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من التخلص إلى یدعو أكتبه ما أن بدعوى أكتبها) التي األخرى (واألشیاء العمود هذا یقرأ ممن شدید النتقاد                    تعرضت

التعلم، على األطفال التقلیدیة المدارس بها ترغم التي لألشكال النقد كثیر أنا ألومهم. ال أنا التعلم. في الجاد والعمل                     االنضباط

من لیس لكن محتواه. من التعلم تفریغ إلى حقیقًة األمر بها ینتهي قمًعا وأقل تفاعلیًة أكثر مناهج تقدیم محاوالت                     ومعظم

شغف تسخر العمل من أشكال إلیجاد كلها التعلیم في المهنیة حیاتي كرست لقد بالتبعیة. مذنًبا ذلك یجعلني أن                    اإلنصاف

اللغة إیجاد السهل من لیس لكن النفس. ضبط عادات وامتالك الصعبة المواد من للتمكن الالزم الجاد العمل لصالح                    المتعلم

 المناسبة لشرح الكیفیة التي أرى أني أختلف بها عن المنهجیات التعلیمیة "المفرطة في اللطف والحساسیة والمرح".

ابتدائیة مدرسة (وهي غاردنر أكادیمیة كانت یساعدني. لغوًیا تلمیًحا األول الصف في طفل أعطاني الثمانینات منتصف                  في

لیمضي الحواسیب من یكفي ما امتلكت التي المدارس أولى من واحدًة كالیفورنیا) والیة في خوسیه سان في محروم حي                     في

لغة باستخدام البرمجة تعلم الصفوف كل في للطالب استخدامها مقدمة كانت یوم. كل استخدامها في كبیًرا وقًتا                   الطالب

ممتعة. "إنها الحاسوب: على عمله لوصف الكلمات هذه یستخدم طفًال معلم سمع مناسب. مستوًى وفق Logo لوغو                   اسمها

 إنها شاقة. إنها لوغو." ال شك عندي أن ذاك الطفل دعا العمل ممتًعا لكونه شاًقا ولیس على الرغم من كونه شاًقا.

األشكال من بكثیر عنه یعبر وتكراًرا. مراًرا وسمعته إلیه السمع أصغي أخذت الجادة" "المتعة لمفهوم تنبهي                  بمجرد

أن ینبغي ولكن للتحدي، مثیرة صعبة أمور على یعملوا أن یحبون الجمیع أن مؤداها نتیجة إلى كلها تؤدي والتي                     المختلفة،

من مساحات إیجاد في المربین یتحدى التغیر سریع العصر هذا العصر. وثقافَة والمرَء متسقًة كونها حیث من مناسبًة                    تكون

األخالق ننسى) (وال والمهارات المعرفة بمساحات وكذلك باألطفال ترتبط أن علیها المناسب: بالشكل صعبًة تكون                 العمل

 التي سیحتاجها الكبار في عالم المستقبل.

التعلم أشكال من شكل أي من الثابت نفورهم على وتغلبهم لألحداث مین إصالحیة في المراهقین عن هنا كتبت قد                     كنت

تركیًزا األمر هذا فعل یتطلب معقدة. میكانیكیة/روبوتیة تجهیزات وبناء البتكار لهم الفرصة إتاحة خالل من                 المدرسي

المشكلة إصالح كیفیة اكتشاف خالل من ینبغي كما األمور فیها تسیر ال التي الحاالت مع التعامل تعلم ویتطلب                    وانضباًطا،

ألنهم الكتابة بهجة األولى للمرة یتذوقوا أن األمر عنى فقد األطفال هؤالء لبعض وبالنسبة لذلك. واالستسالم اإلحباط                   بدل

عوا على الكتابة عن أمور كانوا یقومون بها بأنفسهم ویفعلونها بشغف.  ُشجِّ

تخبرني التي الساعة دقات تماًما. مبهجًة الكتابة لیست تحدیًدا اللحظة هذه في عندها. أتمهل تجعلني الكتابة" "بهجة                   عبارة

رغم وذلك لتصلح،" تكن "لم ألنها كاملة فقرة مسح إلى االضطرار ألم یلسعني بالتوتر. تصیبني یقترب التسلیم موعد                    بأن



أفضل كلمًة نحتاج أیًضا. "المتعة" ولیست الصحیحة. الكلمة لیست "بهجة" كلمة لعل لذلك بها. أغرمت عبارًة                  احتوائها

من خاص نوع عن هنا نتحدث إننا األفضل. الوصف أعطى قد خوسیه سان في األول الصف من الطفل ذاك ولعل                      لوصفها،

 المتعة… "المتعة الجادة."

بناء إن بها. القیام یحبون للكتابة" "قابلًة نشاطات لألطفال نطور أن هو ذلك سبل أحد جادة؟ متعًة الكتابة نجعل                     كیف

قابلیته أن كما خطوة. خطوًة البناء مراحل لوصف المجال یفسح ألنه للكتابة" "القابلیة صفة یكتسب الروبوتیة                  األجهزة

في الكامن الموقف فهناك التقنیة تجاوزنا إذا ولكن الرقمیة. التصویر وآالت النصوص معالجات باستخدام تتعزز                 للكتابة

یذهبون "عندما قائًال: یحبون عما بالكتابة لألطفال السماح فكرة على اعترض معلم من خرج أعنیه عما مثال التعلم.                    ثقافة

أن بالطبع علینا القراءة. في األطفال من الكثیر إخفاق مصدر یكمن وهنا به." یؤمرون بما القیام علیهم سیكون العمل                     إلى

إلى إال یؤدي لن الكتابة بتعلم المهارة تلك تعلم خلط ولكن األوامر، لتنفیذ یحتاجونها التي بالنفس التحكم مهارة األطفال                     نعلم

 إحباط كال الغرضین.


