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قصص املعلمني

رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون

�أن  عليَّ  ف�صار  كبرية،  به  وعملت  �صغرية،  �لعلم  �أحب  مل 
�أترونني ��صتطعت؟ دخلت �لف�صل )�صابع  �أملك  �أعطي ما ل 
2( لأول مرة مكلفة بتقدمي ح�صة تكنولوجيا ... كان ذلك 
يف منت�صف �لف�صل �لدر��صي �لأول من �لعام 2009/2008، 
�أهرب  �أن  بتوتر ل يخلو من �صعادة، فكم متنيت  �أ�صعر  كنت 
من مهنة �ل�صكرترية �لتي فر�صت عليَّ مبوجب عقد موؤقت، 
بغياب معلمة  �لفر�صة  �أعرت�س حتى وجدت  �أن  وما كان يل 

�لتكنولوجيا، و�صار عليَّ �أن �أحل مكانها موؤقتًا.

�لدر�س،  ل�رسح  جيد�ً  م�صتعدة  كنت  �أنني  من  �لرغم  وعلى 
فاإنني مل �أ�صتطع �إعطاء �حل�صة للطالبات، كان �ل�صغب �صائد�ً، 
و�لهرج �أكرب من �أن �أحتمله! مالأين �إح�صا�س بالف�صل، فخرجت 
قبل �نتهاء �حل�صة! وعزمت على �أن �أعتذر عن �حل�ص�س �لأربع 
�مل�صافة �إىل عملي، لكنني مل �أفعل ... رمبا مل �أجروؤ، فلو فعلت 

يومها لو�صعت ب�صمتي على �صهادة ف�صلي كمعلمة.

لها  �أهد�يف، وما كان  �لتدري�س من  يف �حلقيقة مل تكن مهنة 
�أن تكون بعد �أن تخ�ص�صت يف در��صة �لكمبيوتر ... ولكن 
�ملتاح يف غزة بظروفها �ملعروفة يجعل �خلريجني يلهثون ور�ء 
�صار  فقد  تدبر،  بعد  وجدتها  وقد  �أما   ... عمل  فر�صة  �أي 

معلمة مل تتعلم بعد

هبة اأبو ها�صم

علّي �أن �أحتدى كل �ملعوقات، ومنها رغبتي ت�صاوقًا مع �ملقولة 
�ملعروفة »�إذ� مل يكن ما تريد، فاأرد ما يكون«.

 ... ناجحة  معلمة  �أكون  �أن  �أردت  �جلديد  �لعزم  بهذ� 
ملعلمني  خمتلفة  �صور�ً  �لذكرى  من  �رسيط  يف  ��صتعر�صت 
ومعلمات تتلمذت على �أيديهم و�أيديهن ... �أذكر منهم من 
كان بالفعل ميتلك مهارة �لتعامل مع �لطلبة، و��صتخد�م طرق 
حب  �كت�صاب  يف  بالفعل  وجنح  �حلديثة،  �لتدري�س  وو�صائل 

�لطلبة و�حرت�مهم.

تركت �لأحالم جانبًا، وبد�أت �أ�صتعد للح�صة �لقادمة حت�صري�ً 
 ... م�رسحي  عمل  يف  بروفة  �أنفذ  كنت  لو  كما  وتطبيقًا 
ت�صورت مناذج لأ�صئلة متوقعة وقررت �لإجابة عنها حتى لو 

مل �أجد من ي�صاألها.

دخلت �لف�صل، و�رسحت �لدر�س بثقة عجيبة، وخرجت من 
�أ�صعر بلذة �لنت�صار ... قلت كل ما خططت له  �حل�صة و�أنا 
... حققت �لهدوء �ملطلوب من �لبد�ية، وكنت يف هذ� مقلدة 
يف  يل  قدوة  جعلتم  ثم  تلميذًة  كرهتهم  ممن  �أ�صاتذتي  لأحد 

ذلك �ليوم.
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مالحمي  �أك�صبت   ... يفعل  كان  كما  بقوة  �لباب  فتحت 
 ... �ل�صغب  حاولت  فتاه  �أول  �رسبت   ... متعمدة  �رس�مة 
هددت بالع�صا من يحاول �لكالم بغري �إذن، و�أمتمت ح�صتي 
بهدوء كما �أردت ... و�صادف �أن مرت مديرة �ملدر�صة على 
�لف�صل و�أعجبت بالهدوء و�لنتظام، و�أثنت عليَّ بالفعل �أمام 

�ملعلمات.

مل  لكنها   ... �لنت�صار  بلذة  �أتغذى  �أيامًا  بعدها  من  وع�صت 
تطل.

يف ليلة غابت فيها كهرباء �ملدينة ... ذهبت لأنام ... وما �أن 
�أ�صتعر�س جتربتي  �ملخدة حتى وجدتني  ر�أ�صي على  و�صعت 
�لناجحة، وكاأمنا �أ�صتعني بها على كاآبة �لظالم، وفجاأة نقلتني 
�لذكريات �إىل مرحلة �لتلمذة ... تذكرت نف�صي و�أنا كارهة 
ملادة �جلغر�فيا كر�هيتي ملعلمها �لقا�صي، و�أنني مل يحدث و�أن 
تفوقت بهذه �ملادة ولو مرة ... كنت فيها �أح�صل على درجة 

�لنجاح بالعافية.

ل�صان  على  �أ�صع  �لقدمية  �لتلميذة  مب�صاعر  وجدتني  وب�رسعة 
نف�صك  و�صعت  هال   ... “معلمتي  �ل�صوؤ�ل:  هذ�  طالباتي 
تذكرت  �لفور  على  ن�صعر؟!!”.   مبا  لت�صعري  حلظة  مكاننا 
�أ�صتاذي  ح�صة  يف  لزمني  طاملا  �لذي  �لقدمي  �خلوف  �صعور 
�أجل�س هادئة ولكن من غري فهم ... مل  بالفعل  ذ�ك.  كنت 
�أكن �أ�صتوعب ... كان هديف قا�رس�ً على �خلروج من �حل�صة 

دون عقاب.

مل �أمن جيد�ً يومها ... �أدركت �أنني كنت بعيدة عن �لهدف 
�أبتغيه، وف�رست ثناء �ملديرة و�لزميالت على  �لأ�صمى �لذي 
خيانة  �إىل  يقودين  �لغو�ية  يف  �إمعان  باأنه  للح�صة  �إد�رتي 

مهنتي.

�أن  �أثرها  على  قررت   ... �ملثقل  ل�صمريي  فعلية  يقظة  كانت 
�أخطط لإد�رة �ل�صف بطريقة خمتلفة �أ�صا�صها �لنظام و�لتعاون 
و�لحرت�م �ملتبادل.  جعلت من ح�صتي �لتالية فر�صة للتعارف 
�صبه  �تفاقًا  معهن  وعقدت   ... تلميذ�تي  حب  و�كت�صاب 

من م�صاق �لدر�ما �لتكونية �صمن م�رسوع �لتطوير �ل�صامل لريا�س �لأطفال يف �لقد�س - 2012 .
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مكتوب على خطة عمل ��صتملت على �لآتي:

�تفاق مع �لطالبات على قو�عد ونظم حتكم �صري �لعمل يف 	•
�ل�صف.

در��صيًا 	• �ملتفوقات  �لطالبات  من  قائد�ت  بتعيني  قمت 
للطالبات  �لكتابية  �لأعمال  متابعة  يف  �ملعلمة  مل�صاعدة 
�لأن�صطة  �إجناز  يف  زميالتهن  ومل�صاعدة  و�لبيتية  �ل�صفية 

�ل�صفية �ملختلفة.
�خلا�صة 	• �لحتياجات  ذو�ت  من  �لطالبات  على  تعرفت 

�لرتبوية،  �ملر�صدة  مب�صاعدة  �ملختلفة  �لجتماعية  و�حلالت 
وتد�ر�صت معها طرق معاملة تلك �لفئات، وطرق �لتعزيز 
�أنني  لحظت  �أن  بعد  لهن،  �ملنا�صبة  و�لعقاب(  )�لثو�ب 
�لو�جبات  بحل  قيامهن  لعدم  بع�صهن  مبعاقبة  �أخطاأت 
�ملنزل  يف  �لدر��صة  متابعة  ي�صتطعن  ل  �أنهن  وتبني  �لبيتية، 

لظروف خا�صة بهن.

�صيء �آخر عزمت �أن �أجنزه يف �رس�عي �صد �لف�صل، هو ��صتغالل 
�لو�صائل �ملتاحة بدًل من �ل�صكوى �لعقيمة من �ملنهاج، وقلة 

�لإمكانات و�لو�صائل �لتعليمية �ملتي�رسة.

و�جهتني م�صكلة عدم وجود و�صائل تعليمية �أ�صتطيع بها �إجناز 
�ملتوفر يف  �لدر��صية، كان كل  �لعملي من �ملو�صوعات  �جلزء 
�ملدر�صة و�صائل ورقية جلميع �لدو�ئر �لكهربائية و�ملخططات 
جتدي  ل  �لو�صائل  هذه   ... �ملدر�صي  �لكتاب  يف  �ملوجودة 
�أنني قد ��صتخدمت و�صيلة تعليمية يف دفرت  �إل لأكتب  عمليًا 
من  �لرغم  وعلى  �أنني  ي�صهد  �حلال  وو�قع  �ليومي،  �لتح�صري 
و�جلامعية،  و�لثانوية  �لإعد�دية  �لدر��صة  مبر�حل  مررت  �أنني 
د�ئرة  ولو  �أركب  مل  تكنولوجيا،  معلمة  �أ�صبحت  وحتى 

كهربائية ب�صيطة طو�ل هذ� �مل�صو�ر �لتعليمي.

�لنتيجة  هذه  لتلميذ�تي  �أر�َس  مل  تلك  �صمريي  �صحوة  يف 
�ملتوقعة فتحركت.

ذهبت �إىل مركز م�صادر �لتعلم �لتابع لوز�رة �لرتبية و�لتعليم، 
و��صتعرت منه ما ��صتطعت من �لقطع �لإلكرتونية و�لأ�صالك 
جميع  تركيب  �لطالبات  قبل  �صخ�صيًا  وتعلمت  �لالزمة، 
�لب�صيطة منها و�ملعقدة، �صجعتني مديرتي  �لدو�ئر �لكهربائية 
�حلالية فاأر�صلت كتابًا ملركز م�صادر �لتعلم �لذي زودنا بحاجتنا 
من و�صائل مت �رس�وؤها من �ل�صلفة �ملدر�صية، و�أ�صبحت عهدة 

مدر�صية.

دخلت  �أفعله.   ما  علي  كان  تخ�ص�صي  مادة  �حلا�صوب  ويف 
ل  �ثنني  با�صتثناء  �لأجهزة  جميع  فوجدت  �حلا�صوب،  خمترب 

تعمل .. �أما عن �لفو�صى و�لغبار فحدث ول حرج.

بد�أت �أنظم �لأجهزة وحاولت بخربتي �ملتو��صعة �إ�صالح ما 
�أ�صتطيع، وجدت �أن يد �لإهمال هي �ل�صبب، وبجهد ب�صيط 
عادت �حلياة  لـ 10 �أجهزة، ومب�صاعدة �لتقنيات �لرتبوية �رتفع 

�لعدد �إىل 14 جهاز�ً �صاحلًا للعمل.

جماورة  مد�ر�س  يف  �لزميالت  بع�س  �أن  و�ملريب  �لغريب 
يقول  �حلال  وو�قع  وبركة،  خري  �لأجهزة  عطل  �إن  يل  قلن 
�صبكات  توجد  ل  كذلك  تكفي،  ل  �ملتوفرة  �لأجهزة  �إن 
ول  بحت،  نظري  �لنهاية  يف  �لمتحان  �إن  ثم  حا�صوب، 
درجات خم�ص�صة للتطبيق �لعملي ... وفوق ذلك فالطالبات 
ما  ر�أ�س!(،  �ملخترب )بال وجعة  �ل�صيطرة عليهن يف  ي�صعب 
�صاعد من حمى �لتحدي عندي ... و�صار عليَّ �أن �أجعل 
للجانب �لعملي ما يجعله مدعاة لالهتمام ... لعبت باملتاح 
عندي وهو درجات �أعمال �ل�صنة، وخ�ص�صت �جلزء �لأكرب 
منها للجانب �لعملي، هذ� �جلزء من �لدرجات ر�أيته كفياًل 
على  �لعمل  ممار�صة  �إتقان  على  يحر�صن  �لطالبات  بجعل 
على  �ملخترب  يف  �لعمل  �صري  بتنظيم  وقمت  �لكومبيوتر، 

�لوجه �لتايل:

ت�صنيف �لطالبات �لالتي ميلكن جهاز حا�صوب و�لالتي ل 	•
ميلكن.

ت�صنيف �لطالبات �ملتفوقات در��صيًا يف مادة �حلا�صوب.	•
لأجهزة 	• و�ملالكات  �ملجتهد�ت  �لطالبات  بتوزيع  قمت 

�حلا�صوب توزيعًا عادًل يف جمموعات �أربع.
�إمكانية للعمل على �لأجهزة 	• كلفت 4 طالبات هن �لأكرث 

بالإ�رس�ف، كل و�حدة على جمموعة.
وحل 	• �لأجهزة،  عمل  على  �لعامة  �ملتابعة  هو  دوري  كان 

�مل�صكالت، و�لإجابة عن كل �لت�صاوؤلت �لتي قد ت�صعب 
على �أي جمموعة.

كان هذ� م�صو�ر�ً �صغري�ً يف م�صريتي نحو �لعلم و�أرى �لطريق 
طوياًل.  و�أنني مل �أزل طالبة ت�صعى يف متاهات �لعلم ... نعم 
بد�خلي طالبة مل ترتِو بعد، وت�صعر بحاجة �إىل �ملزيد من �لعلم، 

يف �لطريق �إىل مكانة �ملعلمة.

مدر�صة ال�صيدة رقية الأ�صا�صية للبنات - غزة


	Ro'a-Art 01
	Ro'a-Art 02
	Ro'a-Art 03
	Ro'a-Art 04
	Ro'a-Art 06
	Ro'a-Art 07
	Ro'a-Art 08
	Ro'a-Art 09
	Ro'a-Art 10
	Ro'a-Art 11
	Ro'a-Art 12
	Ro'a-Art 13
	Ro'a-Art 14
	Ro'a-Art 15
	Ro'a-Art 16
	Ro'a-Art 17
	Ro'a-Art 18
	Ro'a-Art 19
	Ro'a-Art 20
	Ro'a-Art 21
	Ro'a-Art 22
	Ro'a-Art 23
	Ro'a-Art 24
	Ro'a-Art 25
	Ro'a-Art 26
	Ro'a-Art 27
	Ro'a-Art 28

