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�أعو�م يف مهنة  �ل�سيد �سوى ثالثة  �ملعلمة �سهاد  مل مي�ِس على 
�لتعليم حتى كاد روتني �ملهنة يقتل طموحها، ويقتل طاقات 
�ملدر�سة  يف  �لنخر�ط  فر�سة  لها  �أتيحت  �أن  �إىل  طالبها، 
�ل�سيفية: �لدر�ما يف �سياق تعلمي �لتي ينظمها مركز �لقطان 
للبحث و�لتطوير �لرتبوي/موؤ�س�سة عبد �ملح�سن �لقطان �سنويًا 

يف مدينة جر�س �لأردنية.

وتقول �ل�سيد: »بعد م�ساركتي يف �ملدر�سة �ل�سيفية، وجدت 
�أن �لدر�ما هي �أن�سب �لطرق للتخل�س من هذ� �لروتني؛ كون 
�لأطفال يف هذ� �لعمر ميتلكون لعب �لأدو�ر قبل ح�سورهم 
خلق  �أن  يعني  وهذ�  �لدر�ما،  حتتاجه  ما  وهذ�  �ملدر�سة،  �إىل 
�ل�سياقات �لتخيلية، و��ستخد�م �لرموز؛ خللق و�سع �أو حدث 
موجودة  حكايات  و�رسد  لأنف�سهم،  دور  لإيجاد  يعنيهم، 
فيه دون  يرونه  ب�سلوك  �لعامل  �إعادة خلق  لديهم؛ ميّكنهم من 

تعري�سهم ملخاطر �لو�قع.

�أما �ملعلمة فاطمة �لبكري، من عكا، فت�سف �ملدر�سة �ل�سيفية، 
باأنها �أ�ساءت لها �لطريق على م�ستوى �لتعليم و�لتعلم، فتقول: 
»�نك�سايف على مو�سوع توظيف �لدر�ما يف �لتعليم �أ�ساء يل 
�لطريق، وجعلني �أ�سعر �أنني وجدت �حللقة �ملفقودة �لتي كنت 

تقرير

“الدراما يف التعليم” ..
رؤية لتعليم تفاعلي تكاملي
يف فلسطني والعامل العربي

اإعداد: عبد الكرمي ح�صني

�أبحث عنها طو�ل �لوقت، و�لتي حتتاج منا، كمعلمني، بذل 
�جلهد و�لوقت و�لطاقة. وعرب �لدر�ما، متكنت من ��ستك�ساف 
ما ور�ء �ملنهاج، و�لبحث فيه وتطويره، مبا يتنا�سب مع قدر�ت 

�لأطفال«.

هاتان �ملعلمتان �سمن جمموعة كبرية من �ملعلمني و�ملعلمات 
�لذين �نخرطو� يف برنامج »�ملدر�سة �ل�سيفية: �لدر�ما يف �سياق 
تعلمي« على مدى �أ�سبوعني �لتي نظمها مركز �لقطان للبحث 
و�لتطوير �لرتبوي/موؤ�س�سة عبد �ملح�سن �لقطان، خالل �لفرتة 
�لتو�يل،  �ل�سابعة على  2013، ولل�سنة  1-12 متوز  �لو�قعة بني 
من  معلمني/�ت   106 مب�ساركة  �لأردنية،  جر�س  مدينة  يف 
)فل�سطني، وم�رس، و�سوريا، وتون�س، و�لأردن، وموريتانيا(، 
�إىل جانب �أ�ساتذة وم�رسيف م�ساقات من فل�سطني، وبريطانيا، 

و�ليونان، ولبنان.

و�سهدت �ملدر�سة �ل�سيفية هذ� �لعام تطور�ً ملحوظًا يف �لروؤية 
فقد  �ملقدمة،  و�مل�ساقات  �ملو�سوعات  نوعية  ويف  و�لتوجه، 
حتولت �ملدر�سة من م�ساق مكثف على مد�ر �أ�سبوعني يف جمال 
�لدر�ما يف �لتعليم، �إىل برنامج تر�كمي، مير يف �سياق تعلمي 
�ملعلمني  ت�ساعد  تبادلية  تعلمية  بيئة  خلق  يتم  فيه  متكامل، 
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و�لثقافات  �لدول  من  �مل�ساركني  �ملعلمني  مع  �لتفاعل  على 
�لأخرى. و�سي�ساهم يف تعزيز جتربة �ملعلمني �مل�ساركني وزيادة 
�هتمامهم بالدر�ما يف �لتعليم ك�سياق وتوجه يف �لتعليم د�خل 
�لتعليم  يف  و�أ�ساليبهم  روؤيتهم  تطوير  من  ومتكينهم  �ل�سف، 
ب�سكل �إبد�عي وحمفز، ويتقاطع مع متطلبات �ملنهاج �ملدر�سي 
�مل�ساركون  يتمكن  بحيث  باحلياة،  مرتبط  حتليلي  منحى  من 
بها  م�رسكني  �خلا�سة،  �لتعلمية  وجتربتهم  معرفتهم  �إنتاج  من 

زمالءهم وطالبهم حني يعودون �إىل مد�ر�سهم.

�ل�سيفية،  للمدر�سة  �لأكادميي  �ملدير  �لكردي،  و�سيم  وقال 
مدير مركز �لقطان للبحث و�لتطوير �لرتبوي: “باتت �ملدر�سة 
منطلقًا للتجريب و�لختبار �لتعليمي �لذي يتقاطع مبا�رسة مع 
�لتعليم جمرد  �لدر�ما يف  تعد  �ملدر�سي، ومل  �ملنهاج  متطلبات 
و�سيط �أو �أد�ة تعليمية، بل باتت �سياقًا تعليميًا تكامليًا يت�سمن 
كل مكونات �لعملية �لتعليمية �لتي يبا�رسها �ملعلم مع طالبه، 
متد�خلة  كعمليات  و�لتقييم،  و�لتطبيق،  بالتخطيط،  �بتد�ء 
ترفيهية  و�سيلة  جمرد  لي�ست  هنا  �لدر�ما  �إن  �لوقت.  طو�ل 
حتديات  �أمام  �لطالب  ت�سع  باتت  بل  للتعليم،  ت�سويقية  �أو 
تعليمية ينبغي �جتيازها، وبالتايل فقد بات �ملعلمون و�لطالب 
�أكرب جتاه تعلمهم وتعليمهم، لأنهم باتو�  يتحملون م�سوؤولية 
يرون �ملعنى �ل�سخ�سي و�لجتماعي لتعلمهم عرب �لدر�ما، لأن 
�حلياة  يختربو�  �أن  للمتعلمني  تتيح  و�خت�سار  بب�ساطة  �لدر�ما 
ومفاعيلها  �حلياة  يقر�أون  وهناك  متخيل،  �سياق  عرب  �لو�قعية 

عنه،  ويعربون  ذلك  كل  ويحللون  ومنظور�تها،  وعالقاتها 
ويبنون موقفهم �ل�سخ�سي �جتاهها؛ �سو�ء يف م�ستو�ها �ملحلي 

�لوطني، �أو م�ستو�ها �لإن�ساين �لكوين.

يف  �لأكادميية  �لهيئة  ع�سو  �لرمياوي،  مالك  قال  جانبه،  من 
مركز  يف  �لجتماعية  و�لعلوم  �للغات  م�سار  مدير  �ملدر�سة؛ 
�لقطان: “تاأتي �ملدر�سة هذ� �لعام، ونحن يف خ�سم ��ستباكات 
مكثفة وعنيفة بني روؤى متعددة و�سيناريوهات مت�ساربة تر�سم 
�إنتاج  تعيد  �سيناريوهات  �لعربي،  �لو�قع  يف  ر�سمها  ير�د  �أو 
تاأتي  �لإطار  معًا. ويف هذ�  و�حللم  و�ل�سيا�سة  �جلغر�فيا  حدود 
�ملدر�سة وهي بكامل �نحيازها لالإن�سان و�حلرية و�حللم، حلم 
كبري مب�ساحة �جلغر�فيا �لعربية، حلم بف�ساء معريف مقاوم ير�سم 
حدود �مل�ستقبل من �لتحديد �لو��سح لتحديات �لزمن �لر�هن”.

و�أ�ساف �لرمياوي: “يف �ملدر�سة يبد�أ �لتغيري من �لإن�سان، تغيري 
�لقناعات و�ملمار�سات، و�لتخلي عن �لنزعات �لال�إن�سانية، عرب 
قبول �لآخر �سمن �سياق �لأمة �لقائم على �لوحدة و�لتنوع، 
وقبول �حلو�ر قاعدة حتدد هويتنا، و�لبحث عن �لأمل و�إنتاج 
�آليات �حللم و�لتغيري، تغيري نحو �سلم �لأهد�ف �لكربى، �لتي 
تبد�أ بالإن�سان وتنتهي يف حقه يف �حلياة و�حلرية. كما ت�سعى 
�لتعليم  حالة  “م�ساءلة”  �إىل  ممكناتها  بكل  �ل�سيفية  �ملدر�سة 
تعليم  وي�ستثمرها،  �ملمكنات  يخلق  تعليم  نحو  �آفاق  لفتح 
بو�سفها  بكينونتهم  ويهتم  �ملتعلمني،  فاعلية  يكر�س  فاعل 
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للقاء  �سياق  فاملدر�سة  و�خليال.  و�ملتعة  للفعل  �خلالقة  �لنو�ة 
وطنه،  يف  يلقاه  �أن  من  حرم  �لذي  بالفل�سطيني  �لفل�سطيني 
و�ل�سفة  غزة  �بن  مع   48 فل�سطني  )�بن  بع�سهما  مع  يلتقيان 
كيف  معًا،  لنتعلم  �لعرب  �أ�سقائهم  مع  ويلتقيان  و�ل�ستات(، 
هو  وهذ�  معًا،  نحلم  وكيف  معًا،  نعمل  وكيف  معًا،  نفكر 
�لقدرة  ميلكون  جماعة  �إلينا،  بالن�سبة  و�لوطن  �لأمة  مفهوم 

على �لتفكري و�حللم و�لعمل معًا”.

وفيما يتعلق مب�ستوى م�ساركة �ملعلمني يف �ملدر�سة هذ� �لعام، 
فالعدد قد �زد�د �إىل 106 معلمني/�ت، بعد �أن كان يف �لعام 
2007 يف �سنته �لأوىل 60 معلمًا ومعلمة. كما و�سل �إىل �إد�رة 
�ملدر�سة هذ� �لعام، 624 طلبًا لاللتحاق بها )�ل�سفة �لغربية مبا 
فيها �لقد�س: 580، فل�سطني 48: 7، قطاع غزة: 27، �لعامل 
�لعربي 10(، مت �ختيار 60 معلمًا ومعلمة، موزعني على ثالثة 

م�ستويات تعليمية.

من  �ل�سيفية  �ملدر�سة  يف  ثالثة  �سنة  لبدة،  �أبو  غ�سان  ويقول 
�لتعليم يعتمد ب�سكل  �أ�سلوب  �ل�سابق، كان  “يف  قطاع غزة: 
بعد  �أما  �لطالب”.  و�مل�ستقبل  �ملعلم،  وهو  �ملر�سل  على  كبري 
�أن  �أعتقد  “�أ�سبحت  فيقول:  �ل�سيفية،  �ملدر�سة  م�ساركته يف 
�لعملية �لتعليمية هي عملية ت�ساركية بني �ملعلم و�لطالب، فال 
يوجد مر�سل ول م�ستقبل يف �لعملية، و�إمنا يعمالن معًا على 

تطوير �لعملية �لرتبوية”.

وي�سيف �أبو لبدة: “من خالل م�ساركتي يف �ملدر�سة �ل�سيفية 
��ستطعت �أن �أخو�س فيما هو �أعمق ... من خالل �نخر�طي 
�لتي  �مل�ساقات  خالل  ومن  خمتلفة،  معاين  و�إنتاجي  بالدور 
و�مل�سكلة  �لق�سية  ��ستق�سي  �أن  �أخري�ً،  ��ستطعت،  تعلمتها 
لكي  �أعلمه  ل  ما  ل�ستك�سف  �ملزيد  و�نتظر  معها  و�لتعامل 

�أعمله«.

وتعتمد �ملدر�سة على ثالثة م�ستويات تعليمية مرت�بطة ومتكاملة 
بحيث يوؤدي كل م�ستوى �إىل �مل�ستوى �لذي يليه بعد �أن ينجز 
�ملعلم/�لطالب جميع متطلبات �لربنامج. وتت�سمن �مل�ستويات 
تاأهيلية تطويرية للمعلمني؛  �لثالثة م�ساقات ق�سرية وتر�كمية 
�لثالثة؛  �مل�ستويات  يف  �ملعلمون  وينخرط  وعملية.  نظرية 
�ل�سنة �لأوىل و�لثانية و�لثالثة. وقد تخرجت �لدفعتان �لأوىل 

و�لثانية من �ملعلمني بعد �أن ��ستكملت جميع �ملتطلبات.

موزعة  �سيفية  تر�كمية  م�ساقات  خم�سة  �ملدر�سة  وتت�سمن 

على ثالثة م�ستويات تعليمية على مد�ر ثالث �سنو�ت، وي�سم 
و�سو�سن  �لرمياوي،  ومالك  �لكردي،  و�سيم  �لأ�ساتذة  فريق 
مرعي من فل�سطني/مركز �لقطان، و»كو�ستا�س �أمويروبول�س 
من �ليونان، و»لوك �أبووت«، و»ريت�سارد كرين«، و»كري�س 

كوبر« من بريطانيا، ومها مو�سى من لبنان.

يف  �سنة  »كل  �لقطان:  مركز  يف  �لباحث  فني،  كفاح  وقال 
ونقيمها  �لأ�سياء،  وتتعمق  جتربتنا،  تنمو  �ل�سيفية  �ملدر�سة 
�إطارها  يف  �لعملية  هذه  �لتو�سيات،  من  مبجموعة  ونخرج 
لفهمنا  تطوير خطي  هنا  �أق�سد  ول  تطوير،  عملية  هي  �لعام، 
�أو  مثاًل،  �ل�سيفية  �ملدر�سة  �مل�سرتكني يف  لالأ�سياء؛ كزيادة عدد 
عدد �لأ�ساتذة و�لطاقم، و�إمنا تطوير حلزوين، تطوير يف �ملنهاج 
�لروؤية  يف  وتطوير  �ل�سيفية،  �ملدر�سة  متطلبات  ويف  �س،  �ملدرَّ
�لتعليمية يف �ملدر�سة  �لعملية  و�لتوجه، وهذ� تطوير نوعي يف 
�لثالثة، لي�ست جمرد  بنيتها �لرت�كمية مب�ستوياتها  �ل�سيفية، ويف 
و�إمنا  تعليمية،  وتقنيات  وم�ساقات،  متطلبات  �ملعلمني  تزويد 
تعليمهم،  ولفهم  حياتهم  لفهم  توجيهات  وتطوير  تعزيز 
فالدر�ما لي�ست جمرد تقنية يف �لتعليم، و�إمنا فل�سفة حياة، وجهة 
نظر نحو �حلياة، و�أول هم من هموم �لدر�ما: هي �لعد�لة، وكم 

يحتاج �ل�سياق �لفل�سطيني للعد�لة يف كل �سيء؟«.

ومن  �ل�سيفية،  �ملدر�سة  خريجة  مرعي،  �سو�سن  و�أ�سارت 
طاقم �لأ�ساتذة يف �ملدر�سة �ل�سيفية، �إىل �أن جتربة �أن تكون 
نوعية  جتربة  ذ�تها  بحد  هي  �ل�سيفية،  �ملدر�سة  يف  طالبًا 
�أثناء  كبرية  مب�سوؤولية  ت�سعر  �أنها  �إىل  �أي�سًا  م�سرية  للتعليم، 
ينتظرون  �ملعلمني  كون  �ل�سيفية،  �ملدر�سة  يف  �لتدري�س 

�لأف�سل لهم على م�ستوى �لنخر�ط و�لتعلم«.

 إثراء قراءات املدرسة الصيفية

�ل�سيفية  �ملدر�سة  خالل  للتدري�س  جديدة  �آلية  وفق  �لعمل  مت 
لكل  »�لأ�ساتذة«  �ملحا�رسين  تعدد  على  تقوم  �لعام،  لهذ� 
حمتوياته  بناء  و�إعادة  �لربنامج،  حمتوى  تطوير  مت  كما  م�ساق. 
برنامج  تطوير  �سوء  ويف  �ل�سابقة.  �ل�سنو�ت  جتربة  �سوء  يف 
�لقر�ء�ت يف برنامج �لدر�ما يف �سياق تعّلمي، و�إتاحة �مل�سادر 
يف  �ملعلمني  لدى  وتقدميها  �ملعرفة  لنمو  و�ل�رسورية  �لأ�سا�سية 
بعنو�ن:  �لأول  كتابني  �إ�سد�ر  مت  �لتعليم«،  يف  »�لدر�ما  حقل 
نور�  تاأليف  من  كثرية«،  لت�ساوؤلت  عقل  �لدر�ما-  »تدري�س 
عي�سى  �لإجنليزية  عن  وترجمه  �ساك�سنت،  وجوليانا  مورغان 
ب�سارة، وهذ� �لكتاب من �لقر�ء�ت �لأ�سا�سية ملتطلبات �مل�ستوى 
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�لأول يف �ملدر�سة �ل�سيفية، و�لثاين بعنو�ن »خمتار�ت يف �لدر�ما 
و�لتعلم« لدوروثي هيثكوت وغيفن بولتون.

 احللقة البحثية

ويف �سوء تخريج فوجني من �ملعلمات و�ملعلمني يف �ملدر�سة 
جمال  يف  د�ئمة  بحثية  حلقة  بتاأ�سي�س  �ملركز  �رسع  �ل�سيفية، 
�لفنون و�لتعليم، من �أجل تو�فق روؤية بحثية ترى �لتعليم يف 
�سورته �ملتكاملة و�لتكاملية يف توظيف �لدر�ما ك�سياق تعليم 
نوعي. وينخرط فيه 5 معلمات ومعلمني، فقد بني على هذه 
�لتجربة م�رسوع بحثي ملدة �سنتني )2012-2013(، و�سيف�سي 
توظيف  حقل  يف  نظرية/تطبيقية  در��سة  �إنتاج  �إىل  نهايته  يف 
�حللقة  �ساركت  كما  �ملنهاج.  عرب  تعليمي  �سياق  يف  �لدر�ما 
�ل�سنة  م�ساق  يف  �ل�سيفية  باملدر�سة  �ملا�سية  �ل�سنة  يف  �لبحثية 
�لثالثة مع لوك �أبووت. يذكر �أن �حللقة �لبحثية تنعقد باإ�رس�ف 

�لربوفي�سور ديفيد ديفيز.

 منتدى الدراما

�ملنتدى هو لقاء يجمع معلمات ومعلمني من طالب �ملدر�سة 

�ل�سيفية، مع معلمني م�ساركني يف بر�مج �ملركز. ويعقد مبعدل 
3 - 4 لقاء�ت �سنويًا، مبعدل يومني لكل لقاء. وي�رسف على 
�نتخابها  يتم  �مل�ساركني  و�ملعلمني  �ملعلمات  من  �ملنتدى جلنة 

ب�سكل دوري، وتعمل على �لتو��سل مع جميع �ملعلمني.

وتطويرها،  للمعلمني  جتارب  عر�س  على  �ملنتدى  ويعمل 
يحتاجها  تعليمية  مناطق  على  تركز  عمل  ور�س  ومترير 
�ملعلمون. وي�ست�سيف �ملنتدى �سخ�سيات فنية و�أدبية وتربوية 
�لق�سة،  و�رسد  �مل�رسح،  مثل  متعددة  جمالت  يف  وخرب�ت 

و�لت�سوير �لفوتوغر�يف، وت�سنيع �لدمى، ... وغريها.

 منتدى معلمي الدراما

�لثاين  �لدر�ما  معلمي  منتدى  عقد  مت  �لعام،  هذ�  وخالل 
125 معلمًا  و�لع�رسين و�لثالث و�لع�رسين �للذي �نخرط فيها 
و�لنا�رسة،  وجنني،  ونابل�س،  و�خلليل،  �هلل،  ر�م  من  ومعلمة 

وحيفا.

ففي 19 و20 من �سهر �أيلول 2013، نظم �ملركز يف مقر جمعية 
�لهالل �لأحمر يف �لبرية، منتدى معلمي �لدر�ما �لـ 23 �لذي 
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�نخرط فيه 78 معلمًا من طلبة �ملدر�سة �ل�سيفية وخريجها.

»�أحالم  بعنو�ن  فيلم  عر�س  �ملنتدى  من  �لأول  �ليوم  وتخلل 
حوله  نقا�س  د�ر  ثم  ومن  �لقطان،  عمر  للمخرج  فر�غ«  يف 
وت�سمن  �ل�سيفية.  �ملدر�سة  فيلم  عر�س  مت  كما  �ملخرج.  مع 
باإ�رس�ف و�سيم  �لثاين مقدمة موجزة حول »�لتخطيط«  �ليوم 
�ملخططات  مناق�سة  ثم  ومن  �لرمياوي،  ومالك  �لكردي، 

وعر�سها.

كما نظم �ملركز يف 25 و26 من �سهر ني�سان 2013، يف مقر 
جمعية �لهالل �لأحمر يف �لبرية، منتدى معلمي �لدر�ما �لثاين 

و�لع�رسين �لذي �نخرط فيه 47 معلمًا ومعلمة.

للممثل  »ذياب«  �مل�رسحي  �لعر�س  �لأول  �ليوم  وت�سمن 
�مل�رسحي عامر حليحل؛ وهو عبارة عن مونودر�ما )كوميديا 
�سود�ء( لعب فيها حليحل دور دياب بن غامن يف »تغريبة بني 

هالل« �ل�سهرية.

و�ل�سلطان  �لهاليل،  زيد  �أبو  بطولت  �لتغريبة  هذه  وت�سجل 
ح�سن، وذياب بن غامن، �لذين قادو� بني هالل يف م�سريتهم 
�لأ�سطورية بحثًا عن بالد جديدة يعي�سون فيها، بعد �أن مات 
�أهل بالدهم جوعًا وعط�سًا. ولكن دياب هنا هو خليط ما بني 
�لبطولة �لوهمية و�سجل بطولت �لتاريخ �لعربي. و�مل�رسحية 

من تاأليف عالء حليحل و�إخر�ج �سليم �سو.

تبع عر�س �مل�رسحية نقا�س حولها مع �ملمثل �لذي �أ�سار �إىل: »�أن 
هذه �مل�رسحية تعر�س منذ �لعام 2005، �إل �أن هناك تغيري�ت 
يف كل تلك �لعرو�س تكمن يف عالقة �ملمثل باحل�سور، ولي�س 

بالتفا�سيل �ملوجودة يف �لن�س �أو �ملوجود�ت«.

تطبيقات  يف  �ملنتدى  من  �لثاين  �ليوم  يف  �ملعلمون  و�نخرط 
�حللقة  يف  �ملنخرطني  �ملعلمني  مع  مقرتحة  در�مية  لدرو�س 
�سنتني  �لبحثية؛ وهي م�رسوع بحثي مع خم�سة معلمني ملدة 
ي�رسف عليه �لربوفي�سور ديفيد ديفيز، و�سي�سدر عن �مل�رسوع 
يف  �لتعليم  يف  �لدر�ما  توظيف  �أثر  تتناول  كتابات  �لبحثي 

�ل�سياق �لفل�سطيني، �سيتم ن�رسها يف نهاية �ل�سنتني.

مستوى السنة األوىل
حول  �ل�سيفية  �ملدر�سة  يف  �لأوىل  �ل�سنة  م�ستوى  ومتحور 
�لدر�ما،  وعنا�رس  متد�خلني،  كحقلني  و�لتعليم  �لدر�ما 
�لدر�مية،  و�لأعر�ف  �لفعل،  لتف�سري  �خلم�سة  و�مل�ستويات 
�لدور  و�أنو�ع  دور،  يف  و�لتالميذ  دور،  يف  �ملعلم  و�أدو�ر 
ومنازله، وخارج �لدور ود�خل �لأدو�ر، وبناء �إ�سار�ت �لدور 

�لثاين للدور، و�حلماية يف �لدور، وبناء �لتوتر.

�سنة  موريتانيا،  من  معلم  همدي،  �أوبك  �مل�سارك  وقال 
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جديد  مفهوم  �لتعليم،  يف  �لدر�ما  مفهوم  »عمومًا،  �أوىل: 
للم�ساركة  يف موريتانيا، وهذ�، بحد ذ�ته، كّون لديَّ حافز�ً 
و�لعمل بجدية يف �ملدر�سة �ل�سيفية، و�ساأعمل على تطبيق ما 

�أخذته يف مدر�ستي مبوريتانيا«.

الغاية الرئيسية من املدرسة الصيفية
�ل�سيفية،  �لرئي�سية من �ملدر�سة  وقال و�سيم �لكردي: »�لغاية 
فل�سطني،  يف  ��ستلهامها  ميكن  تعليمية،  جتربة  تقدم  �أن  هي 
من قبل معلمني ومعلمات، من �أجل �إحد�ث تغيري نوعي يف 
�لعامل  تعليمية خمتلفة لأطفالنا يف فل�سطني، و�أي�سًا يف  مقاربة 
�لعربي، خ�سو�سًا نحن يف فل�سطني لدينا جتربة فريدة يف جمال 

�لدر�ما يف �لتعليم«.

ي�ساعد  �لتعليم  يف  �لدر�ما  برنامج  �أن  �إىل  �لكردي  و�أ�سار 
و�لروؤيا،  باملحتوى  يتعلق  فيما  �أوًل  كثرية؛  م�ستويات  على 
و�أ�ساليب  �لبع�س، وحتديد طر�ئق  بع�سها  مع  �ملعارف  وربط 
�لقرن �حلادي  �إحد�ث تعليم يو�كب  �أجل  تعليمية خمتلفة من 

و�لع�رسين.

�ل�سياق  عن  مبعزل  �لتعليم  �إىل  ننظر  ل  �أن  »ينبغي  و�أ�ساف: 
يف  �ملثال،  �سبيل  فعلى  فيه؛  موجودون  نحن  �لذي  �لإن�ساين 
�لعامل �لعربي نن�رس �حلرية، ونبحث عن �حلرية، ونحن ما زلنا 
حتت �لحتالل، وبالتايل نحن بحاجة �أن ننظر للتعليم �سمن 
هذ� �ل�سياق، و�سمن هذه �لروؤيا؛ لأن ذلك �سي�ساعدنا كثري�ً 
بل  فح�سب،  �مل�ستقبل  كاأجيال  �لأطفال  �إىل  لي�س  �لنظر  يف 
وما  يكونو�؟  �أن  ينبغي  وكيف  �ليوم،  �أطفال  ب�سفتهم  �أي�سًا 
هي �مل�ساهمة �لتي ينبغي �أن ي�ساهمو� فيها يف جمتمعهم؛ �سو�ء 
�أكانو� �أطفاًل �سغار�ً �أم يافعني، وبالتايل هذ� يحتاج �إىل تقدمي 
نحاول  نحن  ولكن  �إن�سانية،  جتربة  �أنها  �سحيح  هي  جتربة، 
�أن جنعل من هذه �لتجربة، جتربة ذ�ت �سلة وعميقة بال�سياق 

�لثقايف �لجتماعي يف فل�سطني و�لعامل �لعربي«.

برنامج املستوى الثاين
ك�سياق  �لدر�ما  �لثاين حماور حول  �مل�ستوى  برنامج  وت�سمن 
�لعنا�رس  �لدر�ما:  وبنية  �جلمايل؛  و�لدر�ما  تكاملي؛  تعلمي 
و�لتمثيل؛  �لتاأ�سري  ونظم  �لدر�مية؛  و�لأعر�ف  و�ملكونات؛ 
و�أدو�ر  �ملعلم،  )�أدو�ر  �لأدو�ر  وبناء  �لدور؛  ولعب  و�لدر�ما 

�لتالميذ(؛ و�لدر�ما و�لتخطيط.

يف  جتربتها  عن  �سوريا،  من  م�ساركة  عيود،  يا�سمني  وقالت 

�ملدر�سة �ل�سيفية: »�نخر�طي يف �ملدر�سة منحنِي روؤية جديدة، 
وبعد�ً �آخر نحو �لتعليم، وكيف �أجعل �لأطفال منخرطني �أكرث 
�لتجربة،  ومعاي�سة  �لدور،  معاي�سة  عرب  �لتعليمية  �لعملية  يف 
ي�ستك�سفون  �لأطفال  �سيجعل  �لتفكري،  يف  �لتحول  وهذ� 

عالهم �خلا�س، عرب �لتعليم«.

مستوى السنة الثالثة
لوك  باإ�رس�ف  �ل�سيفية،  �ملدر�سة  �لثالثة يف  �ل�سنة  م�ستوى  �أما 
�أبووت، فتمحور حول �لتخطيط �لدر�ما، وبناء منوذج متكامل 
و�ملكونات(،  �لعنا�رس  )جميع  �لنموذج  وحتليل  للدر�ما، 

و�أعر�ف �لدر�ما )�ل�ستعمال و�إ�ساءة �ل�ستعمال(.

�ملدر�سة  �أن  �إىل  م�رس،  من  م�سارك  م�سطفى،  �أحمد  و�أ�سار 
مكان  يف  يجتمعو�  �أن  �لعربي  �ل�سباب  لدى  تتيح  �ل�سيفية 
�لتعليم،  يف  �لدر�ما  توظيف  يتعلمو�  �أن  �أجل  من  و�حد، 

فالدر�ما جمال للتعلم و�ل�ستك�ساف.

و�لتمثيل  �مل�رسح  من عملي يف جمال  �لرغم  »على  و�أ�ساف: 
و�لدر�ما، فاإن جتربة �ملدر�سة �ل�سيفية خمتلفة كليًا عن �لتجارب 
�لتعلم  م�ستوى  على  �ل�سابق،  يف  بها  مررت  �لتي  كافة 

و�لنخر�ط«.

 إنتاج فيلم حول املدرسة الصيفية

م�ستوى  على  �ل�سيفية  �ملدر�سة  يف  �لديناميكي  �لعمل  هذ� 
�مل�ساركة و�لنخر�ط و�لتعلم، �سيتم تتويجه يف نهاية فعاليات 
�ملدر�سة باإنتاج فيلم وثائقي عن �ملدر�سة �ل�سيفية، من �إخر�ج 
جتربة  �لفيلم  ويتناول  دللفري�.  ريكاردو  �لرب�زيلي  �ملخرج 
�ملعلمني يف �ملدر�سة �ل�سيفية، عرب �إجر�ء مقابالت مع جمموعة 
�ملدر�سة،  د�خل  �لتعلم  جمالت  عن  يتحدثون  �ملعلمني،  من 
تطور  يج�سد  مبا  و�أ�ساتذتها،  �ملدر�سة  طاقم  مع  ومقابالت 

�ملدر�سة وروؤيتها نحو �لتعليم ودورها يف �ملجتمع.

ر�ئعة  بيئة  �ل�سيفية،  �ملدر�سة  يف  �لعمل  »بيئة  دللفري�:  وقال 
تفاعاًل  �أ�سهد  مل  و�لأ�ساتذة،  �لطالب  بني  �لتفاعل  ناحية  من 
كهذ� يف حياتي، مع �لعلم �أنني �سهدت بيئات تعليمية خمتلفة 

يف �أنحاء �لعامل«.

عن  وثائقي  فيلم  لإخر�ج  �لرئي�سي  د�فعه  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�ملدر�سة �ل�سيفية، هو رغبته يف �إظهار �لوجه �لآخر للمو�طن 
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�لفل�سطيني و�لعربي ب�سكل عام، حيث بر�أيه هناك �سورة �سلبية 
مبختلف  �لغربي  �لإعالم  يف  �لعربي  �ملو�طن  ت�سوير  فيها  يتم 
�أن  يحاول  فيلمه  خالل  ومن  �لقتل،  يحب  �أنه  على  �أنو�عه، 
�لبعيدة  �لفل�سطيني  �لإن�سان  �ليومية يف حياة  �لتفا�سيل  يظهر 
عن �ل�سيا�سة ك�رسب �لقهوة، و�ل�سباحة، فهي �سورة نادر�ً ما 

نر�ها يف �لإعالم �لغربي«.

�لروؤيا  حيث  من  �ل�سيفية  �ملدر�سة  ق�سة  �لفيلم  ويروي 
نحن  �لذي  �لإن�ساين  �ل�سياق  يف  ربطها  وكيفية  و�ملحتوى، 
)جتربة  �لتجربة  هذه  ترتكه  ما  على  مركز�ً  فيه،  موجودون 
�مل�ساركني  تفكري  على  نوعي  تاأثري  من  �ل�سيفية(  �ملدر�سة 

و�لأ�ساتذة وخيالهم على روؤية �لعامل.

يف  �لنوعية  �لتحولت  تلك  �إبر�ز  يف  �لفيلم  خمرج  جنح  وقد 
دور �ملعلمني يف �لتعليم، وحول نظرتهم لالأطفال، بحيث مل 
�أي�سًا على  تقت�رس هذه �لتحولت على نظرتهم للطالب، بل 

ممار�ستهم مع �لطالب.

ومت ت�سوير �لفيلم خالل فرتة �نعقاد �ملدر�سة �ل�سيفية يف فندق 
غ�سن �لزيتون مبدينة جر�س �لأردنية، ومدته 24 دقيقة، فيما 
�أعد �سيناريو �لفيلم ومونتاجه، ريكاردو د�غياه، ودميا �سقف 

�حليط.

وت�سمن �لفيلم مو�سيقى ت�سويرية �ساعدت على �إ�سافة �سكل 
�بن  لفرقة  مقطوعتني  من  خمتار�ت  للفيلم، وهي  فني  جمايل 
عربي �ملغربية، بعنو�ن: »�رسقت ليلى مني �لعقل«، و»حتيي �إذ� 
قتلت«، ومقطوعة بعنو�ن »�إ�رس�ف« للفنان �لعر�قي وعازف 
�للبناين  للمو�سيقي  »عجمي«  ومقطوعة  �سمة،  ن�سري  �لعود 

�رسبل روحانا.

�ملدر�سة  يف  �لأ�ساتذة  طاقم  مع  مقابالت  �لفيلم  ت�سمن  كما 
جتربتهم  عن  يتحدثون  فيها،  �ملنخرطني  و�ملعلمني  �ل�سيفية، 
يف �ملدر�سة �ل�سيفية، وجمالت تعلمهم فيها، مبا ج�ّسد تطور 
�ملدر�سة وروؤيتها نحو �لتعليم ودورها يف �ملجتمع. يذكر �أن 
�لفيلم �أنتج بدعم من فريق وحدة �لو�سائط �ملتعددة يف �ملركز. 

كما ميكن م�ساهدة �لفيلم على �لر�بط �لتايل:
http://vimeo.com/72431709

الربنامج املسائي للمدرسة الصيفية
ت�سمن  �مل�ساقات،  من  �لنتهاء  وبعد  �مل�سائية،  �لفرتة  ويف 
�إثر�ئية م�سائية، منها  ثقافية  فعاليات  �ل�سيفية  �ملدر�سة  برنامج 
بناء  يف  �لتاريخ  توظيف  حول  �لتاريخ  ملعلمي  عمل  ور�سة 
�لباحث  وباإ�رس�ف  يومني،  مد�ر  وعلى  للتعلم،  م�رسوعات 
للمخرج  �لذ�كرة«  »ميناء  فيلم  وعر�س  �سالمة،  ر�مي 
�لفل�سطيني كمال �جلعربي، �لذي يتناول ق�س�سًا �سخ�سية من 
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وكذلك   .1948 �لعام  �لفل�سطينيني  �سكانها  تهجري  �أثناء  يافا 
ور�سة حول �أوجه �لت�سابه و�لختالف بني �لدر�ما يف �لتعليم 
و�مل�رسح يف �لتعليم يقدمها كري�س كوبر؛ وهو خمرج يف فرقة 
بيج برم من برمنجهام �لتي تعمل يف حقل �مل�رسح يف �لتعليم، 
يف  �ملد�ر�س  طلبة  مع  تفاعلية  م�رسحية  قدمت  �أن  لها  و�سبق 

فل�سطني قبل ثالث �سنو�ت.

و�أكدت دميا �سقف �حليط، من�سقة �لربنامج �مل�سائي، �أن �لهدف 
طلبة  لدى  ثقافية  توجهات  تنمية  هو  �لربنامج  من  �لرئي�سي 
�ملدر�سة �ل�سيفية، تتما�سي مع جمال �لدر�ما يف �لتعليم، كال�سينما، 
و�مل�رسح، وتتنا�سب �أي�سًا مع روؤية �ملدر�سة �ل�سيفية �لتي تهدف 

�إىل تغيري منط �أ�ساليب �لتعليم �لتقليدي يف �لوطن �لعربي.

 اختتام فعاليات الدورة السابعة للمدرسة 
الصيفية

�سياق  يف  �لدر�ما  �ل�سيفية:  »�ملدر�سة  �أنهت  �ملا�سي  متوز  يف 
�مل�ساركني  للمعلمني  �أتاحت  وقد  �ل�سابع،  عامها  تعلمي«، 
فر�سة تكوين ف�ساء خا�س بهم يف جمال تعليم �لدر�ما، وتفعيل 
�نخر�طهم يف �لعملية �لتعليمية كنهج للتعليم �لتكاملي، فيما 
تخلل فعاليات �خلتام توزيع �ل�سهاد�ت على �مل�ساركني �سمن 

م�ستويات �ملدر�سة �لثالثة.

بالتنوع  �لعام  هذ�  �ملدر�سة  يف  �لتعليمية  �لأجو�ء  و�ت�سمت 
على م�ستوى �خلرب�ت و�ملو�قع �لثقافية �لرتبوية، وهذ� �لتنوع 
اَرك �أكرث من �أ�ستاذ  متت ترجمته يف بناء �لربنامج، بحيث َت�سَ
�لختالف  عن�رس  �ملدر�سة  منح  ما  �لو�حد،  �مل�ساق  تعليم  يف 

�لإيجابي رغم كثافة �ملنهاج و�كتظاظ �لربنامج.

�سيء  �أهم  �ل�سيفية:  �ملدر�سة  ختام  يف  �لكردي،  و�سيم  وقال 
�لتجربة  هذه  ترتك  كيف  هو:  �لتجربة،  خالل  �لنظر  يلفت 
روؤيتهم  وعلى  وخيالهم  �مل�ساركني  تفكري  على  نوعيًا  تاأثري�ً 
دورهم  حول  خمتلف  منظار  لديهم  ي�سبح  بحيث  للعامل، 
كمعلمني، وحول نظرتهم لالأطفال، وكيف �أحدثت �ملدر�سة 
�ل�سيفية حتولت نوعية، لي�س فقط على نظرتهم للطالب، بل 

�أي�سًا على ممار�ستهم مع �لطالب.

تنظيم  �لقطان يف  مركز  نفكر يف  »نحن  �لكردي:  و�أ�ساف 
�لنظري  على  يركز  �لتعليم،  يف  �لدر�ما  جمال  يف  دويل  موؤمتر 
و�أ�سخا�س  خرب�ء  با�ست�سافة  �سنقوم  وبالتايل  معًا،  و�لتطبيقي 
كافة،  �لعامل  �أنحاء  من  �حلقل،  هذ�  يف  عاٍل  م�ستوى  على 
من  و�سنعمل  و�لتطبيقي،  و�ملعريف  �لفكري  �مل�ستوى  وعلى 
�أن  �أجل  من  خمتلفة،  دول  من  ومعلمات  معلمني  دعوة  �أجل 
يقدمو� جتاربهم يف �حلقل، ويف �لوقت نف�سه، يقدم �ملعلمون 

�لفل�سطينيون جتاربهم �أي�سًا«.



225 رؤى تربوية - العددان الثاين واألربعون والثالث واألربعون

على  كبري  �أثر  لها  �ل�سيفية  �ملدر�سة  �أن  �أبووت  �خلبري  ويعتقد 
م�ستوى �لتعليم، كما �أن هناك �هتمامًا متز�يد�ً من قبل �ملعلمني 
للمدر�سة  د  مهَّ �لهتمام  وهذ�  �لتعليم،  يف  �لدر�ما  مبجال 
�ل�سيفية �لطريق لتحقيق �أهد�فها �لتعليمية وحتقيق �لأثر �ملرجو 

منها على �ملعلمني.

�لثالثة  �ل�سنة  �ملعلمني يف  �أ�سئلة  �أغلب  »�إن  �أبووت:  و�أ�ساف 
تطبيق ح�س�س در�مية  تتمحور حول كيفية  للمدر�سة كانت 

د�خل �ل�سف �سمن منوذج متكامل«.

»�إن  تون�س:  من  معلمة  عمارة،  بني  حنان  �مل�ساركة  وقالت 
يف  �أ�سارك  مرة  و�أول  فريدة،  جتربة  �ل�سيفية  �ملدر�سة  جتربة 
دورة متخ�س�سة يف جمال �لدر�ما يف �لتعليم. هذ� �حلقل جديد 
�أنني لدي �خلربة  �ملد�ر�س. ومع  ُي�ستخدم يف  يف تون�س، ول 
�لعملية يف جمال �لفنون �لت�سكيلية و�مل�رسح، فاإن جتربة �ملدر�سة 

خمتلفة كليًا عن �لتجارب �ل�سابقة«.

�أوىل  �سنة  طالب  مطاوع،  حامت  �مل�سارك  قال  جانبه،  من 
بحيث  ��سمها؛  ي�سبه  �ملدر�سة  يف  �لتدري�س  �أ�سلوب  »�إن 
�نتقاًل در�ميًا، يف ظل  �أخرى  �إىل  نقطة  �لنتقال من  كان 
يف  �لدر�ما  توظيف  حول  �ملتدربني  من  �سديد  �هتمام 

�لتعليم«.

حول  و��سحة  طريق  لدينا  »�أ�سبحت  مطاوع:  و�أ�ساف 
وعرة،  �لطريق  كانت  �ملدر�سة  من  �لأوىل  �لأيام  يف  �لدر�ما. 
ومع �لتقدم رويد�ً رويد�ً يف �مل�ساقات، تعّمق مفهوم �لدر�ما 

يف �لتعليم على م�ستوى �لفهم و�لتطبيق«.

�أنها  �إىل  �جلليل،  من  ثانية  �سنة  طالبة  بكري،  ليلي  و�أ�سارت 
يف  وتتحرك  بد�خلها  وتعمل  �لدر�ما  توظف  كيف  تعّلمت 
�سياقاتها، ولي�س حفظها من �أجل تطبيقها على �أر�س �لو�قع، 
م�سرية �إىل �أن �أ�سلوب �لتعليم د�خل �ملدر�سة �ل�سيفية ممتع وفيه 

حتديات �سعبة على م�ستوى �لتطبيق.
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