
22/10/2018 خریجة "القدس المفتوحة" توظف الدراما في تعلیم "اإلنجلیزیة" | دنیا الوطن

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/08/1180713.html 1/5

(index.html) 

B%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9%26%2334%3B&body=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2PmcTTF)

5%20%26%2334%3B%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9%26%2334%3B)

http://bit.ly/2PmcTTF رابط مختصر: 

خريجة "القدس المفتوحة" توظف الدراما في تعليم "اإلنجليزية"

(category/2.html) شؤون فلسطينية

رام هللا - دنيا الوطن 

تودع طفليها صباًحا وهي تحمد هللا أنهم جميًعا بصحة وعافية، وما إن تدخل مكان عملها في جمعية الكفيف الخيرية بمدينة الخليل بخطوات متحفزة ل

 

    تدخل هند التميمي (35 عاًما) صفها الذي ال يضم إال أطفاالً مكفوفين، وهي تدرك أن مهمتها لن تكون سهلة، فهؤالء ليسوا كأقرانهم، وهم يحتاجون إلى

 

في جمعية الكفيف الخيرية بمدينة الخليل التي تأسست عام 1980 وباشرت نشاطها الفعلي عام 1992 ثم لمسة إنسانية ال تهدف إلى الربح، لهذا أدرجت

 

(52) طالًبا وطالبة في الجمعية مكفوفون ملتحقون بالصفوف الدنيا من األول حتى السادس األساسي، ولهذا حرصت هند على تطوير إمكانياتها ألنها تؤم

 

 هند الحاملة شهادة درجة البكالوريوس في تخصص "اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها"، وشهادة الدبلوم في التأهيل التربوي من فرع جامعة القدس ال
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قوات االحتالل تعتقل شابًا على حاجز حوارة جنوب نابلس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعنعاجل
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 تعلمت هند لغة "بريل" لُتعين هؤالء الطلبة على مواجهة الصعوبات التي يعيشونها يومًيا، وحرصت على ابتكار أسلوب تعليمي يتالءم وحالتهم، إذن لَم ال

 

يبدأ األطفال باستخدام لغة بريل مستمتعين بمشاهد ترسمها المعلمة في أذهانهم ويتفاعلون مع مقطوعات موسيقية وقد ارتسمت معالم الفرح على محي

 

هند تحب وظيفتها ألنها ترغب في دعم الطالب للمضي في حياتهم، إال أّن تدريس األطفال المكفوفين تحديًدا أغنى تجربتها بصفتها معلمة وإنسانة، وهذ

 

تجربتها تلك، وأسلوبها في تعليمها فئة المكفوفين، جَعالها مربية متميزة، فقد نشر اتحاد معلمي الرقص البريطاني ((NATD تجربتها في عدد مجلته الصاد

 

اختارت هند الدراسة في جامعة القدس المفتوحة منذ البداية، فهي تؤّمن الفرصة المناسبة للطلبة الذين يواجهون مشكلة في االنتظام، عبر نظام التعليم

الجامعية وأسرتها، فاستطاعت االستمرار والعطاء والتفوق واإلبداع. 

 

حصلت هند على معدالت عالية طوال فترة دراستها، كما تصدرت المرتبة األولى على التخصص، فاألساليب التعليمية المتطورة في الجامعة، التي تنوعت

 

تقول هند: "من األمور التي ساعدتني كثيًرا حْرص الجامعة على تعزيز مبدأ االعتماد على الذات، لما يوفره النظام من وسائل التعليم المفتوح؛ كالبوابة األك

 

تنهي هند عملها اليومي، وهي أكثر ايماًنا بأن ثمة رابط مشترك بين مؤسسة تعمل فيها إلعداد تالمذة كفيفين كي يكونوا قادرين على إعداد أنفسهم قبل

 

ثمة رابط آخر بين مؤسسة تعتمد على التبرعات لتوفير مقوماتها المالية كي تؤدي وظيفتها تجاه فئة حرمت البصر، وبين جامعة تعفي طلبتها المكفوفين
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