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 )*2012مارس آذار/) في المنھاج الياباني الجديد (تمت الترجمة في اتسوتوكّ للنشاطات الخاصة (

  
  ھيروشي سوغيتا :المتحدث

  )MEXTوالثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا ( التعليم ةراوز
ث المنھاج في المعھد الوطني و)، مركز بحاتسوتوكّ (النشاطات الخاصة،  المناھج الدراسيةالمدير الخاص لمواد 

 )NIERألبحاث السياسة التربوية (
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 معنى تحسين "النشاطات الخاصة". 1

نسخة ) (في الاتسوتوكّ ال( "النشاطات الخاصة"في البداية أود أن أوضح األھداف األساسية للتحسينات التي أجريت على 

"النشاطات الخاصة" ھي نفسھا، ولذلك ال يعني ھذا التحسين تغيرا  التي تميز). إن السمات والھياكل سير المنھاج األحدث منالمنقحة 

وھر رف عن جحفي طبيعة "النشاطات الخاصة". من المھم أن نتجنب تبني الممارسات التي تظھر ببساطة على أنھا غير تقليدية بحيث تن

  "النشاطات الخاصة".

لقد  بشكل كبير. على سبيل المثالقد تغيرت  سير المنھاجطريقة كتابة "النشاطات الخاصة" في النسخة الجديدة من  إال أن

 قمنا بإضافةف المجتمع وتشجيع القدرات المستقلة،بناء العالقات الشخصية والمشاركة في نا التركيز بشكل خاص على تنمية قدرات قرر

 جماليضا أأضفنا  ارسات المتعلقة بالقيم األخالقيةفي إطار تحسين الممو ،")سير المنھاج" مثل "بناء العالقات الشخصية" (على جمل

  ".هجھدعلى بذل أقصى  كل طفل تجاه الحياة وتنمية قدرتهمثل "تعميق سلوك 

وضع بوقمنا بتحسينات ضمن "النشاطات الخاصة"  يع النشاطات والفعاليات المدرسية،األھداف في جمكما قمنا بمراجعة 

قم بالتركيز لم ن وعلى وجه التحديد التقسيم إلى مرحلة دنيا ومتوسطة وعليا. دراسيتين حيث تمل مرحلتين نشاطات الصف" لكلأھداف "

المختلفة.الدراسية المراحل  فياألطفال  "عالقات"فحسب بل على  الواحدة الدراسيةعلى "العالقات" بين طالب المرحلة 
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فكرة  في انتوسعقد في "النشاطات الخاصة") في دليل إرشاد المدرسين. و فئة تشكلمصطلح "اجتماعات الصف" (التي كما قمنا بإحياء 

قدرة القواعد التي يجب اتباعھا، وتنشئة ال بوضعلتجميع أفكارھم، ويقوموا معا أن يتعاونوا فيھا "نشاطات المناقشة" التي يمكن لألطفال 

  على بناء العالقات وما إلى ذلك.

رات "تنمية قد "مبدأ تجربة النشاطات الجماعية اإليجابية" و التي ندعوھا اتباع األھداف األساسيةم إلى على الرغم من حاجتك            

 ھدف إلىتإال أن الرسائل المضمنة في ھذه التغيرات  ،"على التصرف المبادرة الذاتية والمبني نابع عناألطفال المستقلة أو السلوك ال

وخالل عملية . سير المنھاجوھو ما لم يتم ذكره بشكل مباشر في التعليمات السابقة في  ،سلوك إيجابي لبناء العالقات الشخصية" تكوين"

يفية ك"تعميق فكر الشخص حول  بھدف باإلرشاد األساتذة يقوماطات الخاصة" على أن بناء مثل ھذا السلوك اشترطت سياسات "النش

  عند التعاون". هجھدفل على بذل أقصى التعايش مع الغير" أو "تنمية قدرة كل ط

 اإنه ليس مطلوبف أخرى وبعبارةھذا يعني إرشاد األطفال ألخذ خطوات نحو تطوير "قدراتھم" و "سلوكھم تجاه الحياة". 

جزءا  لليصبح ما يتعلمه الطف قدرة الطفل" من العمق رعايةوإنما "فقط " الطفل بطريقة تجعله يغير سلوكه بشكل سطحي تنميةمنك "

يقھا في المدارس قمنه في المستقبل. حتى ھذه النقطة تم توضيح األھداف المنھجية التي يجب على األطفال تح االستفادةيمكنه من طبيعته 

  أھداف المرحلة اإلعدادية.ب التي تم إعدادھا في المرحلة االبتدائية األھدافلكن يجب أن نبذل الجھد لربط عدادية، واالبتدائية واإل

جيه الحديث بل يجب توفحسب بھا" أو "كيف تم تنفيذھا"  تم القياممناقشة "نوع النشاطات التي إنه ليس من المھم ف وببساطة

  تزايد.تركز على الالحق بشكل م الحديثة المنقحة"نوع القدرات التي تم اكتسابھا". إن النسخة  تنشئته" و تحول "نوع السلوك الذي تم

 
  األطفال بين أفضل عالقة خلق. 2

 إنف وبالتالي ،عواقب أية ھناك كونت أن بدون بسھولة بآخر مدرس استبدال يمكن ال ولذلك روبوتات ليسوا األساتذة إن 

". ھو كما كونه يف ساھم يالذ معلمه كنت أنا" :بالقول تفخر أن كيمكن". تعليما" اذاتھ بحد تعتبر واألطفال المربين بين اليومية التفاعالت

  ".الخاصة النشاطات" خالل من األطفال بين) محب( مجتمع خلق يجب ولذلك ،الناس مع التفاعل من الكثير نتعلم إننا

 أو نيونأنا ھم األطفال من الكثير أنب األيام ھذه في يقال ما غالبا". الشخصية العالقات" على ركزي الجديد سير المنھاج إن

 قاشاتالن إبقاء على قادرين غير األطفال تجعل التي األسباب أحد ھو ھذا. بھم الغير يظن ما تجاه للغاية حساسونعلى العكس من ذلك 

 تحدث إلى سيؤدي ما وھو ،")الخاصة النشاطات" عناصر أحد" (الصف نشاطات" خالل رأسھم في يدور ما حول ومنتجة صريحة

عند  حاالتال تلك مثل تفادي يجب). ويستمعوا( صبورين ببساطة يكونوا ألن اآلخرون يضطر حين في) االستماع دون( األطفال بعض

 اللعب ويحبون بعضھم، مع يكونوا أن ويحبون أصدقاءھم، يحبون أطفال تواجد" الخاصة النشاطات" تفترض. )محب( أطفال مجتمع خلق

ھذه األيام،  في الغير عن االنفصال وتفضيلھم المجموعات إلى لالنتماء األطفال تردد مع ولكن. بمفردھم اللعب منحتى  أكثر بعضھم مع

 .لألطفال أفضل عالم خلق عاتقنا على نأخذ وأن ا الوضعھذ بتغيير نبدأ أن يجب

 
  الصف. "النشاطات الخاصة" أداة ممتازة لبناء مجتمعات 3

 تدئامب كنت عندما لذلكو ،األطفال من العديد مع وتفاعلت الجامعة في طالبا كنتأن  منذ تطوعية بنشاطات شاركت لقد

 لمجاورا الصف في األطفال كان فقد. مني كفاءة أكثر كان المجاور الصف أستاذ ولكن. الصف مجتمع بناء على قدرتي من واثقا كنت

 والتفكير ذةاألسات ھؤالءمثل  بمراقبة بدأت لذلك. تظھر لم النتائج أن إال فاعليته من الرغم وعلى صفي في ولكن جديدة، نتائج يظھرون

" االستقرارو االنضباط من) معين نوع( تأسيس كيمكن: "معا يلي ما تأسيس إلمكانية إدراكي المراقبة ھذه نتيجة فكانت ،"يمتلكونه بما"

  تشجيعھم".تتم تربيتھم و أن فيه األطفال يريد صف مجتمع بناء" ويمكنك" معھم الروابط وبناء األطفال بفھم" فيه تقوم الذي الوقت في

  

 ما تخسر كانت الصفوف بعض أن الحظت نيولكن ،الفاعلية بھذهالذين يتمتعون  نمن المدرسي عدد كبير نسبياكان ھناك 
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 الليةاالستق على األطفال فيھا تشجيع تم التي الصفوف أن أخرى جھة من الحظت كما. الصف أستاذ تغيري ماعند) وتنھار( كسبته

 لنشاطاتا قدرة ھي ھذه" :لنفسي فقلت. االنضباط من معينة درجة على وحافظت القوية العالقات فيھا استمرت الذاتي التنظيم وممارسة

 ".إذاً  )اتسوتوكّ ال( الخاصة

 
 ميكلذلك ال يجب علو تلك ھي مھمة األستاذ،فبالطبع ال يعني تأسيس االنضباط أو االستقرار ترك كل األمور لألطفال 

. يجب على األستاذ اإلرشاد حول "ما ال يجب فعله" وترك األطفال يواجھون المشاكل التي ليقوموا به بمفردھمترك كل شيء لألطفال 

 يمن المھم على األطفال االنخراط في النشاطات الت النزاعات الفردية. إذاً  وأ نشأ في حياة الصفل المشاكل التي تيمكن لھم حلھا مث

خلق  حتييھي المكان الذي قدرات األطفال بفيھا األساتذة  التي يثقتمكنھم من حل مشاكلھم بأنفسھم. إن مثل ھذا النوع من النشاطات 

ة. ولذلك صف أكثر فعالي يمكن بناءاألساتذة لفائدة جميع أعضاء الصف من خالل التعاون الصادق. وبھذه الطريقة و بين األطفالعالقات 

من اإلنجاز األكاديمي والتطور  لية بناء مجتمع صف يتواجد فيه كل) تلعب دورا ھاما في فاعاتسوتوكّ الفإن "النشاطات الخاصة" (

ي . إن المبدأ األساس(من خالل الحياة الواقعية) يمكننا أن نفعله" أو "ما يمكنني أن أفعله" تمكن األطفال من تجربة "ما فھيالفكري، 

  إلرشاد األستاذ ھو الثقة باألطفال واإليمان بقدرتھم على اإلنجاز.

 

 )التعاونية(من خالل النشاطات الجماعية فيھا مدرسة يمكن خوض تجربة "السعادة"  بناء. 4

بة للغير. بالنس اضروري أن يكون وجوده، ومفيدا للغير، ويتلقى اإلطراءمن كون الشخص محبوبا، ون السعادة تأتي أبيقال 

ال يمكن أن نشعر بھذه األحاسيس دون وجود عالقات مع الناس ودون التفاعل مع الغير أي بدون النشاطات الجماعية. يمكننا أن نقول 

 الالسعادة الناجمة عن ھذا النوع من النشاطات الجماعية والنشاط المشترك، ال أشكاألمر نفسه حول الحياة المدرسية التي ھي شكل من 

المعنى لغير ببالنسبة لن ومفيدون وضروريو نعر األطفال في مدرستك أنھم مقدرومكن تحقيقھا بدون العالقات بين الناس. ھل يشي

  الحقيقي؟

رة. أفھمه بشكل أفضل في اآلونة األخي إال أنني ضروريا"،ون الشخص مفيدا" و "كونه لم أكن أفھم الفرق بين "ك في البداية

كثر ارتياحا أ؟ إن جو الصف يصبح أال يوجد في صفك طفل ال يعتبر بالضرورة "مفيدا" (من قبل زمالئه) ولكنه بشكل قاطع "ضروري"

  " ويجب التأكيد على ذلك مرارا.مھؤالء األطفال "أن الصف بحاجة إليھ وامھم على األساتذة أن يخبرمن الفيه. إنه  مجرد وجودهل

إنه لمن المھم مراقبة كل طفل بعناية والتفكير بكيفية إمكانية تشجيعھم على اإلحساس بمدى "ضرورتھم". ال يمكن لألستاذ 

عليھم. ما تقوله لھم، وما ال  وقم باإلطراءأن يصبح أستاذا دون العناية باألطفال وحمايتھم (بھذه الطريقة). راقب ما يقوم به األطفال 

 أمور يومية مھمة للغاية معھم ھيالقيام به، وكيف تعاني معھم، وما تستمتع بفعله بتسمح لھم 

 

 من خالل النشاطات الخاصة في األطفال تهتنمي األمر المراد ھيمجموعة) الالعيش في المجتمع (. الثقة في 5

. إننا ال "ةالثق"ھو  سير المنھاج"العالقات الشخصية" و "السلوك تجاه الحياة" التي قمنا بتعريفھا حديثا كھدف في  جذرإن 

ناء وإنما الثقة في التنفيذ العملي. على سبيل المثال: الثقة في ب "النشاطات الخاصة"من خالل (فحسب) بتربية ما في العقل  نقوم ببساطة

د في ظروف تشاركية وتنمية الثقة. ھذا ھو السلوك وجھسلوك الفرد تجاه الحياة، وبذل أقصى ال ثقة فيعالقات شخصية أفضل، وال

  .تنشئتھا "للنشاطات الخاصة"والقدرة التي نتمنى 

الثقة  أنبال تعني أنني أفضل من غيري. بشكل عام يقال الثقة ثقة" تكسبھا من خالل التنافس. ھذه ولكن ھذه "الثقة" ھي ليست "

أفضل  أشخاصھناك دائما  تؤدي إلى المزيد من المنافسة وسيكونوذلك ألنھا  منافسة تتحطم بسھولة وبشكل مفاجئ،التي تكسبھا من خالل ال

 نخطط اأمر ما). المھم ھو التفكير بكيفية تشجيع األطفال على امتالك الثقة الجتياز الفشل في ھذا العالم وذلك ألن األمور ال تجري كممنا (في 

تمرار قادرين على االس أشخاصلذلك يجب تربية ولھا في كثير من األحيان. سيصبح المجتمع أكثر تحديا وسيواجه األطفال مراحل صعبة، 
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الثقة بأنفسھم رغم التحديات. يجب أن ندرك أن الثقة في مواجھة المحن تأتي من تجربة الصعوبات وليس من الحصول على كل وبذل الجھد ب

يء بكل شفيھا أو المجموعات التي يتحكم الكبار فقط مواجھة الصعاب. إنه ليس من الفعال المحافظة على "المجموعات الداخلية"  شيء دون

ماية. العديد من المدارس التي تفرط في الح اآلن يعيش فيه األطفال القوة. ولكن ھناكسويكون فيھا األطفال كالروبوتات. يتطلب المجتمع الذي 

 التشاجر والكبار يحلون جميع المشاكل.بلمثال: ال يسمح لألطفال على سبيل ا

 

 عبارة عن مجتمع مصغر وف والمدارس ھيالصف. 6

المجموعة بالسمك و. دعونا نشبه األطفال المدارس اليابانية على الصفوف والمجموعات المدرسية الطرق التربوية في تركز

أو ضعيفة،  حساسةوأسماك لطيفة وأسماك  ماكرةوأسماك  أنانيةوجد أسماك نشطة وأسماك بحوض السمك. مثال في حوض السمك ت

ھذا الوضع مشابه للمجتمع. إن "النشاطات الخاصة" . أن تعيش وتتعلم ع تلك األسماك في حوض ونتوقع منھانقوم بوضع جمينحن و

  قادرين على العيش في المجتمع األكبر. جعل الطالبع مصغر وتوفر تجربة واقعية لتنظر إلى الصفوف والمدارس على أنھا مجتم

ومسؤوليات.  من أجل القيام بذلك يجب أن نجعل من المدرسة مجتمعا. ال يوجد مجتمع بدون قواعد أو ضوابط، وبدون مھام

"). كما يجب على كالھما جزء من "النشاطات الخاصةو) (إينكاي" (اللجان ) أو "نشاطاتكاكاري" (لذلك فإننا بحاجة "مسؤوليات الصف

اطات "النشقيام ). على الرغم من فقط التعاون في مجموعاتبيقوموا  ال أن( وحدھمبما فيه الكفاية ليكونوا  أقوياءاألطفال أن يكونوا 

حاجة ل بالطفيكون إال أنه في أحيان أخرى  ،نشاطات جماعية يتعلم األطفال من خاللھا متعة وإيجابيات العمل الجماعيبتوفير الخاصة" 

غم من . وعلى الربنفسه على سبيل المثال جعل كل طفل يفكر بدورهك وذلك حسب المرحلة التطورية للطفل،لفرص لمواجھة الوحدة 

  يما بينھم.ف معتدال اتضامن نبنين تطوير االستقاللية في األطفال ليتمكنوا من التعبير عن آرائھم إال أننا نريد أيضا أة إلى الحاج

 
 الھدف من "النشاطات الخاصة" وبناء مجتمعات الصفوف أو المدرسة .7

ة والجسد على مبدأ "القدر واألخالق الحسنةلفكر لتطور متوازن  تنميةمحاولة تعتمد في "حوض السمك" الموصوف أعاله، 

لعديد من يقلقني ھذه األيام ھو وجود اولكن ما التي أصبحت شعار اإلصالح التربوي في اليابان).  إيكيرو تشيكاراعلى التمتع بالحياة" (

د التدريس عنبعين االعتبار االختالفات بين األطفال  أخذالدراسات حول كيفية إطعام "السمك" (أي األطفال) بإخراجھم من بيئتھم. يجب 

 لتنفسا من ضيق فيعاني أو سمكة ت إذا الحظت وجود سمكتين متناحرتين. على حد سواء سماكلجميع األالدواء نفس  ال نعطيتماما كما 

  اد.ح ن بحثك يعاني من نقصفھذا يعني أ معالجتھاة يجب عليك أو تھرب من حوض السمك ولم تعتبر ذلك مشكلترجف في الزاوية أو 

نت . ولكن إن كفيهالتي ك اسمتحرك األدون أن تب مكونات حوض السمكھناك مشكلة إذا كنت ستدرس بالطبع قد ال تكون 

  يئة.في بناء البجدا في القاع وجودة المياه. تلعب "النشاطات الخاصة" دورا ھاما الموجودة  لتربةادراسة أيضا ستفعل ذلك يجب عليك 

"بناء عالقات شخصية و ، أھداف "النشاطات الخاصة" يعني تنظيف حوض السمك أحد "تحسين الحياة اليومية" الذي ھو

درات ى تحقيق ھدف تطوير ق" تحسن بيئة حوض السمك وتعمل علالخاصةنشاطات ال. إن "األسماكلعالقات بين أفضل" يعني تحسين ا

 ھدف مشترك، والنشاطات المستقلة أو لتحقيقالجميع  ل "فعاليات المدرسة" التي يشارك فيھاوذلك من خال أقصى الحدودكل طفل إلى 

شاطات نشكل مستقل ضمن إطار عمل معين، وب التخاذ القراراتمن خاللھا من تقلد المسؤوليات األطفال ادي" التي يتمكن و"نشاطات الن

  ب.رشاد الطالإل تخضعالتي  فالص

لتحسين جودة  جھدھاقصارى اك في الحوض تبذل سماأل توكان ، إذا كان للجميع ھدف مشترككما في كتاب "سويمي"

والتعاون  فواللطوالعدالة  بذل الجھد وإرادة التغييرو النفسمن تعلم ضبط سيمكنك  عيشك في الحوض مجرد فإن ،الحياة في المدرسة معا

يكون واثقا ن أاحة وكأنه في بيته وباالنتماء أو الوعي بالتضامن وفھم المسؤوليات واألدوار. يمكن للفرد أن يحس بالر مع الغير والشعور

ن تعمق سلوك كل طفل تجاه الحياة كإنسان أو كنفسه، وھو ما سيؤدي الكتساب "النشاطات الخاصة" أتستطيع (إلخ). وبالنتيجة من نفسه...

إال أن أالحظ أن إحدى  يسعنيفإن ھدف "النشاطات الخاصة" ھو تطوير الطفل الشامل: ال  القدرة على أن يكون نفسه أمام اآلخرين. إذاً 
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  اصة" ھو في أغلب األحيان سطحي.الخبه في "النشاطات  يتم القيامالمشاكل التي تواجھھا مدارسنا ھي أن ما 

 

 القلب وبناء األسس إلنجازات أكاديمية أسمى رعاية. 8

" و "الجھد" و "العدالة" ستكون فعالة في اللطفبأن دروس األخالق التي تقوم بتعليم "اإلخالص" و "ال أستطيع أن أتخيل 

ص عند الشخ ازدراءيتم يتشاجرون فيه مع بعضھم، وحيث  وحيث، بدون أية عواقب واجبات التنظيفيتجاھل فيه األطفال  حوض سمك

ر بأسئلة يتفكيتم التستخدم فيه مواد مكتوبة و درس. إن التربية األخالقية ھي أجوفمجرد مصطلح فيه بذل جھده وحيث تكون "العدالة" 

 "حقيقيةالحياة المدرسية ال"من جھة أخرى نستخدم مثل: ما ھي السعادة؟. إنھا ال تطلب منك نتائج فورية وإنما التركيز بصبر على القيم. و

ھذا فاتنا. من خالل تصر السعادةبمعنى ثم نفكر ونشعر  ،ونناقش "ما يمكن فعله لبلوغ السعادة"في "النشاطات الخاصة" كمادة تدريسية 

  نشاطا مبنيا على التصرف. يعتبر

. ھل يمكن لألطفال أن يحققوا أداء سعداءالمدرسة مكانا يكون فيه األساتذة واألطفال غير  تصبحعلى األقل ال يجب أن 

م؟ ھا كانوا ال يحبون مدارسھم وأصدقاءقلوب األطفال إذ رعايةه يمكن ھم؟ ھل تظن أنا كانوا ال يحبون مدارسھم وأصدقاءأكاديميا مميزا إذ

ع من تحقيق الذات، من تحقيق ما لم تتوق االمالھي. يجب أن يكون االستمتاع نابعبالمدرسة ليس كاالستمتاع في حديقة  االستمتاعإن 

ة إنجازك ألمر في حصة الرياضأو ب أنك غير قادر على حلھابعلى حل مسائل الرياضيات التي ظننت  إن األمر شبيه بقدرتكتحقيقه. 

لرغبة في ا ع األطفال ليملكوايولذلك فإنه من المھم تشج .وذلك بتشجيع من زمالئك في الصف كنت تظن أنه من المستحيل عليك تحقيقه

ذا ھوالرغبة في أن يتم االعتراف به. شخصا لطيفا، المرء كون وأن يالجھد، أقصى بذل وفي أمر ما،  التحسنعني يي ذوال ،تحقيق الذات

فتح أفواھھم (تشجيع نابع من الذات). إن الدروس التي تجبر األسماك على فتح أفواھھا وحشو الطعام ل لديھم الدافع "أسماك"يعني تربية 

 استخدام الكبح والضرب بالقوة (مثل تدريب األحصنة) غير فعالة.فيھا بداخلھا أو الدروس التي يتم 

 

 بالثقة والشجاعة التمتعع األطفال على يشجأستاذا يستطيع ت . أن تصبح9

كل من  ". إنبشرايكونوا "بشكل مباشر في تشجيع الناس على أن  ننخرطن تكون أستاذا في اليابان ھو أمر عظيم. نحن أ

وجد حاجة للتوتر. ن رجاء استمتعوا قبل كل شيء! ال تأصبح مدرسا ھو محظوظ لكونه مربيا. قد تواجھون العديد من المصاعب ولك

وللقيام بذلك حاولوا االستفادة من "النشاطات الخاصة". بالطبع من المھم  بالحياة المدرسية أكثر،االستمتاع يجب على األساتذة والطالب 

  طات الخاصة" إلى الئحة نقاط قوتكم."النشا واأن تضيف واعلى تدريسھا. حاول مبقدرتك ونكون ھناك مادة تثقم أن تبالنسبة لك

. ما أقوله دائما ھو أنه منذ أن بدأت أشارك في لي أساتذتية مساعد بفضلبأنني موجود ھنا  مفي النھاية أود أن أخبرك

ليوم  فخائفا للغاية. فعندما أصبحت قائد الصقبل ذلك كنت طفال  أن تساعد الغير. هيعني العقل البشري أو ما عننشاطات الشباب تعلمت 

باقي الطالب يقولون "ھيا أسرع"  وأخذ الصف، )" لطالباكيماسقول "ھيا نأكل (إيتاد أتمكن من) في الصف الثالث لم نيتشوكوواحد (

مني لعدم قدرتي على الكالم وجعلني أقف في الممر كعقاب لي (ظنا  الذي انزعجأستاذ الصف وأخذت أحدق ب ،ستطع نطقھاني لم أولكن

قادرين على فعل أمر ما بحاجة لمزيد من الوقت للتقدم الغير كم أن تعرفوا أن األطفال منه أنني تعمدت التھرب من مھمتي). أريد

 واورأن يطبحاجة إلى  األطفالما إذا كان تأخذوا بعين االعتبار من المھم أن فلذلك ووالمحاولة. إن التطور البشري ال يتم بشكل خطي 

ناءھا ب م ثقة الطفل ولكنيللغاية تحط سھلمن النه وا أتذكرمع األطفال.  صلة بناءما في وقت معين أم ال. ويجب فوق كل شيء  اأمر

  .مھمة صعبة جدا

). كان ھناك العديد من غاكوغيكاي( الفني لمدرسةاعندما كنت في الصف الخامس كنت الممثل الرئيسي في مھرجان 

منافسة. على لا وبسبب منافستھم الشديدة تم اختياري لعدم مشاركتي في تلكدور الممثل الرئيسي ولكن باألطفال ممن كانوا يرغبون 

يف عترض على لعبي الدور. وأذكر كولم ت ،"لي: "يمكنك القيام بذلك تقال ھاأنلكوني مرشحا مستبعدا إال الصف  معلمةالرغم من معرفة 

شكل ب لم أتمكن من القيام بذلك ولكنني جھدي لحفظ دوري،كنت أحفظ الكلمات حتى عندما كنت في الحمام أو عندما كنت أستحم وأحاول 
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فال ي كان األطة التالناشئ المعلمة تال تتخلى عن الدور وتدع شخصا آخر يؤديه". وعندما سمع يد. وكان بعض األطفال يقولون "لمج

ي قادر ؟ ھيروشالكالممثل ھذا  ونتقول كيف: "تللغاية وقال غاضبة اعلى غير عادتھ بدت لھذا الكالم للسلطة القلة امتالكھيھزؤون منھا 

ة ببطء ارالست تم رفعالتوتر.  وعدم". في يوم العرض وقفت في منتصف المنصة محاوال تھدئة نفسي وم بذلك حتماقوسي على األداء

سفل : "لن تبدو واثقا إذا نظرت لألةھا لي األستاذتالمسرح. أنا أذكر حتى اليوم الكلمات التي قال طرفشجعني في وھي ت المعلمةالحظت و

ني الكثير من الثقة. إن ھذه التجربة ھي ما جعلت أدائي األكاديمي تلضوء". إن ھذه الحادثة أعطبالنظر إلى الذلك حاول أن تتحدث و

  عني.أعلم بأنھا تشجكنت وألنني  معلمتيجھدي ألنني كنت أحب  بذلت. لقد األكاديمي ال يتعلق بالمنطق فحسب الدافعيتحسن. إن 

م ل. لقد ساعدتني. ال أعرف إن كانت معلمة جيدة بالنسبة للطالب اآلخرين (ساعدتنيالمعلمة قد ولذلك أقول بأن ھذه      

. وعندما ذھبت إلى إحدى المدارس ثم أصبحت مشرفا معلمانفسي أنا وأصبحت المعلمة تلك  عنثم نسيت كل شيء يكن األمر مھما). 

التي درستني في الصف الخامس في خطة المعلمة ك (قبل درس البحث) تفاجأت لرؤية اسم تل استعراض الدروسللتعليق على خطط 

 .استعراض الدروس

رأيتھا وعرفتھا على الفور. كانت قد أصبحت راقب خطة الدرس أل. عندما دخلت إلى الغرفة تقوم بالتدريسلقد عرفت أنھا مازالت 

انت على بعد شھر من التقاعد إال أنھا فبراير. كشباط/مدرسة مخضرمة. لقد عرفتھا منذ أن كانت مبتدئة وھا ھي اآلن ستتقاعد في 

مازالت متحمسة إلعطاء حصة بحث حول الدراسات البيئية. بعد دراسة خطط درسھا لم أستطع الكالم معھا على الرغم من معرفتي أنھا 

وغيتا. لقد يا أستاذ سھناك أمر مثير لالھتمام مدير: "نني جبان. عندما كنت في مكتب المدير قال لي الالسابقة. لقد قلت لنفسي أ معلمتي

  قالت لي إحدى المدرسات أنھا درست طفال يحمل نفس اسمك". لقد كنت مسرورا لتذكرھا لي.

لمدرسة بعد أسبوعين. بعد انتھاء الحصة الفعلية ومناقشات الدرس طلبت من المدير أن أن أشكرھا فذھبت إلى ا في يوم الدرس قررت

مفاجأتھا . كنت قد فكرت بالمعلمةفيما سأقوله دخل المدير مع فيه لمكتب ألتمكن من شكرھا. وفي الحين الذي كنت أفكر ى اإل المعلمةيدعو 

حتي قامت فجأة بمصافلى األريكة التي كنت جالسا عليھا، وركضت إلى الغرفة وتوجھت إفقد أخبرھا بكل شيء عني كان ولكن المدير 

مجددا  أدركتلقد  )".الواثق من نفسه شخصھذا الأصبحت و( ألنك كبرتكانت تقصد "شكرا أظن أنھا  .وقالت وھي تبكي: "شكرا، شكرا"

  أن النمو الشخصي للطفل ھو مصدر سعادة المربي.

بالناس. ال  واأستاذا. آمنالمرء كون وننسى مدى روعة أن ي نصبح أساتذة،نحن ننسى مع مرور الوقت لماذا كنا نريد أن                

دائرة  يعقوموا بتوس. هإليمان بما يمكن "للنشاطات الخاصة" أن تحققأود أن أطلب منكم من أعماق قلبي اباإليمان.  وا. استمرمإيمانك وافقدت

  عداء.من األطفال السممكن تربية أكبر عدد  وا"النشاطات الخاصة" حاول ل (العالقات التي يتم تشكيلھا) فيومن خال المتفانينالزمالء 

  

  النھاية

  

 


