لَبِن ـ ـ ـ ــات التعلم
عملت جامعة بريزيت – مركز التعليم املستمر خالل منذ عام  2011على تطوير منوذج تعليمي مبدع وواقعي يثري
املنهاج املدرسي ويستنهض طاقات الطالب واملعلم االبداعية ،وذلك من خالل ما عُرف ب "لبنات التعلم" ،حيث
اشتملت هذه اللبنات على توجهات تعليمية حديثة تناسب البيئات املدرسية الفلسطينية ،واشتملت أيضا على ممكنات
تعلمية متمحورة حول الطالب ,ويف عام  2013/2012مت جتريب هذا النموذج خالل عملية حبثية هدفت الستقصاء
أثر هذا النموذج يف موضوعي العلوم والرياضيات يف حوايل مخسون مدرسة حكومية ووكالة وخاصة ،ومت تطوير اللبنات
بناء على نتائج البحث ،ويف عام  2014مت توسيع نطاق البحث على اللبنات املطورة وقد أثبتت نتائج البحثني األثر
االجيايب الواضح للبنات التعلم على مفردات العملية التعلمية .وتقوم اجلامعة حاليا بنشر لبنات التعلم وتعميمها على
املدارس الفلسطينية املختلفة.

لبنات التعلم هي جمموعة من األنشطة واملصادر املرتبة بطريقة حتقق تعلما ذات معىن هذه اللبنات تتوافق مع الكتاب
الرمسي أهدافا وحمتوى ،تغنيه وال تلغيه .هي مبنية على سياقات واقعية وديناميكية ،األنشطة تستحضر مستويات تفكري
عليا كالتفكري الناقد بكافة مستوياته ،واملصادر فيها متنوعة فمن أفالم على اليوتيوب اىل مقال يف كتاب اىل صورة اىل
لعبة اىل رسالة ،اخل .يف كل األحوال الطالب فيها هو الفاعل دائما وهو احملور فعال ال قوال فهو :يعمل ،يبحث ،يستقصي،
يتحاور ،يصمم ،يبتكر ،يكتب ،يربمج ،يقابل ،وغري ذلك.
ومن اجلدير بالذكر أن لبنات التعلم تأيت ضمن اسرتاتيجيات وزارة الرتبية والتعليم العليا واليت تدعم بكل الوسائل والطرق
نشر وتعميم احملتوى االلكرتوين يف املدراس الفلسطينية ،هذا وتساهم الوزارة بشكل واضح يف عملية نشر وتعميم لبنات
التعلم ،وأن سياسة الوزارة تتغذ التعاون املباشر مع املؤسسات الشريكة اليت تعمل يف هذا اجملال من خالل نشرها للبنات
على بوابتها االلكرتونية وعمل شراكات وتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون وعقد ورشات ختطيط وغريها.
من أهم نتائج استخدام منحى لبنات التعلم أثرها االجيايب على ممارسات املعلمني الصفية ،ويعود ذلك على كون الربنامج
التمكيين الذي خيوضنه املعلمون قبل الشروع يف استخدام اللبنات يف التعليم قد ركز على اسرتاتيجيات حديثة بالتعلم،
ومبا أن لبنات التعلم وفق بنيتها وتركيبتها على مستوى األنشطة واملصادر واالسرتاتيجيات ال تعتمد على سرد وتلقني
احلقائق العلمية للطلبة ،فان املعلمني الذين اخنرطوا يف جلسات تدريبية اكتسبوا مهارات تدريس تتناسب مع بنية اللبنة
وبعيدا عن منط الشحن والتلقني األمر الذي كان له أثرا كبريا يف حتسني اداء طلبتهم .فهذه الربامج صممت إلكساهبم
مهارات بكيفية تنفيذ دروسهم على أساس حل املشكالت مثال ،وإكساهبم بإدارة حوار صفي منتج من خالل أسئلة
مفتوحة حتاكي مستويات التفكري العليا وتعطي فرصة إلبداء الرأي واالجتهاد ،األمر الذي انعكس إجيابا على أداء طلبتهم
يف اكتساب احلقائق واملفاهيم العلمية وتطوير املهارات العليا.
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