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التعلم عرب املشروع

رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون

 مقدمة

�ضمن  وتاريخ(  حكاية  الزيتون  )�ضجرة  امل�رشوع  تنفيذ  جاء 
للبحث  القطان  مركز  نفذه  الذي  املهني«  التكون  »م�رشوع 
والتطوير الرتبوي يف مركز املعلمني – نعلني يف اآذار 2010، 
ومت تطبيقه يف مدار�س عدة قريبة من نعلني، وقد تناولت كل 
مدر�ضة م�رشوعًا يتعلق اإىل حدٍّ كبري بالقرية، وكان كل م�رشوع 

يختلف عن الآخر.

اإىل  اأر�ضله  فاك�س  من خالل  القطان  مبركز  �ضلتي  بداأت  لقد 
ي�ضمى »م�رشوع  اأن هناك م�رشوعًا  املدر�ضة، وكان م�ضمونه 
التكون املهني« �ضوف يقوم به مركز القطان يف مركز املعلمني 
ا�ضمها.  اإر�ضال  ال�ضرتاك  املعلمات  من  يريد  ومن  نعلني،   -
اأخربت املديرة اأنني اأريد ال�ضرتاك لأنني كنت اأمتنى ال�ضرتاك 
يف اأي دورة تعليمية، لأننا يف املدار�س اخلا�ضة حمرومون من 

الدورات التعليمية، كباقي زمالئنا يف املدار�س احلكومية.

وفعاًل متت املوافقة على دخويل الدورة )التكون املهني( ومت 
عقد لقاءات عدة، ومن خالل هذه اللقاءات كتبت ق�ضتي يف 
جملة ر�ؤى تربوية مع ق�ض�س عدة اأخرى  التعليم ومت ن�رشها يف 

شجرة الزيتون 
حكاية وتاريخ
)مشروع تعليمي(

�جد�ن �أبو �سامل

للمعلمني امل�ضاركني يف الدورة، كما تعلمنا كيفية بناء م�رشوع 
تعليمى تعلمي يف املدر�ضة من خالل الطالب.

 تبلور الفكرة

نفكر  اأن  نعلني«  يف  املهني  التكون  »جمموعة  يف  منا  طلب 
ومهاراتهم  الطالب  اأفكار  تنمية  خالله  من  يتم  مب�رشوع 
ويتعلمون اأكرث من خالله. كان هذا الطلب مبثابة جبل كبري ل 
اأ�ضتطيع ت�ضلقه. عدت اإىل البيت وذهني خاٍل من اأي م�رشوع، 
ما،  مب�رشوع  التفكري  عن  معطاًل  عقلي  كان  بالأحرى  اأو 
جل�ضت واأخذت اأقلب كتب اللغة العربية لل�ضفوف)4 - 6( 
لأجد �ضيئًا ما ي�ضاعدين يف اختيار م�رشوع ما، لكن ل فائدة.

املعلمات  ب�ضوؤال  وقمت  املدر�ضة  اإىل  ذهبت  التايل  اليوم  يف 
عن  اأعرف  ل  لأنني  عابود،  اأهل  منها  يعاين  ما  م�ضكلة  عن 
�ضدفة  فوجدت  الغربية(،  )اللنب  قريتي  لي�ضت  قرية  م�ضاكل 
راأي  ح�ضب  عابود  قرية  منها  تعاين  م�ضاكل  توجد  ل  اأنه 
اأعمل م�رشوعًا عن  اأن  ببايل  املعلمات، ما زاد حريتي. خطر 
لكنني  عابود،  يف  الطوابني  قلة  ب�ضبب  الفل�ضطيني  الطابون 
اأن هناك معلمتني  اأيام تذكرت  عدت واألغيت الفكرة، وبعد 
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اهلل،  رام  يف  املهني«  »التكون  جمموعة  يف  م�ضاركتني  كانتا 
عليهن  فاقرتحت  الزيتون.  عن  م�رشوع  فكرة  طرحتا  وقد 
اإبالغ  مت  وفعاًل  الفكرة،  فتقبلتا  امل�رشوع،  بعمل  نت�ضارك  اأن 
الزميلني حممد اخلواجا ويو�ضف اخلواجا بالفكرة عرب الهاتف 

فاأعجبا بها.

 خطة العمل

وفداء  عي�ضى  جوانا  زميلتيَّ  مع  جمعني  ثالثي  لقاء  عقد  مت 
على  ق�ضمت  التي  امل�رشوع  خطة  بناء  ومت  للنقا�س،  م�ضعد 

املراحل التي �ضيمر بها، وماذا �ضيتعلم الطالب خاللها:

الزيتون: 	• �ضجرة  الطالب حول  يبحث  اأن  الأوىل:  املرحلة 
يف  بالزيتون  مزروعة  اأماكن  اأ�ضماء  اأعمارها،  اأهميتها، 
اقتلعها  التي  الأ�ضجار  اأعداد  الت�ضمية،  �ضبب  عابود،  قرية 
الحتالل الإ�رشائيلي، ق�ض�س وذكريات لالأهايل مع اأ�ضجار 
الزيتون، وذلك عن طريق الإنرتنت والكتب ومقابالت مع 

الأهايل.
املرحلة الثانية: جماورة الطالب ل�ضجرة الزيتون عرب املعاي�ضة 	•

والنخراط، حيث �ضيكون الوقت مو�ضم الزيتون، وبذلك 
مبا�رشة  وحماورة  جماورة  مبثابة  تكون  اأن�ضطة  يف  ينخرطون 
الزيتون، من خالل  األ وهو �ضجرة  مع مو�ضوع تعلمهم؛ 

جمموعة من الأن�ضطة:
معاينة هذه العملية ب�ضكل مبا�رش كطالب ومعلمه.. 1

ال�ضتفادة من املو�ضم جلمع عينات متنوعة من الزيتون.. 2
معاي�ضة عملية ع�رش الزيتون من خالل زيارة املع�رشة.. 3
معاي�ضة �ضناعات بيتيه لزيت الزيتون وثماره من خالل . 4

ال�ضابون )احلار والبارد(،  بعمليات �ضنع  الطالب  قيام 
�ضعبية  واأكالت  عدة،  باأنواع  زيتون  خملالت  وعمل 

بزيت الزيتون.
القرية يف . 5 اأهايل  مب�ضاركة  الطالب  به  يقوم  تطوعي  يوم 

و�ضناعة  الزيتون  من  عينات  وجمع  الزيتون،  قطف 
جميع ما يتعلق بالزيت والزيتون واأخ�ضاب الأ�ضجار... 

اإلخ.
املرحلة الثالثة: يوم تطوعي للم�ضاركني يف امل�رشوع لزراعة 	•

اأ�ضجار زيتون واإطالق ا�ضم على كل �ضجرة منها.
املرحلة الرابعة: املنتج النهائي للم�رشوع �ضيكون عبارة عن 	•

معر�س ي�ضم كل ما يتعلق ب�ضجرة الزيتون.

القطان(، وعند  )ملركز  امل�رشوع  ن�ضخة عن خمطط  اإر�ضال  مت 
اللقاء بهم يف نعلني تباحثنا معًا وتو�ضلنا اإىل اأن يقت�رش امل�رشوع 
واملعر�س على اأهمية �ضجرة الزيتون، بحيث يتناول املعر�س 
)حتف(،  واخل�ضبي  والطبي،  وال�ضناعي،  الغذائي،  امل�ضتوى 

والبيئي.

 املشروع يف السياق التطبيقي

وال�ضاد�س،  واخلام�س  الرابع  ال�ضفوف  طالب  اختيار  مت 
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وعقدنا اجتماعًا للطالب، ويف الجتماع مت طرح ما يلي:

هناك �ضحايف اأر�ضل لنا طلبًا عن طريق الإمييل باأنه يريد منا اأن 
نكتب له تقريراً نخربه عن اأهم �ضيء تتميز به قرية عابود. بداأ 
الطالب بالتفكري واإعطاء بع�س الآراء مثل: الأماكن الأثرية، 
مثل واد الليمون ...، اأ�ضجار الزيتون، �ضمعناها من اأكرث من 
طالب، وهذا ما اأردنا الو�ضول اإليه. دعمنا الفكرة واأجمعنا 
عن  بالبحث  الطالب  يبداأ  اأن  واتفقنا  الزيتون.  اأ�ضجار  على 
اأن  منا  ويريد  بها،  يتعلق  ما  وكل  عابود  يف  الزيتون  �ضجرة 
اليوم،  هذا  من  اأ�ضبوعني  غ�ضون  يف  التقرير  هذا  له  نقدم 
ونحن بدورنا -اأهل قرية عابود- �ضنقوم باإعداد هذا التقرير. 
بع�س  من  الت�ضاوؤلت  عليَّ  انهالت  حتى  حديثي  اأكمل  ومل 

الطالب:

من هو هذا ال�ضحايف؟. 1
وملاذا يريد هذا التقرير؟. 2
عمَّ �ضاأكتب؟ من اأ�ضاأل؟. 3

لن  اأنا  هذا؟  ما  ويقولون  يتاأففون  الطالب  بع�س  هناك  كان 
اأكتب، اأنا زهقان الدرو�س، اأنا عندي حل اأ�ضئلة وامتحانات، 

اأنا ل اأ�ضتطيع الكتابة.

وت�ضجيعهم  لهم  املو�ضوع  وتب�ضيط  الطالب  بتهدئة  قمنا 
ويكتب  يعر�س  �ضوف  التقرير  هذا  اأن  تو�ضيح  طريق  عن 
هناك  يكون  و�ضوف  القرية،  و�ضت�ضتهر  واجلرائد  باملجالت 
اأ�ضياء يف الأيام القادمة حتبونها كثرياً، وتخرجكم من املدر�ضة 

ومن احل�ض�س. ا�ضتقبل الطالب املو�ضوع اأكرث من ال�ضابق.

كتاباتكم  قراأت  عندما  اأنا  قالت:  املعلمة  بالطالب،  اجتمعنا 
لحظت اأنكم تتحدثون عن اأهمية �ضجرة الزيتون، واأعمارها، 
وذكريات معها، واأ�ضماء اأماكن زراعتها. وهذا جميل جداً، 
لكن املطلوب اأن نعمل �ضيئًا اأف�ضل من كتابة تقرير فقط، هنا 
اأن امل�رشوع بداأ ياأخذ لدى امل�ضاركني منحنى جديداً،  نعتقد 
فاأ�ضبح ال�ضوؤال كيف نعمل ونفعل لنربز دور �ضجرة الزيتون 
واأهميتها؟ والآن انبثق ال�ضوؤال الذي قاد امل�رشوع، وهو: يف 
راأيكم، ما هو ال�ضيء الذي ميكن اأن يربز دور �ضجرة الزيتون؟

بداأ النقا�س حول القرتاحات:

الآن من يعطيني منكم اقرتاحًا لبيان اأهمية �ضجرة الزيتون يف 

عابود؟
هل نقوم باإر�ضال هذه الأوراق فقط لهم ويقروؤونها؟ 

طالب: وّل، �ضو ن�ضاوي؟
طالب: ل خلينا نفرجيهم عن جد اأهميتها؟

املعلمة: كيف؟ يال نفكر.

وبعد نقا�س طويل تو�ضل الطالب اإىل اأن نعمل معر�ضًا.

اأنه �ضيتم  فرح الطالب بهذه الفكرة، وبخا�ضة عندما عرفوا 
�ضيقومون  واأنهم  املجلة،  يف  �ضورهم  وو�ضع  ت�ضويرهم 
بقطف  �ضيقومون  واأنهم  باأنف�ضهم،  الأ�ضياء  هذه  ب�ضناعة 

الزيتون واخلروج اإىل الطبيعة.

ن�ضنع  �ضوف  متى  بعمله؟  نقوم  �ضوف  متى  الأ�ضئلة،  انهالت 
ال�ضابون؟ متى؟ متى ... الخ.

بهذه  العربية  اللغة  ح�ضة  موعد  عن  ي�ضالون  اأنهم  لو  متنيت 
اللهفة وهذا ال�ضوق.

يف هذه املرحلة، تعلمت من هذا امل�رشوع اأن الطالب يحبون 
ال�ضف.  غرفة  من  اخلروج  ويريدون  احل�ضة،  روتني  ك�رش 
بهم  لالجتماع  القاعة  اإىل  ال�ضف  غرفة  من  نقلهم  فبمجرد 
كان هذا يفرحهم، وتعّلمت اأن الطالب كلما تركت املجال 
فبع�س  اأتوقعه،  �ضيء ل  ينتج عنه  �ضوف  يفكر ويبدع،  لعقله 
الطالب كنت اأقول اإننا لن ن�ضتفيد منهم �ضيئًا، لكني تفاجاأت 

باأن كتابتهم وتعبرياتهم اأف�ضل من غريهم.

 مراحل العمل

امل�ضادر:  من  العديد  من  عدة  معلومات  الطالب  جمع 
متعبًا  ال�ضيء  الكتب. وكان هذا  الأجداد،  الآباء،  الإنرتنت، 
لهم، وبخا�ضة اإجراء املقابالت، لأنهم يقومون بذلك للمرة 
الأوىل، لكنهم اأحبوا هذا العمل على الرغم من تعبه، فيقول 
طالب: »اأنا اأتعلم �ضيئًا جديداً: كيف اأجري مقابلة، واأح�ضل 

على معلومات جديدة مل اأكن اأعرفها«.

بتحكيلي  و�ضتي  كثرياً،  فرحًا  كنت  »اأنا  اآخر  طالب  ويقول 
يغنوا«.  كانوا  ما  زي  يل  وتغني  الزيتون،  �ضجر  مع  ق�ض�ضها 
مع  مقابلة  بعمل  واأنا  فرحانة  »كنت  تقول:  اأخرى  طالبة 

اأبوي، حا�ض�س حايل اإين اأنا املعلمة، واأبوي الطالب«.
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العربية،  لغة  معلمة  ب�ضفتي  الطالب  كتابات  مبراجعة  قمت 
اأقراأها  واأنا  ترتيبها،  وحماولة  مبراجعتها  عدة  لأيام  وان�ضغلت 
واأحيانًا  والأجوبة،  الأ�ضئلة  بع�س  من  اأ�ضحك  اأحيانًا  كنت 
اأ�ضتغرب من اجلمود يف اإجابات بع�س اأجداد الطالب، وكاأنه 

يدفع ماًل مقابل الكالم الذي يقوله!

بع�س  لدى  والنحوية  الإمالئية  بالأخطاء  تفاجاأت  كما 
عليها،  الرتكيز  يجب  م�ضكلة  هناك  اأن  فاأدركت  الطالب، 
وعرفت اأنني جنيت اأول ثمار امل�رشوع، وهو معرفة امل�ضتوى 
الأخطاء  اكت�ضفت  حيث  العربية،  اللغة  يف  لطالبي  احلقيقي 
والإمالء  والكتابة  التعبري  يف  وم�ضتوياتهم  فيها،  يقعون  التي 
اأكن  مل  ق�ضايا  فاأدركت  حقيقي،  �ضياق  يف  انخرطوا  عندما 
اخلطوة  يف  بالتفكري  م�ضغولًة  كنت  الوقت  وطوال  اأدركها. 
على  مر  املعلومات.  جمع  بعد  �ضيئًا  نعمل  مل  لأننا  التالية؛ 
هذا احلال تقريبًا �ضهر، وعندما اجتمعنا مع الزمالء يف مركز 
امل�ضاريع  يف  املعلمني  زمالءنا  اأن  تفاجاأنا  نعلني،  يف  القطان 
نفعل  مل  لهم  بالن�ضبة  كثرية، ونحن  اأ�ضياء  اأجنزوا  قد  الأخرى 
اأنني اأح�ض�ضت اأن الأ�ضتاذ مالك الرمياوي، مدير  �ضيئًا، حتى 
اأعطاهم  القطان  اللغات والعلوم الجتماعية يف مركز  م�ضار 
اهتمامًا وبع�س الأفكار ت�ضاعدهم يف م�ضاريعهم اأكرث منا، ما 
زاد توتري، فاأ�ضبت ب�ضداع براأ�ضي، وكنت اأنتظر نهاية هذا 
اللقاء باأ�رشع وقت، ويف اليوم التايل حتدثت مع زميالتي يف 
امل�رشوع، وكنت قلقة ومتوترة، فقالت يل زميلتي فداء: »ما 
تخايف ل�ضه يف عندنا وقت، م�رشوعنا بتعلق ب�ضجرة الزيتون 
وما رح نعرف ن�ضتغل اإل ملا يقرب ف�ضل الزيتون«. لكن هذا 
اأننا  لأح�س  �ضيء  اأي  نعمل  اأن  اأريد  �ضيئًا،  يل  يعِن  مل  الكالم 
فعلنا �ضيئًا، بقينا على هذا احلال حتى جاء الف�ضل الأول من 
اجتمعنا  عندها   ،2011-2010 اأيلول  اجلديد  الدرا�ضي  العام 
مع الطالب، واأخربناهم باأننا �ضنقوم بعمل مقابالت مع بع�س 
منهم  وطلبنا  للزيارة،  وق�ضمناهم يف جمموعات  ال�ضن،  كبار 
كامريات  توفري  القطان  مركز  من  وطلبنا  لهم،  اأ�ضئلة  حت�ضري 

ت�ضوير وفيديو، وفعاًل مت اإر�ضالها لنا باأ�رشع وقت.

 منعطف جديد

يف هذه املرحلة �ضعرت بالراحة لأننا بداأنا العمل فعاًل، ذهبنا 
ناجحة.  مقابالت  وكانت  املقابالت،  لإجراء  الطالب  مع 
كتبوا  قد  وكانوا  �ضاألوها،  التي  والأ�ضئلة  بالطالب  تفاجاأنا 
الورقة  تركوا  املقابالت  بدء  عند  لكن  ورق،  على  الأ�ضئلة 
وبداأوا بالأ�ضئلة بتلقائية ووفق �ضياق املقابلة، وكانت اأ�ضئلتهم 

تفوق اأعمارهم، واأنهينا املقابالت قبل يوم اأو يومني من بدء 
اإىل  النتقال  مت  املقابالت  من  النتهاء  وبعد  الزيتون،  مو�ضم 

اخلطوة التالية.

الزيتون،  لقطف  تطوعي  عمل  يوم  يف  التالية  اخلطوة  متثلت 
اأنهم  عرفوا  عندما  وبخا�ضة  كثرياً،  الطالب  اأفرح  وهذا 
الزيتون وعلى الأر�س، ومت حتديد هذا  �ضياأكلون حتت �ضجر 
اليوم بتاريخ 2011/10/22، ومت اختياره لأن املدر�ضة كانت 

قد حددته يوم عطلة قطف زيتون.

ال�ضجرة،  على  �ضعد  من  فمنهم  اليوم،  بهذا  الطالب  فرح 
ومنهم من فر�س حتت اأ�ضجار الزيتون، وكانت هناك جدة تلب�س 
الثوب الفل�ضطيني تغني لهم اأغاين تتعلق مبو�ضم الزيتون؛ عندما 
خالتي  قرقة  »يا  مثل  الأر�س،  عن  الزيتون  »يجولون«  كانوا 
اأهل اجلبل يذبحوك  ي�ضمعوك  الب�ضل ل  ل تقرقي يف جنانني 
وال�ضباب«. وكان  لل�ضيوخ  ربابة  ويعملوا جلدك  وي�ضلخوك 
قد حفظها من جدته  لأنه كان  معها،  يرددها  الطالب  بع�س 

عندما قام يف بداية امل�رشوع باإجراء مقابلة معها.

يف اليوم التايل، وظفت ح�ضة التعبري لل�ضف ال�ضاد�س، وطلبت 
بالر�ضم،  عرب  من  فمنهم  اأم�س،  يوم  عن  التعبري  الطالب  من 
مت�ضابهة  الكتابات  معظم  وكانت  بالكتابة.  عرب  من  ومنهم 
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اأكرث  الزيتون  ف�ضل  اأحببت  يوم جميل،  كثرياً،  »فرحت  مثل 
من ال�ضابق« وبع�ضهم اأ�ضاف: »تعبت كثرياً لكن املهم اأننا مل 

ناأخذ درو�ضًا وح�ض�ضًا«.

)خملل  ر�ضي�س  عمل  فهي  العمل  هذا  تلت  التي  اخلطوة  اأما 
عجم  بدون  الأخ�رش-  )الأ�ضود،  الأنواع  بجميع  زيتون( 
 – )لبنة  مثل  الزيت  مع  خملالت  وعمل  الخ(   ... حم�ضي   –

مكدو�س – جبنة بي�ضاء(.

وتعرف  واحلديثة،  القدمية  الزيت  معا�رش  بزيارة  قمنا  بعدها 
جداً،  فرحني  وكانوا  بينها،  الختالف  وعلى  عليها  الطالب 
لأنهم �ضاهدوا اأ�ضياء مل يعرفوها �ضابقًا، واأي�ضًا لأننا اأخذنا احل�ضة 
ال�ضابعة خارج املدر�ضة، وهذا اأراحهم ح�ضب راأيهم من احل�ضة 
اأي�ضًا  فاأنا  �ضعوري،  اأخفي  ترتتب عليها، ول  التي  والواجبات 

كنت فرحة لأنني لأول مرة اأرى مع�رشة زيت وكيفية عملها.

قمنا بعمل �ضابونة �ضاخنة، وقام الطالب باإح�ضار كميات من 
الزيت، وبالتعاون مع اآذنة املدر�ضة التي كانت مهنتها، اإ�ضافة 
مع  الزيت  بتخمري  ال�ضابون  �ضناعة  املدر�ضة،  يف  عملها  اإىل 
»الكلي« )ال�ضودا الكاوية(، وعمل ال�ضابونة يف اليوم التايل، 
ل�ضوؤال  امل�رشوع  يف  امل�ضرتكة  العلوم  معلمة  دور  برز  وهنا 
النتيجة؟  ما  وملاذا؟  ح�ضل؟  وماذا  التفاعالت  عن  الطالب 
وتعريف ال�ضودا الكاوية ... اإلخ. وكان الطالب يدونون كل 
�ضيء مثل: املقادير، اخلطوات، الأدوات. و�ضعرت اأن الطالب 
م�ضدودون لهذا العمل، فكانوا ي�ضغون لتعليماتنا كل الإ�ضغاء، 
»اأنا  الرابع:  ال�ضف  تقول طالبة يف  ويدونون خطوة خطوة. 
وكان  ال�ضابونة،  ن�ضنع  كيف  ن�ضاهد  كنا  لأنا  كثري  مب�ضوط 
هذا العمل ممتع جداً، واأ�ضكر اأم رامي وامل�ّضات )املعلمات(، 

اأ�ضكرهم جداً لأنهم �ضاركونا يف هذا العمل«.

وتقول طالبة اأخرى: »عملنا �ضابونة واأنا كنت مب�ضوطة كثري 
وقطعت  النار،  على  وهي  ال�ضابونة  حركت  ع�ضان  لي�س؟ 
و�ضاحباتي  اأنا  والتقيت  الدار  من  واطلعت  ال�ضابونة، 
وانب�ضطت ال�ضبح ع�ضان راحت احل�ضة الأوىل ملا رحنا خمرنا 
�ضابونة وتريحنا من الدرو�س، وحتلينا كعك و�رشبنا �ضاي عند 

اأم رامي«.

وعملنا �ضابونة باردة بالتعاون مع �ضيدة يف القرية، وقد دّون 
ال�ضنع،  خالل  تعلموها  التي  والكميات  الطريقة  الطالب 
بن�ضاط  الطالب  وعمل  املدر�ضي،  الدوام  بعد  هذا  وكان 
دون ملل اأو تاأفف على الرغم من تاأخرهم عن موعد الطعام 
والبيت وامل�ضل�ضل اليومي الذي كانوا ي�رشعون يف العودة اإىل 

البيت بعد الدوام لي�ضاهدوه.

 زراعة األشجار

وجاءت املرحلة الأهم بالن�ضبة للطالب: وهي زراعة اأ�ضجار 
القطان،  مركز  لنا  وفر  وقد  ينتظرونها،  كانون  التي  الزيتون 
بالتعاون مع الإغاثة الزراعية عدداً من اأ�ضجار الزيتون. وقمنا 
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وقاموا  القطان  مركز  من  م�ضورون  وجاء  الأر�س،  باختيار 
الزيتون  وزراعة  الأر�س  بحفر  قاموا  الذين  الطالب  بت�ضوير 
ا�ضمه  عليها  كتب  ورقة  باإح�ضار  طالب  كل  وقام  وحدهم، 

اأ�ضف  اأن  اأ�ضتطيع  ول  زرعها.  التي  ال�ضجرة  اأمام  وغر�ضها 
مظهر الطالب وهم يزرعون ويحفرون الأر�س، فقد تعجز 

الكلمات عن و�ضف فرحتهم.

 املعرض يف سياق التخطيط والتنفيذ

من�ضقات  نحن،  فقمنا  النتهاء،  على  الزيتون  ف�ضل  قارب 
والأدوات  املعر�س،  زوايا  وتق�ضيم  بالجتماع،  امل�رشوع، 
وتذكرنا  لنا،  بتوفريها  القطان  مركز  وقام  نحتاجها،  التي 
اخلا�ضة  ال�ضعبية  الأمثال  زاوية  وهي  مهمة  زاوية  هناك  اأن 
ب�ضجرة الزيتون، وفعاًل طلبنا من الطالب جمع اأمثال �ضعبية 
اأكرث من مئة  اإح�ضار  التايل مت  اليوم  الزيتون. ويف  عن �ضجرة 
لختالف  خمتلفة؛  واأخرى  مت�ضابهة،  بعبارات  �ضعبي  مثل 
الروايات وطرق البحث. وقمنا اأي�ضًا بعمل اإك�ض�ضوارات من 
عجم الزيتون، وورد، وعمل زيت الطفاح، وزيت البدودة، 

وكرميات للعالج والتجميل من زيت الزيتون.

مت حتديد موعد املعر�س يف 2011/11/29 بالتفاق مع اإدارة 
املدر�ضة التي كان لها دور كبري يف دعم هذا امل�رشوع. وقمنا 
الأمثال  ال�ضابونة،  زاوية  عدة:  زوايا  يف  املعر�س  برتتيب 
اجلفت  ال�ضنع،  طريقة  مع  والبدودة  الطفاح  زيت  ال�ضعبية، 
ومت  املدر�ضة  يف  �ضنعه  مت  طابون  منوذج  وو�ضعنا  وفوائده، 
زاوية  الزيتون،  زيت  منتجات  زاوية  باجلفت،  »تزبيله« 
عالجية وجتميلية، زاوية اأكالت �ضعبية بزيت الزيتون، زاوية 
خ�ضب  من  حتف  بامل�رشوع،  عملهم  خالل  الطالب  ل�ضور 

الزيتون، اأ�ضالل م�ضنوعة من اأغ�ضان الزيتون.

اأن  اأ�ضعر  وكنت  توترنا  وبداأ  قلوبنا،  �ضكنا  واخلوف  الرهبة 
هناك �ضيئًا قد ن�ضيناه، واأن �ضيئًا ما رمبا �ضيحدث، واأن الطالب 

رمبا �ضيخجلوننا عندما يقومون بال�رشح للنا�س.

مركز  من  اأع�ضاء  عند ح�ضور  يتال�ضى  بداأ  اخلوف  هذا  لكن 
القطان قبل بدء املعر�س بن�ضف �ضاعة ودخولهم لإلقاء نظرة 
الرمياوي: »جميل، هذا  املعر�س، وبخا�ضة قول مالك  على 
املعر�س اأكرث من رائع، مل اأكن اأتوقع هذا ال�ضيء، ممتاز جداً«.

بداأ احل�ضور يتوافد، وح�رش مدير الرتبية والتعليم اأيوب عليان، 
كما ح�رش عدد كبري من اأهايل القرية والقرى املجاورة ومدار�س 
ومت  وغريهم،  الزيزفونة،  وجملة  فل�ضطني،  وتلفزيون  عديدة، 
افتتاح املعر�س، وقد اأعجب النا�س باملعر�س اإعجابًا مل نتوقعه، 
اإخفاءه،  اأ�ضتطع  مل  يالفرح  �ضعور  فزنا،  لقد   ... جنحنا  لقد 

�ضعرت بفرحة ت�ضاهي فرحتي يوم تخرجي من اجلامعة.

عندها اأدركت اأهمية امل�رشوع لنا كمعلمات ولطالبنا. فقد كنا 
نقدم التعلم والتعليم كمعركة مع القدمي واحلديث، لكن هذه 
املعركة ت�ضتحق الت�ضحية من اأجل تعليم يعنى ببناء احلياة وتعليم 

الطالب حياتهم، وغر�س حب �ضجرة الزيتون يف داخلهم.
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 آراء الزوار يف املعرض واملشروع

عرب العديد من الزوار عن اآرائهم يف امل�رشوع ح�ضب ما كتبوه يف نهاية املعر�س يف دفرت خا�س للزوار، وكان من بني ما ُكتب:

"اأتقدم باأ�ضمى اآيات ال�ضكر والتقدير لالإدارة املتميزة لهذه اللفتة الكرمية بحق �ضجرة عظيمة، رمز ال�ضعب الفل�ضطيني و�ضموده، 
والهيئة التدري�ضية املتكاملة يف هذا العمل، الذي اإن دل على �ضيء فاإنه يدل على اأ�ضالة ال�ضعب الفل�ضطيني. واأتقدم بال�ضكر اجلزيل 

ملوؤ�ض�ضة عبد املح�ضن القطان على م�ضاندتهم هذا العمل الرائع".
مع حتيات
مدير الرتبية والتعليم
اأيوب عليان

"هذا املعر�س كان رائعًا جداً، ج�ضد كل �ضيء طبيعي واأ�ضلي منذ القدم اإىل يومنا هذا. بهمم املدر�ضني والطلبة وباإ�رشار للنجاح، 
فقد جنحتم، وجنحتم بتفوق وباإ�رشار يف جت�ضيد مو�ضم الزيتون باأنه مو�ضم خري وعطاء وتكاتف وهمم عالية منذ القدم اإىل ما ل 

نهاية. وحتما �ضنبقى باقني يف هذه الأر�س مغرو�ضني ك�ضجرة الزيتون التي ل تذبل اأو متوت".
يعقوب فوا�ضلة

"م�رشوع رائع بكل معنى الكلمة، مدر�ضة رائعة، طاقم متميز. لقي امل�رشوع كل اإعجابي، واأ�ضكركم كثرياً على هذا العمل الذي 
تناول مو�ضوعًا مميزاً ... �ضكراً جلهودكم".

اإبراهيم – معلم يف مدر�ضة يف قبيا الثانوية

"ن�ضكر لكم جهودكم على هذا العمل الرائع، ونتمنى لكم مزيداً من التقدم والنجاح".
رئي�س جمل�س قروي �ضقبا
رم�ضان امل�رشي

"اأن اأرى طفلة فل�ضطينية حتمل معوًل وتغر�س �ضجرة، له يف نف�ضي دللت كثرية ... خال�ضتها اأن وطني ما زال بخري ... و�ضجرتي 
املباركة �ضتنعم بحماية حار�ضيها". معر�س ناجح جداً ... مل يكن لي�ضل اإىل هذا امل�ضتوى لول الإدارة الناجحة وانتماء الطالب 

ومثابرتهم. كل معر�س واأنتم بخري ... على اأن نرى يف معر�ضكم القادم جياًل جديداً يزرع �ضجراً.
دانيال �ضمرين

"يا رب بارك جهودكم املعطاة، ودمتم ذخراً للوطن واإىل الأمام يف احلفاظ على تراثنا العريق يف هذا البلد الطيب باأهله الطيبني"
حممد اأبو �ضامل، واأحمد را�ضي/اللنب الغربي

"اأجمل واأروع ما راأت عيني واأ�ضعد قلبي واأمتنى لكم التقدم واملزيد من النجاح. والطالب كانوا رائعني جداً واأمتنى لهم التقدم".
هناء اأبو زيد
جملة الزيزفونة

التي تعاملوا بها. تنظيم رائع  ال�ضيوف، واجلدية  "جهد كبري مت بذله يف امل�رشوع، واأعجبنا كثرياً جراأة الطالب يف احلديث مع 
وجهد م�ضكور".

املعلم حممد �ضلمان مطاوع وطالب ال�ضف احلادي ع�رش
مدر�ضة ذكور �ضقبا الثانوية
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 املشروع كسياق للتعلم

اجل�ضدية  املتاعب  من  الرغم  فعلى  تن�ضى،  ل  جتربة  كانت 
يف  املدر�ضة  اإىل  واحل�ضور  املعر�س،  تنظيم  خالل  والإرهاق 
املعر�س  جناح  فاإن  املدر�ضي،  الدوام  بعد  والتاأخري  العطل، 
اأزاح واأذهب كل هذا الإرهاق، امل�رشوع كله متحور  الهائل 
حتقيق  مت  املعر�س  هذا  ويف  املعر�س،  وهو  كبري  اإجناز  حول 
العديد من الأهداف: ففي هذا امل�رشوع مت ك�رش وحتويل لدور 
املعلم كدور ر�ضمي، وقلب العالقة التقليدية »معلم- طالب« 
وحتريرها من قوالب الهيمنة وال�ضيطرة والروتني، والأ�ضكال 
م�ضتوى  ورفع  الرتبوية  العملية  على حت�ضني  النظامية، وعمل 
وعرب  الكتابية.  قدراتهم  وحت�ضني  الطلبة،  لدى  التح�ضيل 
لغة  مثل:  جديدة  اأدوات  ا�ضتخدام  الطالب  تعلم  امل�رشوع، 
يدوية  و�ضناعات  ق�ض�س،  ورواية  املقابالت،  وعمل  احلوار 
مع  كعالقتهم  جديدة؛  اأ�ضياء  اأدركوا  كما  وغريها.   ....
الأر�س، فكانوا يكرهون الزراعة والذهاب لقطف الزيتون، 
امل�رشوع  خالل  فاأح�ضوا  كليًا  تغريت  لهذا  نظرتهم  اأن  اإل 
باأهمية الأر�س وقيمتها ومدى انتمائهم لها. تغري منظورهم 
للمدر�ضة كمكان لتلقي املعلومات وللواجبات والمتحانات 
اإىل مكان يطلقون ويعربون فيه عن طاقاتهم، وينجزون �ضيئًا 

فعاًل للمجتمع، ومكان لنجاحهم واإثبات قدراتهم.

انخرط الطالب يف امل�رشوع ب�ضكل عميق وبحب ورجاء باأن 

ل ينتهي العمل يف هذا امل�رشوع، كم من طالب قال: »اإذا كان 
املعر�س نهاية امل�رشوع، فاإنني اأمتنى اأن ل ياأتي يوم املعر�س«.

على الرغم من اأن الطالب امل�ضاركني يف امل�رشوع ذوو اأعمار 
�ضغرية، فاإنهم التزموا بالقوانني املدر�ضية، وزاد ان�ضباطهم يف 
املدر�ضة، والتزموا بح�ضور جميع الأن�ضطة على الرغم من اأن 

بع�ضها مت خالل اأيام العطل.

وقد �ضاعد اختيار جمموعة طالبية من �ضفوف خمتلفة اإىل تخلي 
الفردية، والأنانية،  الذاتية: مثل  النزعات  بع�س  الطالب عن 
املدر�ضة-  الأكرب يف  ال�ضاد�س -ال�ضف  ال�ضف  فعمل طالب 
يقبلون هذا  اأنهم كانوا ل  اأ�ضغر منهم مبرحلتني، مع  مع من 
يف اأي ن�ضاط اآخر، و�ضاعد هذا اأي�ضًا على بناء التعاون وتعزيز 

روح اجلماعة فيهم.

بع�س  عند  وال�ضمت  اخلوف  حاجز  امل�رشوع  هذا  ك�رش 
الطالب، وتخلوا عن ك�ضلهم وركونهم، ومنهم من تخلى عن 
الإ�رشاع يف العودة اإىل البيت وح�ضور م�ضل�ضله اليومي، حتى 
اإنني قلت لأحد الطالب: »لقد بداأ م�ضل�ضل »الأر�س الطيبة«، 
فقال يل: اهلل ل يرده �ضو بدي فيه ما هم بعيدوه، ب�س ال�ضابونة 

ما بنعيدها«. فرحت بهذا الكالم، و�ضعرت باإجناز عظيم.

معلمة يف مدر�سة عابود �لأ�سا�سية �ملختلطة

 مدير الرتبية والتعليم يف حمافظة رام اهلل والبرية عدنان اأيوب خالل زيارته معر�س »�ضنظل يف الزيتون خ�رشته« يف مدر�ضة عابود الأ�ضا�ضية املختلطة.
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