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Gallery walk تقنية

بعد انتهاء تمرين استعراض أفضل الممارسات ع� تقنية 
� تحتوي 

��speed dating، عّلق المشاركون جميع ا��وراق ال
ع� ممارساتهم ع� حائط العرض، ثم مّر عليها كافة 

الحضور وقرأوها. وكان كل شخص يمّر ع� إحدى الممارسات 
وتعجبه يوقع عليها اسمه.

، عرف المشاركون أن هناك العديد  � ��� التقنيت ��ومن خ¬ل هات
 �

�̄ من الممارسات التعليمية الرائعة المستخدمة بالفعل 
، وعلموا أنهم بالفعل يطبقون مفهوم ا�بتكار  � ��فلسط

� مدارسهم وجامعاتهم ومؤسساتهم. وتعلم 
�̄ المقتصد 

� تمث¬ن بحد ذاتهما  ��� المستخدمت ��المشاركون أن التقنيت
مفهوم ا�بتكار المقتصد ��نهم تمكنوا من نقل المعلومات 

بأسلوب تفاع�� ورائع.

مفهوم
االقتصاد

المبتكر

ا�قتصاد المبتكر هو "طريقة للنظر إº عدم توفر المصادر 
كفرصة، وليست كعائق" بحسب تعريف مجلة هارفارد بزنس 

ريفيو، أي أنه القدرة ع� إيجاد حلول مفيدة للمجتمع من 
خ¬ل استخدام مصادر بسيطة ل¬بتكار. فا�قتصاد المبتكر 

 �
�̄ � نتساءل ماذا نفعل عندما نواجه تحديات Å يدفعنا

� مرنًا أو � يكون بإمكاننا التعليم؟ أي عندما يكون النظام غ
� ا��يدي؟ 

�̄ الوصول إº المصادر المطلوبة، هل نقف مكتو
يجاد الحلول المناسبة؟ Ê� أم نجعل ذلك حافًزا لنا

يهدف هذا المفهوم إº جعلنا نتحدى أنفسنا وزم¬ئنا 
 �

�̄ للخروج عن إطار ا��فكار التقليدية، وتجربة أساليب جديدة 
� مثالية. ونحن بذلك نقدم التعليم ح�� وإن كانت غ

لط¬بنا مثاً� يقتدون به ونعلمهم أن استكشاف ا��شياء 
ء. كما  �

ÏÐ ورة أن نتقن كل �Ñالجديدة هو أمر جيد، وليس بال
� الفشل، بل 

��ء جديد � يع �
ÏÐ تجربة �

�̄ نعلمهم أن ا�Êخفاق 
علينا أن نسامح أنفسنا إن خاطرنا وجربنا أمر جديد وفشلنا. 

� التعليم سهً¬ من الناحية 
�̄ وربما يكون الحديث عن ا�بتكار 

النظرية، لكن تطبيق ذلك داخل الصفوف الدراسية يمثل 
تحديًا ��ن ذلك يتعلق بجميع ط¬بك وليس أنت فقط.

 �ة الفنلندية المسؤولة عن تيس �� جانسون، الخب
�̄

�طلبت م
� استعراض أفضل الممارسات  ��ورشة العمل من المشارك
نامج  �� بداية ال

�̄ التعليمية الشخصية المرسلة من قبلهم 
: � ��� مختلف ��باستخدام تقنيت

Speed dating تقنية

� ا�Öخرين ليطلعه ع�  ��اختار كل مشارك شخًصا من المشارك
نامج  �� بداية ال

�̄ � شاركها 
��الممارسة التعليمية الشخصية ال

. وبعد سماع صوت الصافرة، انتقل كل منهم  � ��خ¬ل دقيقت
ه عن ممارسته. وبهذه الطريقة،  �بÚعة إº شخص آخر ليخ

ة زمنية  �تعرف المشاركون ع� ممارسات ا�Öخرين خ¬ل ف
ة. �قص



� اليوم ا��ول من ورشة العمل، ناقش 
�̄ خ¬ل الجلسة الثانية 

المشاركون الكفاءات ا��ساسية المطلوبة من التعليم من 
� نوقشت:

��وجهة نظرهم. وفيما ي�� بعض ا��فكار ال

 �• نحتاج إº تطبيق التعّلم القائم ع� المهارات بشكل أك
� المدارس الفلسطينية.

�̄

• يجب أن يتعّلم ط¬بنا كيف يعتمدون ع� أنفسهم وإدارة 
� سن مبكر.

�̄ نشاطاتهم اليومية بأمان 

الكفاءات
المطلوبة

من التعليم

• يجب أن يكتسب ط¬بنا الكفاءة الثقافية، بمع�� توسيع 
آفاقهم والتعرف ع� العالم والتعامل مع أشخاص من 

ثقافات أخرى.

� عن • علينا أن نجد طرًقا يستطيع ط¬بنا من خ¬لها التعب
أنفسهم والتفاعل مع ا�Öخرين بشكل أفضل.

• علينا تعزيز مهارات القراءة والكتابة من خ¬ل وسائط 
متعددة، ففي ظل انتشار تكنولوجيا ا�تصال الحديثة 

 ºأصبحنا بحاجة إ ، �
�̄ وزيادة التنوع اللغوي والثقا

نت والوسائط المتعددة والوسائط الرقمية  �ن Êاستخدام ا�
� الكتب لتعليم الط¬ب هذه المهارات.كمصادر غ

• علينا استخدام التكنولوجيا داخل الصفوف الدراسية، 
وليس منعها أو معاقبة الط¬ب ع� استخدامها، فا��جهزة 

الذكية يمكن أن تصبح أداة رائعة للتعليم.



عرف المشاركون أن هناك 
العديد من الممارسات 

التعليمية الرائعة المستخدمة 
بالفعل في فلسطين، 



ابطة المعنية  �� إطار مناقشتنا وتحليلنا للمنظومة الم
�̄

� برنامج "لنبدأ حوار التعليم"  
�̄ بالتعليم، زار المشاركون 

� جامعة القدس ل¬ط¬ع ع� هذا 
�̄ برنامج الدراسات الثنائية 

نامج كمثال عن هذه المنظومة. وخ¬ل الزيارة استمعنا  �ال
� الذين  ��ة إº الط¬ب وأعضاء الجامعة وا�ستشاري Ïãمبا

� الدراسة  ��نامج هو أنه يجمع ب �� هذا ال
ّ �بّينوا لنا أن ما يم

، حيث يدرس الطالب ع� مدار  �النظرية والتطبيق العم�
� الجامعة لمدة ث¬ثة 

�̄ سنوات البكالوريوس المواد النظرية 
كات  ÏÚإحدى ال �

�̄ ة العملية  �أشهر، ثم يكتسب الخ
� ا��شهر الث¬ث التالية، 

�̄ يكة  ÏÚالفلسطينية المتخصصة ال
ليتكرر هذا النمط ع� مدى ٤ سنوات.

زيارة إلى 
جامعة

القدس

وعند وصولنا إº الجامعة، استقبلنا رئيس الجامعة ا��ستاذ 
نامج.  �الدكتور عماد أبو كشك، وقدم لنا لمحة عامة عن ال

ثم استمعنا بعد ذلك إº عميد الدراسات الثنائية ا��ستاذ 
الدكتور ص¬ح الدين عودة الذي قدم لنا عرًضا تفصيلًيا 

نامج. �حول ال

نامج الذي  �ابطة لهذا ال � وتعرفنا ع� مكونات المنظومة الم
� النظام التعليمي من 

�̄ يجمع عدد من ا��طراف المعنية 
ضافة إº الجامعة ومؤسسة التعاون  Êأساتذة وط¬ب، با�

 ١٣٠ �ºنامج، وشبكة تضّم حوا �� تقدم الدعم لل
��� ال

�ìا��لما
� تعمل ع� تزويد 

��كات القطاع الخاص ال Ïã كة من Ïã
الط¬ب بالمهارات ال¬زمة لتلبية احتياجات السوق. 

� ا��طراف  ��نامج ب �وخ¬ل الحوار الذي دار حول هذا ال
نامج، سلط الدكتور عصام اسحق  �المختلفة المعنية بال

الضوء ع� أّن العمل مع مختلف ا��طراف المعنية أمٌر 
ابطة،  �معّقد. وهذا هو السبب ��همية وجود منظومة م
فالعمل ع� انفراد هو ب¬ شك أمٌر أسهل، ولكّن العمل 

 �ك أثًرا أك �� كافة ا��طراف ي ��ابط ب �ضمن منظومة تعزز ال
ويحقق نتائج أشمل رغم صعوبته.



� مراحله ا��وº، � سيما أن 
�̄ � يزال برنامج الدراسات الثنائية 

هذه هي السنة الثالثة ع� تأسيسه، لذا رأينا أنّه من المهّم 
� كّل  ��� ارتكزت ع� الحوار ب

��� كيفية نشأته، ال
�̄ النظر 

ا��طراف المعنية حول أفضل السبل لتلبية حاجات الط¬ب 
ين.  ÏÚوتزويدهم بمهارات القرن الحادي والع

 �
�̄ وخ¬ل الزيارة، اطلعنا عدٌد من الط¬ب عن تجربتهم 

برنامج الدراسات الثنائية، وشاركونا أفكارهم وانطباعاتهم عن 
نا مهند سهوان، وهو طالب هندسة  �نامج، فقد أخ �ال

و، إنّه "خ¬ل  �كة إلك Ïã السنة الثانية ومتدرّب مع �
�̄ كهربائية 

 �
�̄ � تعّلمناها 

��كة، تأخذ المعلومات النظرية ال ÏÚال �
�̄ العمل 

الجامعة منحًى واقعًيا، بسبب التطبيق العم�� للهندسة 
 �

�̄ الكهربائية. وقد اكتسبت أيًضا مهارات قيادية وأخرى 
دارة والمبيعات، وهي تُعت� إضافة هامة إº ما أمتلكه Êا�

من مهارات".  

� الزيارة إعجابهم بقدرة برنامج 
�̄ وأبدى كافة المشاركون 

ابطة وفعالة للتعليم  �الدراسات الثنائية ع� بناء منظومة م
ة  �� هذه الف

�̄ كات  ÏÚمن ال �من خ¬ل ضّم عدٍد كب
نامج جذابًا جًدا بالنسبة للط¬ب وزاد  �ة، ما جعل ال �القص

من إقبالهم ع� ا�لتحاق به. وقد قال الطالب خالد جفان: 
نامج مماثل، ولكن عندما  �"ذهبت إº ألمانيا ل¬لتحاق ب

� جامعة القدس قررت 
�̄ تأسس برنامج الدراسات الثنائية 

نامج".  �� وا�لتحاق بهذا ال
��العودة إº وط

كات يشعرون  ÏÚال �
�̄ نا الط¬ب بأنّهم عندما يكونون  �أخ

ًا لهم.  �وكأنّهم موّظفون عاديون، وهذه تجربة مشجعة كث
� السنة 

�̄ � إدارة ا��عمال 
�̄ حت لنا آية دعدوع، طالبة  Ïãو

� البداية من ارتكاب أي خطأ، 
�̄ الثانية، كيف أنّها كانت قلقة 

ّ فعله هو  �� وجدت فيما بعد أن كل ما ع�
��مضيفًة: "ولكن

� الطريقة الصحيحة 
�ìيعلمو �ñل � ��ف ÏÚالتحّدث مع الم

لتنفيذ العمل". 

� أوجدها برنامج 
��ابطة ال �وبشكل عام، شكلت المنظومة الم

� جامعة القدس مصدر إلهاٍم 
�̄ الدراسات الثنائية 

� نعرفها 
��، إذ تخطى ا��طراف المعنية التقليدية ال � ��للمشارك

� التعليم، وهو: 
�̄ � القطاع التعليمي ليضّم عنÑًا حيويًا 

�̄

� والتطبيق العم�� للمهارات النظرية. 
�ìالتدريب الميدا

� حققها 
��نجازات ال Êوأعرب المشاركون عن فخرهم با�

نامج ح�� ا�Öن، وتطلعهم أن يشهدوا له المزيد من  �ال
نامج ع� دراسة  �� أن يعمل ال ��� المستقبل، آمل

�̄ النجاحات 
خيارات التوسع ليشمل المزيد من الط¬ب والتخصصات 
 �

�̄ ا��خرى. وأشادوا بجهود جميع أولئك الذين يساهمون 

�
�̄ نامج الذي يمثل أّول برنامج من نوعه  �نجاح هذا ال

ق ا��وسط. ÏÚال



ة التعليمية من  �� جانسون، الخب
�̄

�عقدت السيدة م
شيب»، مقارنة شبهت فيها  �«أومنيا إيديوكيشن بارت
ابطة المعنية بالتعليم ع� مستوى  �المنظومة الم

كة،  �المدرسة أو الجامعة أو المعهد أو المؤسسة بال
 �

��ة، وع� المستوى الوط �وع� مستوى المنطقة بالبح
� حديثها ع� أن المدرسة أو الجامعة 

�̄ بالمحيط. وركزت 
 Ñأو المعهد أو المؤسسة تمثل الوحدة الرئيسية أو العن
� هذه المنظومة. وقالت: "يجب أن نتعلم أن 

�̄  �Ðا��سا
ة أو المحيط".  �� البح

�̄ كة قبل أن نسبح  �� ال
�̄ نسبح 

� هم  ��وشددت ع� مدار ورشة العمل، أن المشارك
ابطة المعنية  �اء فيما يتعلق بالمنظومة الم �الخ

، لذلك فإنهم ا��قدر ع� رسم  � ��� فلسط
�̄ بالتعليم 

خريطة تحدد العناõ المختلفة المكونة لهذا النظام.

رسم خريطة 
المنظومة المترابطة 

المعنية بالتعليم 

ع
 مستوى المدرسة أو الجامعة أو
المعهد أو المؤسسة

� بالمكونات المختلفة � هو التفك �� كان أول تحٍد للمشارك
ابطة ع� مستوى المدرسة أو الجامعة أو  �للمنظومة الم

المعهد أو المؤسسة. وُطلب منهم أن يرسموا خرائط 
 �

��ذهنية (mind maps) لمدارسهم أو المؤسسات ال
يعملون فيها، فبدأوا بهذه الطريقة بالتعرف ع� جميع 

ابطة ع�  �� المنظومة الم
�̄ ا��طراف الذين لهم دور 

� ذلك ا�Öباء والط¬ب 
�̄ مستوى المدرسة أو المؤسسة، بما 

 �� والهيئات الحكومية والنوادي والمنظمات غ ��والمعلم
� أن المؤسسات التعليمية 

�̄
�الحكومية. وأكدت السيدة م

� المنظومة 
�̄ تعمل مع مختلف ا��طراف المعنية 

 � ��� تنظيم الع¬قات ب
�̄ ابطة، وأن التحدي يكمن  �الم

� للنظر إº التعليم  ��جميع هذه ا��طراف. ودعت المشارك
� بناء الع¬قات 

�̄  �كجزء � يتجزأ من المجتمع، والتفك
اكات مع المؤسسات المجتمعية  ÏÚوجسور الثقة وال

� نهاية الجلسة، تشارك المشاركون الخرائط 
�̄ ا��خرى. و

مع بعضهم البعض باستخدام تقنية «اعÏ ع� صاحب 
 �

�̄ الرقم المماثل لرقمك». فقد وزع الميÚون عليهم 
البداية أرقاًما معينة، وكان ع� كل واحد منهم أن يجد 

الشخص الذي يحمل الرقم المطابق لرقمه. وهذه 
التقنية هي طريقة جيدة عندما تريد أن توزيع الناس 
� بناء ع� اختيارات ليست محددة، 

�ìللعمل بشكل ثنا
� العادة إº العمل مع نفس ا��شخاص الذين 

�̄ ��ننا نميل 
نعرفهم ونرتاح إº العمل معهم إذا ترك لنا الخيار. 



"يجب أن نتعلم أن نسبح في 
البركة قبل أن نسبح في 

البحيرة أو المحيط"
ميرفي جانسون



ع
 مستوى المنطقة

� رسم خريطة  ��� يتطلب من المشاركºكان التمرين التا
ابطة المعنية بالتعليم ع� مستوى  �للمنظومة الم

� البداية بتقسيم المنظومة 
�̄ المنطقة. فّكر المشاركون 

، شمال وجنوب  � ��ابطة ا��ساسية إº منطقت �الم
� جغرافًيا، ولكن  ��� منفصلت ��، كونهما منطقت � ��فلسط

ابطة  �النقاشات قادتهم إº إضافة القدس كمنظومة م
ينبغي النظر إليها بشكٍل منفصل، نظًرا لخصوصية 

. وحيث أن منطقة رام �  �Ðوالسيا �
�̄ وضعها الجغرا

 �
�̄ � و�  ��� شمال فلسط

�̄ � وسط الضفة الغربية، � 
�̄ تقع 

جنوبها، قرر المشاركون إضافتها كمنطقة مستقلة. 
انقسم المشاركون بعد ذلك إº أربع مجموعات بحسب 
المناطق: مجموعة الشمال، مجموعة الجنوب، مجموعة 
القدس، مجموعة رام �. وبدأت كل مجموعة بالعمل 
ابطة ع� مستوى  �مًعا ع� رسم خريطة للمنظومة الم

المنطقة المخصصة لها. وبعد ا�نتهاء من رسم 
الخرائط، �حظ المشاركون أن كل منطقة كان لديها سياق 

خاص بها.

�
ع
 المستوى الوط��

ابطة ع�  �بعد أن رسم المشاركون خريطة للمنظومة الم
مستوى المدرسة أو المؤسسة وع� مستوى المنطقة، 

� "المحيط"؛ أي 
�̄ كان أمامهم تحٍد أك� وهو التأمل 

ابطة المعنية بالتعليم ع� المستوى  �المنظومة الم
، ورسم خريطة لها. وللقيام بذلك، استخدم  �

��الوط
المشاركون تقنية شيقة جًدا؛ إذ تقوم مجموعة بتعليق 
ابطة ع� المستوى  �المكونات المختلفة للمنظومة الم

� ع� الحائط، ثم يقوم مشاركون آخرون بالتعليق 
��الوط

ع� المكونات الموضوعة من قبل المجموعة ا��وº من 
 � ��حيث إضافة مكون آخر أو التعليق ع� ترابط مع

� النهاية، وجد المشاركون أنه ع� الرغم من 
�̄ بشأنها. و

 �
�̄ أن كل مجموعة كانت تعمل بمفردها، إ� أنهم 

كة للمنظومة  �الحقيقة، توصلوا إº رسم خريطة مش
. وكان  �

��ابطة المعنية بالتعليم ع� المستوى الوط �الم
� تلك المكونات.  ��التحدي ا��صعب هو كيفية الربط ب
ابطة المعنية بالتعليم  �تضمنت خريطة المنظومة الم

� رسمها المشاركون كً¬ من وزارة 
��� ال

��ع� المستوى الوط
، والحكومة والوزارات ا��خرى،  �ºبية والتعليم العا �ال

� المحافظات، 
�̄ والبلديات، ومديريات التعليم 

والمدارس الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس 
 � ��، والجامعات، والمانح � ��ا��ونروا، ومركز تدريب المعلم

 �Ðالسياق السيا ºالحكومية، إضافة إ �والمنّظمات غ
بشكٍل عام.



� أع¬ها "أتعهد أن ..."، 
�̄ اُختتمت ورشة العمل بتمرين "أتعهد أن ..."، حيث أُعطي كل مشارك ورقة مكتوب 

امات تدور  � �� ورشة العمل المقبلة. كانت ا�ل
�̄ ام بتنفيذ أمٍر واحٍد جديد قبل لقائنا القادم  � �وكان عليهم ا�ل

� العمل 
�̄ نامج بشكل عام، ومشاركة زم¬ئهم  �� ال

�̄ � ورشة العمل هذه و
�̄ حول تطبيق ما تعلمه المشاركون 

ما تعلموه عن النظام التعليمي الفنلندي الرائد. 

تمرين أتعهد
بأن... 
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info@hq-sf.org
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