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م ذو املعنى ؟
ّ
عل

ّ
 من تجربة   ما هو الت

ٌ
)حكاية

مة(
ّ
 معل

في عام ألٍف وتسعمائة واثنين وسّتين، كنُت 

مرّبية للّصف الّسادس في مدرسة تسئليم في بئر 

مة ملوضوع الجغرافيا، 
ّ
الّسبع.  كنت يومها معل 

يء، 
َّ

َم بطريقٍة ُمختلفة بعض الش 
ّ
عل 

ُ
رُت أْن أ وقرَّ

تي لم تكن مقبولة حسب طريقة املشروعات، 
ّ
ال

في تلك الفترة. لقد جلبُت للّتالميذ خريطة العالم 

ثنا عن العالم.  رة األرضّية وتحدَّ
ُ
ًما للك ومجسَّ

ّ تلميٍذ إمكانّية اختيار دولة في منطقة 
أتحت لكل 

رق األوسط  من  -أو حوض البحر املتوّسط-الشَّ

ولة  الخريطة، واختيار موضوع يهّمه في تلك الدَّ

ُه. ليكُتَبَ
َ
ا حول

ً
َبحث

انية عشرة من عمره، 
ّ
َر أحد الّتالميذ، ابن الث قرَّ

في الّصف الّسادس، أن يختار اململكة العربّية 

ان، 
ّ
م عن الحدود، الّسك

ّ
الّسعودّية. لقد تعل

ني قمت بمساعدته، 
ّ
ونظام الحكم، وبالّتأكيد أن

َوإرشاده وتوجيهه إلى مصادر يمكن أن تساعده.

 وقال لي بأّن  في أحد األيام، جاءََ
ُ
إليَّ الّتلميذ

)סיפור מניסיונה מהי?  –למידה משמעותית 

 של מורה(

 21חינכתי ילדים בני  2691בשנת 
בכיתה ו' בבית ספר צאלים בבאר 
שבע. לימדתי גיאוגרפיה. החלטתי 
ללמד קצת אחרת, לפי שיטת 
הנושאים )הפרויקטים(, שלא הייתה 
מקובלת כל כך באותה תקופה. 
הבאתי לכיתה את מפת העולם ואת 
 הגלובוס ודיברנו על העולם. אפשרתי
לכל ילד לבחור מתוך המפה מדינה 
באזור המזרח התיכון או באגן הים 
התיכון, להתמקד בנושא שמעניין 

 אותו ולחקור אותו.

אחד הילדים בכיתה החליט שהוא 
בוחר בערב הסעודית. הוא למד על 
הגבולות, התושבים ומבנה השלטון. 
כמובן, אני סייעתי, הדרכתי וכיוונתי 

 לו. אל הספרות שיכולה לעזור 

באחד הימים התלמיד הגיע אליי 
ואמר לי שהנושא לא יכול להיות 
מושלם אם הוא לא ידבר על דת 
האסלאם ועל הקוראן. שוחחנו על 
הנושא והצעתי לו לקרוא קטעי קוראן 
מתוך התרגום של פרופסור ריבלין. 
הילד אמר לי שהוא חושב שצריך 

בית כדי לקרוא את הקוראן ללמוד ער
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م في بحثه عن 
َّ
املوضوع لن يكتمل إذا لم يتكل

الّدين اإلسالمي وعن القرآن. جلسنا وتحّدثنا 

واقترحت عليه أن يقرأ أجزاَء من القرآن ترجمة 

ُه يعتقد أّن   إنَّ
ُ
البروفيسور ريفلين. قال لي الّتلميذ

غة العربّية كي يقرأ ال
ُّ
م الل

ّ
قرآن عليه أن يتعل

ا، ولم  ة. لغتي العربّية ضعيفة جدًّ بلغته األصليَّ

أستطع مساعدته، بعد مض ّي شهٍر تقريًبا، عاد 

م اللغة العربّية وحده!
ّ
ه تعل

ّ
َالّتلميذ وأخبرني بأن

قبل أن ننهي املشاريع، حضر مع ترجمة آلياٍت 

رجمة؟ 
ّ
من القرآن، سألته: من ساعدَك في الت

حدي، في نهاية وإذا به يجيب: لقد قمت بذلك َو

ّ تلميذ أن يعرض 
ل 
ُ
العام الّدراس ّي، كان على ك

مشروعه. وقد عرض مشروعه وقرأ بعض اآليات 

َبالعربّية مع ترجمته لها إلى العبرّية.

م ذو املعنى، ما هو 
ّ
عل

ّ
إذا لم يكن هذا هو الت

م؟
ّ
عل

ّ
 املعنى وما هو الت

 نوريت زايدند. 

 

 

שלי הייתה  הערביתבערבית. 
מינימאלית ולא יכולתי לסייע בידו, 
ולא מצאתי בתוך הצוות מישהו 

 שיכול לעזור לו. 

כעבור חודש הילד סיפר לי שהוא 
לומד ערבית בעצמו. לפני שסיימנו 
את העבודה על הפרויקטים, הוא הציג 

ר סורה ) -מבפניי תרגום של קטע  ִמְספַּ
מתוך הקוראן. שאלתי אותו:  (פסוקים
ר לך לתרגם? ואז ענה: אני מי עז

עשיתי את זה בעצמי. לקראת סוף 
השנה כל ילד הציג את הפרויקט, 
והילד הציג את הפרויקט שלו בשתי 
השפות: הוא קרא את הקטע בערבית 

 ובמקביל תרגם לעברית. 

אם זאת לא למידה משמעותית, אז 
 מה זאת משמעות ומה זאת למידה?

 

 ד"ר נורית זיידין

 


