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ملف العدد:

التعلم عرب املشروع:
الدور بني التأجيل أو التقرير أو االختالف

م�لك الرمي�وي

من منطلق اأن من له م�رشوع له م�ضتقبل، جربنا اأن نربط بني 
التعليم  م�ضتقبل  امل�ضتقبل؛  وبني  امل�رشوع  �ضيغة  يف  التعليم 
ابن  تعليم  يكون  اأن  للتعليم  ميكن  كيف  امل�ضتقبل،  وم�ضتقبل 
اإرادة  ميلكون  الطالب  من  جيل  خلق  �ضبيل  ويف  اللحظة، 

الفعل والقدرة على حتقيقه.

للتعليم،  ك�ضيغة  امل�رشوع  بني  ربطنا  هذا،  ملفنا  ولذلك، يف 
تكاملية  بطريقة  املنهاجية  املواد  يعّلم  اأن  من  املعلم  ميّكن  ما 
وعرب منهاجية، من خالل تاأطري تعليمه وحركة طالبه داخل 
م�رشوع، ما مينحه القدرة على تاأّمل عمله عرب املمار�ضة التاأملية 
فهمه  وم�ضاءلة  جهة،  من  لتحليلها  املمار�ضة؛  يف  والتاأمل 
لدوره واأجندته واأولوياته، واإعادة اإنتاج وعيه املهني والذاتي 
واملمار�ضة  التاأمل  وجدلية  والتحليل،  الفعل  جدلية  �ضوء  يف 

من جهة اأخرى.

وقدمنا اأي�ضًا ت�ضورات حول التعلم عرب امل�رشوع؛ اأي انخراط 

ال�رشوع  من  ميكنهم  م�رشوع  تعّلمي،  م�رشوع  يف  الطالب 
يف  دورهم  بناء  يف  وال�رشوع  تعلمهم،  م�ضوؤولية  حتمل  يف 
دور  حول  دائم  نقا�س  هناك  ال�ضياق  هذا  ويف  املجتمع، 
الطالب امل�ضتقبلي، وكيف ت�ضاهم املدر�ضة يف اإعدادهم لهذا 
الدور، وهناك ت�ضورات عدة �ضاأطرح منها ثالثة على عجالة، 
و�ضنفرد لها م�ضاحة اأكرب يف ملفاتنا القادمة، وهذه الت�ضورات 

ترتاوح بني التاأجيل، اأو التقرير، اأو الختالف.

فبع�س املمار�ضات التعليمية ت�ضتند اإىل روؤية تقوم على اأن دور 
املدر�ضة هو الإعداد املعريف والنظري للطالب كي يكون لهم 
دور يف امل�ضتقبل، وهذا الطرح يت�ضمن العديد من املغالطات، 
وبذلك  ممار�ضتها،  عرب  اإل  تعلمها  يتم  ل  الأ�ضياء  اأن  حيث 
فاإن تاأجيل دور الطالب الفعلي يف الفعل، ويف احلياة، ويف 
املجتمع، يعني يف �ضكله وم�ضمونه حرمانهم من هذا الدور 
يوؤ�ض�س  ل  من  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�ضافة  امل�ضتقبل.   ويف  الآن، 
ويبداأ الآن ويبني تاريخه و�ضريورته وتراكماته، تنعدم فر�ضته 
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يف الآن ويف امل�ضتقبل.  كما اأن امل�ضكالت التي يت�ضمنها هذا 
وحدة  يف  اأنهما  مع  املمار�ضة،  عن  املعرفة  ف�ضله  هو  التوجه 
ع�ضوية، حيث ل ميكننا اأن نتعلم دون اأن ننخرط، ول معنى 

ملا نتعلم اإذا مل يكن يف �ضياق الدور والفعل.

املدر�ضة  دور  اأن  على  ينه�س  توجه  فهو  الثاين،  التوجه  اأما 
امل�ضتقبل، وبالتايل  لهذا  تعدهم  واأن  الطالب  تخيل م�ضتقبل 
اأو  �ضيا�ضية حمددة،  الطالب لأدوار  لبناء  هناك دعوات دومًا 
توجهات  وهذه  ال�ضوق،  و�ضعية  ينا�ضبوا  كي  الطالب  بناء 
اقت�ضادية  متطلبات  اأو  اأيديولوجية  توجهات  على  منبنية 
م�ضتمر،  منو  يف  واحلا�رش  متغري،  متحرك  فامل�ضتقبل  عابرة، 
عليهم  الآخرين ويفر�س  م�ضتقبل  يحدد  اأن  ول يحق لأحد 
القوالب التي يجب اأن ينمو داخلها، ول اأن يحدد لهم �ضكل 

عي�ضهم القادم.

اأما التوجه الثالث، فهو توجه يرى اأن على املدر�ضة اأن متّكن 
�ضيغة  مزدوجة:  �ضيغة  عرب  امل�ضتقبلي،  دورهم  من  الطالب 
من  يبداأ  امل�ضتقبلي  دورهم  يف  انخراطهم  اأن  على  تنه�س 
انخراطهم الآن يف احلا�رش؛ انخراط �ضمن �ضيغ وتوجهات 
مرنة وغري مقررة �ضلفًا، وهذا يحقق للطالب التمكن والتكون 
اأن  فبما  خمتلف،  مل�ضتقبل  فر�ضًا  ويخلق  اإبداعي،  اأفق  �ضمن 
نف�ضها  الأفعال  نعمل  ل  اأن  هو  احلقيقي  الجتماعي  التغري 
باأ�ضاليب  اأن نفعل الأفعال نف�ضها لكن  اأو  التي نفعلها دومًا، 
وطرائق واأدوات جديدة، من هنا يبداأ التغري املجتمعي، ومن 
البداية نف�ضها التي ميكنها اأن تكّون الطالب كطالب فاعلني 
وبني  واملمار�ضة،  املعرفة  بني  اخلالق  الربط  من  ومبدعني، 
القادم،  وامل�ضتقبل  احلا�رش  حلظة  وبني  واملعنى،  النخراط 
وبها  فيها  وينقذفون  اللحظة،  يف  ينخرطون  الطالب  حيث 
ومنها اإىل ما بعدها، اإىل اللحظة التي تليها يف املعرفة والفهم 
واملهارة، وهذا هو التكون، وهو تعلم فك ارتباطات قدمية، 
وت�ضكيل ارتباطات جديدة، وهذا هو امل�ضتقبل الذي يتكون 
على �ضكل اأفعال اجتماعية جديدة، ويظهر يف ال�ضيغ اجلديدة 

يف املمار�ضة واحلوار واللغة وبنى املعنى.

والتوجه الأخري هو ما يحكم روؤيتنا يف التعلم عرب امل�رشوع، 
التعلمية  اأهدافهم  يخلقوا  لكي  املعلمني  مع  نخطط  حيث 

بطريقة:

عرب منهاجية تكاملية اأوًل. «
من  « مركبة  وكفايات  قدرات  �ضكل  على  بناوؤها  يتم  ثم 

ا�ضتخدامات، ومعارف موؤطرة �ضمن  "مهارات معباأة يف 
�ضياقات عي�س، وو�ضعيات عمل واإنتاج".

مراعية و�ضع ال�ضف كجماعة اإن�ضانية مكونة من كينونات  «
وتفاعليته،  ال�ضف  دينامية  تطوير  يف  م�ضاهمة  متفردة، 

مراعية دور الفرد وخ�ضو�ضيته.
واأخرياً منبنية على �ضكل فهم قيمي للتعليم، بو�ضفه فر�ضة  «

و�ضياقًا لمتحان قيم العي�س واختيار الأف�ضل منها.

اأهداف يتبناها الطالب لكي تقود م�رشوعهم عرب تعبئتها يف 
جملة،  اأو  م�رشحية،  اأو  معر�س،  اأو  فيلم،  )اإنتاج  اإنتاج  �ضيغ 
مدر�ضية...(،  حديقة  اأو  خمطط،  اأو  متحف،  اأو  ن�رشة،  اأو 
اأهداف يوؤمن بها الطالب وت�ضكل بالن�ضبة لهم ماآل امل�رشوع 
م�ضارات  للو�ضول،  متعددة  م�ضارات  فيخلقون  ومنتظراته، 
اأهداف  وثمة  والعمل،  املهام  من  �ضال�ضل  خالل  من  مبنية 
الطالب،  يراها  ل  اأهداف  املعلم«،  »ُكم  يف  تبقى  اأخرى 
ولكن املعلم يزود بها م�رشوعه عرب اإدارته للم�رشوع، واأطلق 
الطالب  اأهداف  عن  لتمييزها  امل�رشوع،  تدير  اأهدافًا  عليها 

التي تقود امل�رشوع.

مع  النهائية  النتائج  مع  الأهداف  تت�ضابك  امل�ضار،  هذا  عرب 
تعلم  اإىل  يف�ضي  ما  املمنهجة،  الن�ضاط  املهام �ضمن عمليات 
طالبي حقيقي، لأنه ينا�ضب الطالب ويتحداه دومًا، ويحقق 
لهم جمموعة من اخل�ضائ�س التي متكنهم من الفاعلية والدور 
والفهم معًا، حيث �ضمن هذه ال�ضيغة، هم يتعلمون ويعرفون 
اأنهم يتعلمون، ويتعلمون لي�س عن معرفتهم فح�ضب، بل عن 
طرق امتالكهم للمعرفة؛ اأي ميلكون تعلمهم اأوًل ويطورون 
ميّكن  التعليم  من  النوع  هذا  اأن  يعني  ما  تعلمهم،  طرق 
عليها،  احل�ضول  اأي طرق  رواءها؛  وما  املعرفة  من  الطالب 
واملهارة وما اأمامها؛ اأي ا�ضتخداماتها احلقيقية، وبالتايل فهو 

تعلم متعدد الأبعاد.

للمعلم،  م�رشوع  هو  اأي�ضًا  ولكنه  الطالب،  بخ�ضو�س  هذا 
بل  فح�ضب،  يقوده  اأو  امل�رشوع  يدير  �ضخ�ضًا  لي�س  فاملعلم 
ويف  كمعلم،  الطالب  م�رشوع  يف  م�رشوع،  يف  �ضخ�س  هو 
امل�رشوع  عرب  فاملعلم  كمتكون،  وال�ضخ�س  املهني  م�رشوعه 
وهو  ومهنته،  لذاته  جديدة  وحتديات  لو�ضعيات  منتج  هو 
يفعل، هو يف  اأن  يفعل وما يجب  فيما  البحث والتاأمل  دائم 
رحلة م�ضاعفة يعلم ويتعلم كيف يعلم، ما يجعله يف م�رشوع 
واأجندته،  واأدواره  ممار�ضاته  يف  والتاأمل  الدائم  التكون  من 
والتكون،  التعلم  متعة  معهم  ويتقا�ضم  تعلم طلبته  يقود  معلم 
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ليقاوم  ومنتوجاتهم  بقوتهم  ويت�ضلح  وقوته،  معرفته  مينحهم 
بناء  ويعيد  ال�ضابق،  الرمزي  نظامه  ويفكك  ال�ضابقة،  عاداته 

خطاطات عمله ودوره ومهنته.

اإن املعلم يف انخراطه يف هذا ال�ضكل من التعلم، ي�ضع الكثري 
حمّكات  على  ال�ضابقة  وخطاطاته  وقناعاته  ممار�ضاته  من 
العمل والنخراط، ويعيد النظر فيها بناء على املنجزات التي 
وم�ضار  والتحولت  املنجزات  تلك  وطالبه؛  هو  يحققها 
والتاأمل  و�رشدها  بكتابتها  يوميًا  املعلم  يقوم  الذي  حتققها، 
فيها، وتطعيمها بامل�ضاعر الوجدانية له ولطالبه، عرب ت�ضمني 
النطباعات الوجدانية والنفعالية يف امل�رشوع، ويف التعليم، 
التي ترافق امل�رشوع وتكون جزءاً  الكتابة  الكتابة؛ تلك  ويف 
منه وجزءاً يحكيه ويكتب ق�ضته؛ تلك الق�ضة التي ت�ضبح ق�ضة 
طالب يتعلمون، ومعلم يتكون ويتطور، وق�ضة م�رشوع حتقق 

يف املدر�ضة واملجتمع.

هذه هي الق�ضة التي نحاول اأن نرويها، ق�ضة معلمني وطالب 
ي�ضنعون تعلمهم وتطورهم عرب ق�ضة هي ق�ضة حتولهم وق�ضة 
القوة  تلك  اأي�ضًا،  القوة  متنحهم  التي  الق�ضة  هي  اأو  قوتهم، 
ومدر�ضتهم  تعلمهم  ليتملكوا  للطالب  �رشورية  ال�رشورية؛ 
لينت�رش �ضد  للمعلم  املجتمع، و�رشورية  وينتزعوا دورهم يف 
يفكك  القدمي،  الرمزي  النظام  �ضد  الروتني،  �ضد  العادة، 
مقولته وخطاطات عمله، ميتلك اإرادته، ويعيد ال�ضيطرة على 
مهنته، وعلى منتجاته، ويعيد بناء دوره ومكانته، وينتج ذلك 
عرب تفرده اأوًل، وعرب ال�ضوت اجلديد الذي امتلكه من ق�ضته 
اخلا�ضة، ومن الواقع الذي اأنتجه يف حميطه ويف داخله، هذا 
مقدمة مللف يحوي كتابات معلمني ومعلمات قدموا كل ما 

ميلكون.
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