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غالبًا ما جند �أنف�سنا يف قيود �أحيطت بنا كد�ئرة كبرية، فر�ست 
�لتقاليد  �لعاد�ت  حياتنا:  يف  موؤثرة،  قوى  من  �لكثري  علينا 
تر�فقنا  باأنها  وعي  على  نكون  قد  �ليومي،  و�لروتني  �لقيم، 
يف طريقنا وتعمل على تغيري �جتاهنا ب�سكل معاك�س، ورمبا ل 
نعي �أنها موجودة معنا، لكننا ن�سعر باآثار �آلمها عند �نتهائها، 

فنحاول م�رسعني �إلقاء ما يحدث معنا على �لقدر و�حلظ.

بها  فن�سل  علينا،  �سالبتها  بتقوية  يقوم  من  نحن  نكون  وقد 
حركتنا وتفكرينا لي�سبح عقيمًا غري قادر على ولدة طموح 

وجناح وفرح و�أمل من جديد.

ي�ست�سلم  �حلقيقية،  �سخ�سيته  يفقد  ذ�ته،  حرية  يفقد  فبع�سنا 
ل�سجيج �لقيد �ل�سامت �ل�سارخ ويبقى على ذلك. و�لبع�س 
�لإ�سغاء مرة  �ل�سامت ويحاول  �لقيد  ي�سغي ل�سجيج  �لآخر 

ثانية وثالثة �إىل �أن ي�سل حلو�ر ناجح فيحرر فكره و�أفعاله.

ولذلك، نحتاج كثري�ً �إىل تطوير ذ�تنا با�ستمر�ر، لكي ل نكون 
فري�سة للف�سل و�لتفكري �لعقيم، لكي ل تكون هناك عقبة �أمام 
ن�سري  لأن  يحتاج  �حلقيقي  �لنجاح  �أن  متامًا  و�أعي  جناحنا، 
بطرق كطرق �سعود �جلبال �لوعرة �ملرتفعة �ملليئة بال�سخور 

الذات وفن اإلصغاء 
للقادم

�صهاد ال�صيد

�ل�ساخنة �حلادة �ل�سفافة �لالمعة باألو�نها �جلذ�بة.

فلم  ذ�تي؟  و�أحقق  �أجنح  �أن  نف�سي كثري�ً، كيف ميكن  �ساألت 
تكن هناك �إل �إجابة و�حدة؛ وهي �لعمل. �لعمل كلمة و��سعة 

مبفهومها، وحتمل بني حروفها حمور �لوجود �لإن�ساين.

فبد�أت عملي �حلقيقي مع موؤ�س�سة عبد �ملح�سن �لقطان، و�إنني 
توجهت  باإجنازه.  وفرحة  ب�سعادة  ب�سعوري  حقيقيًا  لأعتربه 
�لتحقت  بذلك،  �أحد  يلزمني  �أن  دون  عنه  وبحثت  للعمل 
من  �لكثري  هناك  كان  جر�س،  يف  �ل�سيفية  �ملدر�سة  بدورة 
�ملدر�سة  تعني  ماذ�  و�أهمها:  �ملدر�سة،  �لأ�سئلة يف خمليتي عن 

�ل�سيفية؟

فكل ما �أعرفه عن مفهوم كلمة مدر�سة و�أنا طالبة، �أنه مكان 
�أو مبنى �أجمل ما فيه �لأن�سطة و�لألعاب �لريا�سية و�لرتفيهية، 
�ملج�سمات  وعمل  �ملدر�سية،  و�لرحالت  �ملفتوح،  و�ليوم 
�لفنية. كل ما �أعرفه عن �ملدر�سة، مكان قد ينجح فيه �لطالب 

ورمبا ل ينجح؟!

ولكن هل �ملدر�سة �ل�سيفية مثلما �أعرف، ما هو هذ� �ملكان؟
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بجمالها، حتيط  �ساحرة  تلة جبلية  على  �ل�سيفية  �ملدر�سة  تقع 
�ساهدتها  وعندما  جانب،  كل  من  و�لغابات  �لأ�سجار  بها 
للمرة �لأوىل ده�ست بب�ساطتها، وموقعها، فعندما تنظر �إليها 
�سباحًا من �أي ز�وية، ترى ف�ساًء و��سعًا �سا�سعًا هادئًا يتماوج 
�لألو�ن  فيها  تظهر  �ملتفاوتة،  بدرجاته  �لأخ�رس  �للون  فيها 

ممزوجة بيد فنان بارع، مزجت بن�سب حم�سوبة ودقة بالغة.

بخطوطه  �أبي�س  �سوء  يبزغ  موعد،  �أي  ودون  وفجاأة، 
لون  وو�سوح  جمال  يل  ليك�سف  �ساطع  د�فئ  �مل�ستقيمة، 
�سجرة خمتبئة بني �لأ�سجار. �سجرة ز�هية �ألو�نها حتمل �أور�قها 
برفق. ودون موعد متر عليها ن�سمة هو�ء حتركها �سماًل وميينًا. 
وياأتي ع�سفور منقاره مدبب، �ألو�نه �أجمل من �ألو�ن �لطيف، 
ليظهر  وجد  �أ�سود  ولون  ر�أ�سه،  مقدمة  على  حمر�ء  بقعة 
جمال �للون �ملجاور له، تد�خلت �ألو�نه باألو�ن �ل�سجرة �لتي 
يقف عليها ليزيدها و�سوحا فو�سوحًا. يفرد جناحيه �لثنني 
�إل  �أمامي  �أَر  مل  مب�ساحة  و�لأ�سود  �لأزرق  باللون  �ملخططني 
لفرد  يعود  ثم  بينهما،  �ملخبئ  ر�أ�سه  �أعلى  يرفعهما  ثم  هي، 
جناحيه وي�سمهما برفق ب�سيط ليرت�ق�س قلياًل قلياًل على غ�سنه 
ويتوقف، ينظر جانبًا، �إىل �أ�سفل، و�أعلى، وجانبًا �آخر، بعينني 

�سود�وين حفرت جزء�ً يف ذ�كرتي.

ودون موعد يغرد، ل لي�س تغريد�، يزقزق، �أي�سًا لي�س زقزقة، 
�إنه يخربين ب�سيء ما، لكنني وقتها مل �أعرفه، ثم يغادر �ملكان، 

يغادر تاركًا ور�ئه �أثر�ً جمياًل.

مع  �لإفطار  وجبة  بتناول  جماًل  ليزد�د  �جلميل  �أثره  ر�فقني 
من  �لدر�ما  جمعتنا  �لدر�ما،  من  �لأوىل  �ل�سنة  يف  جمموعتي 
يومنا،  بها  فنبد�أ  �أي�سًا،  عربية  ودول  فل�سطني  يف  عدة  مدن 
وتابل  لذيذة،  بنكهة  مزود  غذ�ء ج�سد وروح  حيث جمعنا 
�ملدر�سة  بها  جمعتنا  مرت�بطة  �إن�سانية  عالقات  ��سمه  جديد 
�قرت�بها  على  وعملت  و�أفكارنا  هدفنا  فوحدت  �ل�سيفية، 

بالعمل باإ�سرت�تيجيات فعالة توظف �لدر�ما يف �لتعليم.

دعوين قبل �أن �أحتدث عن �لدر�ما يف �لتعليم �أتوقف حلظات 
هنا لأخذ نف�س طويل عميق و�أخربكم عن �أمنية ل ت�ستغربونها، 
�أمنية �أوماأت يف ر�أ�سي و�أنا طالبة يف �ل�سف �لثامن �لأ�سا�سي 

وحب�ستها يف �سدري؛ وهي �أن يعلمني يف �ملدر�سة �ساعر.

�سيء طبيعي �أن متر يف حياة �لإن�سان مو�قف �إيجابية و�أخرى 
�إذ�  وبخا�سة  �لذ�كرة،  من  حيز�ً  تاأخذ�ن  وكلتاهما  �سلبية، 

�لزمن تدور  كانت هذه �ملو�قف لها عالقة باملدر�سة، فد�ئرة 
�أنا �لآن بدور �ملعلمة، �نتهى  وتقف بي يف منت�سفها، و�ليوم 
دوري كطالبة و�نتهت معه �لأمنية، وما ذكرين بها �لآن �أنها 
�أمامي، و�لد�ئرة  �لأمنية تتحقق وت�سبح حقيقة  �ليوم،  مو�تية 
تعود بي مرة �أخرى �إىل بد�يتها لرتجعني �إىل دور �لطالبة، فثقل 

ر�أ�سي بالأ�سئلة �ملت�سائلة كمعلمة؟

�أيعلمني �ساعر و�أنا معلمة؟! ما حاجتي لذلك �لآن؟! ما هو 
�مل�ساعر؟  عن  �لتعليم  يف�سل  هل  �ل�ساعر؟  هو  من  �ل�سعر؟ 
�أمنيتي  �أتتحقق  �إىل ذلك يف مد�ر�سنا �حلالية؟  �أنحتاج حقيقة 

و�أنا معلمة لأحققها لطالبي؟ �أتتحقق �لأمنية ثالث مر�ت؟!

نعم، حتققت �لأمنية ثالث مر�ت؛ �ملرة �لأوىل باملعلم �لأول 
يل �لباحث مالك �لرمياوي، و�ملرة �لثانية باملعلم �لثاين �ل�ساعر 
يف  )�لدر�ما  �لتعلم  مبو�سوع  �لثالثة  و�ملرة  �لكردي،  و�سيم 

�لتعليم وعباءة �خلبري(.

�أح�س�ست بحما�سهم ون�ساطهم فانعك�س ذلك على ن�ساطي، 
فازد�د وجودي معهم،  �هتمامي وح�سور حو��سي  ��ستثارو� 
قيمة  رمبا  فتعلمت،  بالتعليم  �حلقيقي  �إخال�سهم  مل�ست 
�لإخال�س غري موجودة يف منوذج تقييم �ملعلم، ول ن�ستطيع 

و�سع عالمات تقييم عليها باعتبارها غري قابلة للقيا�س.

يف  �لنظر  لنعيد  ذ�تنا  مع  طويلة  وقفة  �إىل  كثري�ً  نحتاج  قد 
عملنا، فاملعلم يحتاج �إىل ذلك، و�لطبيب و�لقا�سي و�ملحامي 
و�ل�سائق  و�لفنان  و�لبائع  و�ملمر�س  و�ملز�رع  و�ملهند�س 
باأعمالنا  لننه�س  �لأخرى،  �لأعمال  �أ�سحاب  من  وغريهم 

وذو�ت �أنف�سنا.

ولأجل ذلك، جذبني حمتوى �لتعليم يف �للقاء�ت �لعديدة �لتي 
و�لدور�ت  �لقطان،  �ملح�سن  عبد  موؤ�س�سة  يف  بها  �جتمعت 
و�أهمها  �لبحثية،  و�حللقات  �لدر�ما  ومنتديات  �لتدريبية 
�ملدر�سة �ل�سيفية، مبا حتتويه من مادة نظرية وعملية، وجميعها 

ت�سب يف �إناء و�حد )�ملعلم و�لطالب(.

ر�سمت  �لتي  �لثالث  �لدو�ئر  تلك  ذهني  يف  عالقًا  ز�ل  فما 
على ورقة بي�ساء معلقة على �جلد�ر �ل�سامت �ملتكلم، �لأوىل 
��ستق�ساء،  فيها در�ما، و�لثانية عباءة �خلبري، و�لثالثة  مكتوب 
متكاماًل،  تكامليًا  تعليمًا  لت�سكل  �لبع�س  بع�سها  مع  تتقاطع 
�ل�سعيد  على  تعلم  من  �حلياة  يف  نحتاجه  ما  �أغلب  يتناول 
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�ل�سخ�سي و�لجتماعي و�لثقايف و�ملهني.

�لعامل  ملقاربة  لغريي  دور  فيه  �آخذ  مبكان  و�سعتني  فالدر�ما 
�لباحث  �خلبري  بدور  و�سعتني  �خلبري  وعباءة  معه،  و�لتكيف 
ل�ستك�سف �لعامل، و�أكون على در�ية مبا يو�جهه من م�ساكل 
خميلتي،  يف  نظرياته  بكتابة  يحيطني  و�ل�ستق�ساء  وحتديات، 
فالعامل  جدر�ن،  �أربعة  بني  و�أنا  وتف�سريها  وحتليلها  ملناق�ستها 
�لعامل  على  �لأربعة  �جلدر�ن  فتنفتح  �أمامي،  مفتوح  باأكمله 

جميعه لأفكر، و�أجرب، و�أعيد �لتجربة.

قد يعتقد �لبع�س �أن �لتعليم ما وجد يف �ملنهاج فقط، و�ملق�سود 
�أو  �ملدر�سي  �لكتاب  �أي  �لتعليمي،  �ملحتوى  هنا  باملنهاج 
�جلامعي، ولو وقفنا وقفة هنا للتاأمل مبفهوم �ملنهاج، ما �ملق�سود 

باملنهاج؟! �أهو �ملحتوى �لتعليمي فقط؟ �أم هو حمتوى �حلياة؟

فالتعليم لي�س بالعمل �لب�سيط، ولكي يحدث �لتعلم ويكون ذ� 
قيمة ومغزى ومعنى، يجب ربطه بق�سة منبعثة من �حتياجات 
وحتدياتهم  ذ�تهم  من  منبعثة  �لدر��سي(،  )�ل�سف  �لطالب 

ي�ساعد  ب�سياق  تنا�سبهم،  للغة  حتتاج  و�لق�سة  وم�ساكلهم، 
�لأ�سئلة  طرح  على  ي�ساعدهم  يحدث،  ما  فهم  على  �لطلبة 
و�لتفكري و�تخاذ �لقر�ر باإيجاد حل ملا يو�جهونه من م�ساكل، 
�أن  �ل�سابق، لوجدنا  �أي�سًا وقفة وتاأملنا �لكالم  ولو وقفنا هنا 
�لطفل  لأن  �لأطفال،  على  �جلديد  باملو�سوع  لي�ست  �لق�سة 
قبل دخوله �ملدر�سة، يتخيل وي�ساأل ويجرب ويبحث وين�سج 

ق�سته �خلا�سة به وباحتياجاته.

ويبحثون  ي�ساألون  يتخيلون؟  كيف  �أعلمهم  �أن  �أريد  ل  �إنني 
لهم على  �أحافظ  �أن  �أريد  �سبق،  ما  ميتلكون  فهم  ويفكرون، 
من  لهم  نقدمه  ما  خالل  من  �لطبيعية  بفطرتهم  ميتلكونه  ما 
معلومات ومعرفة د�خل �حل�سة �لدر��سية ب�سياق قوي، ولغة 
حتقيق  من  مطلوب  هو  ما  على  �لأحمر  �خلط  ت�سع  و��سحة 

للهدف �لتعليمي.

ب�سياق  و�أنا طفلة،  �أمتلكه  ما كنت  �ل�سيفية  �ملدر�سة  تعيد يل 
بلغة  كتبت  �لبعيدة،  �لقريبة  �لعميقة  بالق�س�س  مليء  و��سع 
و��سعة  م�ساحات  �سطورها  بني  حتمل  موزونة  وعاطفة  قوية 

من �أحد م�ساقات �ل�سنة �لثانية يف �ملدر�سة �ل�سيفية: �لدر�ما يف �سياق تعلمي 2012.
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�حلقيقة  �ملناظر  تلك  �أمامي  �أرى  �إنني  �خلالبة،  �ملناظر  من 
و�ملتخيلة، و�أ�سمع �لأ�سو�ت �لقريبة و�لبعيدة.

�إنني  ما �لذي يحدث معي؟ ل �أدري ... ل �أدري ... ل ل 
�أ�سمع ...  �أدري ... لكنني بحاجة لبع�س �لوقت لأ�سمع ما 
بحاجة لبع�س �لوقت لأرى ما �أرى ... بحاجة لبع�س �لوقت 
لأ�سف ما �أ�سف ... بحاجة لبع�س �لوقت لأعي ما �أعي ... 
كبريين  بهم جناحني  وتن�سج  �ل�سم�س جتمع خيوطها حولها 

باألو�ن قوية يف تاأثريها، �متد� يف منت�سف �سمائها.

هدي يا بحر هدي ... طولنا يف غيبتنا

عندما  بجماله،  �ل�ساحر  �لغروب  منظر  مع  جمعنا  غناء 
�إنه هو  لي�س كذلك،  لكنه  �عتياديًا،  تر�ه غروبًا  لل�سماء  تنظر 
�أحد �لأيام يرت�ق�س على �لأ�سجار  �لع�سفور، كان يف �سباح 
�إنه هو �لع�سفور،  �آخر �لأيام يرت�ق�س بجناحيه.  ويف غروب 
ذ�كرتي،  يف  ز�لت  ما  �مللونان  وجناحاه  �ل�سود�ويان  فعيناه 
�إنه يكتب ر�سالته  يزقزق،  يغرد، مل  �ملرة مل  �إنه هو لكنه هذه 

بخطوط �سوئه �مل�ستقيمة.

فـ هّدي يا بحر هدي ... طّولنا يف غيبتنا.

با�ستعادة حرية ذ�تنا، غادرنا �ملكان و�سدى �لأغنية يت�ساعد 
باأجمل �أحلان �حلرية، �حلرية �لذ�تية، وما ز�ل عالقًا يف ذهني 
ذلك �ملنظر �حلر، �رسوق �ل�سم�س، غروب �ل�سم�س، �لع�سفور 

وجناحاه.

�لدر�ما  من  �أخذه  مت  وما  مبكانها  �ل�سيفية،  �ملدر�سة  �سغلت 
�أت�ساءل  جعلتني  تفكريي،  من  به  باأ�س  ل  حيز�ً  �لتعليم،  يف 
�أبحث  لأغدو  حياتي،  منحى  غريت  مدر�سة  كثري�؟!  و�أفكر 
�لتعليم و�لتعلم،  و�أتاأمل يف ممار�ساتي و�عتقاد�تي �ل�سابقة يف 
ولتعميق �لعمل بها و�تخاذها كمجموعة �إ�سرت�تيجيات فعالة 
يف �لتعليم، فكان ل بد من �ملمار�سة �حلقيقية وخو�س �لتجربة 

�لتعليمية �لتعلمية مع نف�سي �أوًل ومع طالبي ثانيًا.

بد�أت بالتجربة �لأوىل وهي �لوظيفة ل�سنة �أوىل در�ما، وكانت 
جتربة يف �لأحافري من د�خل م�رسوع �لأحافري �أي�سًا، مب�ساركة 

�ملعلمة �أمل حمايدة يف �مل�رسوع.

و�جهت �سعوبة كبرية يف �ملرحلة �لأوىل من �لتخطيط بطرح 

قدمية  �أزمنة  يتناول  �لأحافري  مو�سوع  �لأ�سئلة.  من  هائل  كم 
مو�سولة باأزمنة �حلا�رس، كيف �ساأعود بهم �إىل �لزمن �ملا�سي 

دون �أن يت�سارب مع �حلقائق �لعلمية؟

�ملنا�سب  �ل�سياق  هو  ما  طالبي؟!  مع  �ملو�سوع  �ساأبد�أ  كيف 
�أترك  �أم  �أوًل  �للعبة  قو�عد  �أعلمهم  �أي�سًا؟! هل  و�للغة  لذلك 
�أن  �أريدهم  ماذ�  طالبي؟  من  �أريده  �لذي  ما  ع�سو�ئيًا؟  هذ� 

يتعلمو�؟ من �أين �ساأح�سل على وقت للتنفيذ؟

وثالثًا،  ومرتني،  مرة،  عديدة؛  مر�ت  بالتخطيط  قمت  قد 
�لتي  �لدر�ما  منتديات  خالل  من  �لقطان  مركز  مع  بالتعاون 
بالن�سبة  عليها  و�لتعديل  خطتنا،  يف  للنقا�س  جتمعنا  كانت 

لالإ�سرت�تيجية �لتي �سيتم ��ستخد�مها من خالل �سياقها.

وفرتة  منها  و�لعودة  للمدر�سة  �لذهاب  عند  �لطريق  م�سافة 
فيها  بالنقا�س  �غتنامها  �إىل  �أ�سعى  كنت  �أوقات  �ل�سرت�حة 
�لعلمية  باحلقائق  �لزمالء،  وبع�س  حمايدة  �أمل  زميلتي  مع 
�ملحتوى  مع  تت�سارب  �أن  دون  �لدر�مية  �خلطة  تتناولها  �لتي 

�لتعليمي و�حتياجات �لطالب �لتي هي يف تغري م�ستمر.

�أجل  من  كان  �سابق  عمل  من  به  قمت  ما  �لأ�سياء  ول�سدق 
مركز  يفعله  ما  لكن  للدر�ما.   �أوىل  �سنة  وظيفة  من  �لنتهاء 
وتعيد  كثري�ً،  تتوقف  جتعلك  �لتجربة،  بكتابة  معنا  �لقطان 
�لو�قع  من  تقرتب  جتعلك  بها،  و�لعمل  �لتجربة  يف  �لنظر 
�حلقيقي �لتعليمي وتكت�سف جزء�ً من م�ساكله، جتعلك تتاأمل 

يف �أ�سغر �لأمور و�أهمها.

�سغار،  �أنهم  على  لهم  وننظر  بطلبتنا،  ن�ستخف  ما  كثري�ً 
�أمام �أعيننا قبل �أن نبد�أ  ون�سع �لعديد من �حلو�جز و�ملعيقات 

باملحاولة.

طالب  در�ما،  ثانية  �سنة  بوظيفة  �لعمل  خالل  فا�ستوقفني 
با�ستخد�م  معهم  بحث  بعمل  �لأ�سا�سي  �خلام�س  �ل�سف 
�أ�سباب تدين  ملعرفة  �لتعليم،  �لدر�ما يف  فعالة يف  �إ�سرت�جتيات 

�لد�فعية لديهم يف �لتعلم.

حياتنا،  يف  �لطاقة  وحدة  يف  �لطالب  هوؤلء  مع  �لعمل  مت 
�أخطاء يف تخطيط  به من  �لأخذ بعني �لعتبار ما وقعت  مع 
�لتجربة �لأوىل؛ �أي �لعمل يف م�ستوى �سياق �أقوى ولغة قريبة 
ما،  نوعًا  �ملرة خمتلفًا  �لعمل هذه  كان  �لطالب،  م�ستوى  من 
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ر�جعت ما مت �أخذه من مادة نظرية يف �ملدر�سة �ل�سيفية ل�سنة 
�أوىل وثانية وللتجارب �لعملية �أي�سًا، حاولت دمج ما مت �أخذه 
و�ل�ستفادة منه لعمل خطة لالأهد�ف �لتعليمية وكيفية حتقيقها 
على  �لتخطيط  وزعت  �لتعليم،  يف  �لدر�ما  باإ�سرت�تيجيات 
�حل�س�س �لدر��سية وتابعت �أي�سًا دليل �ملعلم للمادة و�لوحدة 
بعمله، وعدت  �لذي قمت  �ملحتوى  لتحليل  ذ�تها، رجعت 
�أي�سًا  عمل  �أور�ق  جتهيز  مع  و�أهد�فها  �ل�سنوية  للخطة  �أي�سًا 
كو�جب بيتي وبع�س �أفالم �ملحاكاة �لتي لها عالقة مبو�سوع 

�لطاقة.

بد�أت معهم بالتنفيذ، فكل ما يف ذهني �أن �أحقق لهم �لهدف 
�لتعليمي وما يحتويه �ملنهاج عن طريق لعب �لأدو�ر لتحفيز 
تفكريهم، فكنت �أظن �أنهم يلعبون، لكنهم لي�سو� كذلك فهم 
د�خلهم،  مكنونات  عن  �أمامي  يك�سفون  �إنهم  يلعبون،  ل 
به،  يفكرون  ما  وكل  وم�ساكلهم  �حتياجاتهم  عن  يك�سفون 

فهم يظنون �أنهم يلعبون؟!

باملحتوى  عالقة  لها  حقيقية  ق�س�س  من  رووه  وما  لعبهم 
�لتعليمي، �أو ما ي�سمى باملنهاج، �أوقفني مر�ت عديدة للتعديل 
على خطة �لدر�س �لقادم، وتطوير خطة �لدر�س �حلايل، و�إعادته 
مرة �أخرى لتلبية �حتياجاتهم و�لتغلب على م�ساكلهم. جعلوين 
لذ�تي  و�أ�سمع  لهم  لأ�سمع  و�أخرى  �أخرى  مرة  �لنظر  �أعيد 

و�أ�ساألها؟ �أهذ� هو �ملنهاج �حلقيقي؟ �أهذ� هو �لتعلم؟!

عملية  يف  �لنظر  و�أعيد  ذ�تي،  مع  �أخرى  مر�ت  �أوقفوين 
تقييمي لهم؟ و�أ�ساأل نف�سي: ما �أقوم به من عملية تقييم على 
�ساأعدل من عملية  �أهي عادلة؟! كيف  �لر�سمي  �ل�سجل  دفرت 
تقييمي لهم، وبخا�سة بعد تفاعل كل طالب معي يف �حل�س�س 

�لدر��سية، فلم يكن هناك طالب مل يقدم يل �سيئًا؟

�لتعليم و�لتعلم.  �سلبية يف  �أمتلكه من معتقد�ت  ما  ن�سفو� يل 
�أوقفوين وجعلوين �أعيد �لنظر يف معتقد�تي يف �لتعليم و�لتعلم 
�لعالمة  ذو  �لطالب  �أبحث؟  طالب  �أي  عن  نف�سي  و�أ�ساأل 
�ملرتفعة �لذي يقوم بحفظ �حلقائق �لعلمية و�ملعرفة و�ملفاهيم 
يفكر  �لذي  �لطالب  �أم  �ملنهاج،  د�خل  �ملتو�جدة  �ملجردة 
�مل�سكالت،  وحل  و��ستق�ساء  ��ستك�ساف  من  خمتلفة  بطرق 

ليحاور مادة �ملنهاج، ما ر�أيكم �أي طالب �أبحث عنه؟

�أفعالهم  لبع�س  قلياًل  و�ألتفت  �لنظر  �أعيد  وجعلوين  �أوقفوين 
و�أت�ساءل:

عندما يعرتف يل طالب ب�سلوك خاطئ قام به �سابقًا بناء على 
ما مت �أخذه يف �حل�سة �لدر��سية .. �ألي�س هذ� تعلمًا؟ عندما يبد�أ 
طالب بت�سحيح نظرته لذ�ته وتاأتي �أمه �إىل �ملدر�سة وت�ساألني: 
كيف فعلت هذ�؟ .. �ألي�س هذ� تعلمًا؟ عندما ياأتي طالب على 
غري عادته، ومعه كتابه ودفرته ويريد �أن يتابع �حل�سة .. �ألي�س 
هذ� تعلمًا؟ عندما ين�سغل تفكري طالب �أثناء ذهابه للنوم مبا مت 
بناء  �لتايل  باليوم  �سيفعله  ما  �لدر��سية ويقرر  �أخذه يف �حل�سة 
�ألي�س هذ� تعلمًا؟ عندما نبد�أ كمجموعة  على ما مت �أخذه .. 
عندما  تعلمًا؟  هذ�  �ألي�س   .. لدينا  �لتناف�س  مفهوم  بت�سحيح 
يبد�أ  ثم  �ملطلوبة  للمهمة  تنفيذه  �أثناء  قلياًل  طالب  ي�سمت 
بحلول  طالب  يفكر  عندما  تعلمًا؟  هذ�  �ألي�س   ... باحلو�ر 
تعلمًا؟  �ألي�س هذ�   .. يكون حزينًا  �أن  لأنه ل يحب  مل�سكلته 
عندما ياأتي طالب ن�سبت �إليه مفاهيم خاطئة مدمرة عن نف�سه 
�ل�سيف  عطلة  �نتهاء  بعد  وياأتي   ، ذلك  يف  بالتفكري  ويبد�أ 
�ل�سغري  �سيارة �سغرية لأخيه  بعمل  قام  باأنه  �لطويلة ويخربين 

بال�ستفادة من وحدة �لطاقة .. �ألي�س هذ� تعلمًا؟

�ل�سيفية، ويخربين  �لعطلة  �نتهاء  �أي�سًا بعد  ياأتي طالب  عندما 
�أنه قام بعملية �حتكاك قوية لإ�سعال نار .. �ألي�س هذ� تعلمًا؟ 
�حل�س�س  يف  �أخذه  مت  ما  معهم  لأكمل  يالحقونني  عندما 
�لدر��سية، حلل م�سكلة �نقطاع �لتيار �لكهربائي وكانت هذه 
�ألي�س   .. �لتعلمي  �لتعليمي  م�رسوعهم  لبد�ية  �لأوىل  �خلطوة 

هذ� تعلمًا؟ ... .
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