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التعليم من بعد :جهوز ّية مدرس ّية
وصعوبات إقتصاد ّية واجتماعية كبيرة
فرضت جائحة كورونا ايقاعا جديدا عىل كل مناحي الحياة يف العامل اجمع ،ووضعت
حياة االنسان يف منط جديد مل يكن يتوقعه من قبل ،فاصبح انسانا محجورا بعدما اقفلت
كل املؤسسات ،السيام الجامعات واملدارس ،ما وضع العام الدرايس امام تحديات صعبة
واملسؤولني امام خيارات احالها مر

املدارس تلتزم قرار وزارة الرتبية والتعليم العايل للتعليم من بعد.

ناصيف :الفوارق االقتصادية
واالجتماعية كبيرة وفادحة

بداية كان اللقاء مع مديرة الدروس يف
مدرسة مار ميخائيل الثانوية زوق مكايل
لينا ناصيف التي تحدثت عام قامت به
املدرسة النجاح العام الدرايس الحايل.

■ ما هو الخيار الذي اتخذته املدرسة
بالنسبة اىل التعليم هذه السنة ،حضوريا
او من بعد كليا او مدمجا؟
□ التزمنا قرار وزير الرتبية بالنسبة اىل

يف مواجهة تحدي كورونا تربويا ،اتخذت
وزارة الرتبية والتعليم العايل سلسلة من
االجراءات واصدرت العديد من التعاميم
والقرارات الهادفة اىل التعاطي مع الواقع
املستجد ،من اجل ايجاد دينامية تفاعلية
لعدم خسارة العام الدرايس قوامها التعليم
والتعلم من بعد ،يف انتظار انتهاء هذا
الوباء وتحسبا لكل االحتامالت .فكثفت من
االجتامعات ملبارشة هذه التجربة الجديدة يف
التعليم الرسمي والخاص يف لبنان ،من خالل
االستفادة من تجربة العام الدرايس املنرصم.
انخرط الجميع يف الجهد الوطني لتأمني عبور
آمن للعام الدرايس الحايل من خالل التزامن
بني الحامية الصحية والتحصيل العلمي الالزم
وغري املنقوص لجميع التالمذة يف كل املراحل
التعليمية.
انطالقا من هذا التحدي ،بارشت املدارس امتام
استعداداتها مبا يؤ ّمن انطالقة طبيعية للعام
الدرايس .2021 - 2020
لالضاءة عىل هذه االستعدادات ،حاورت
"االمن العام" كال من مديرة الدروس يف
مدرسة مار ميخائيل الثانوية يف زوق مكايل
لينا ناصيف ،واملديرة العامة للشؤون الرتبوية
يف جمعية املقاصد الخريية االسالمية الدكتورة
غنى بدوي حافظ ،حول كل ما يتعلق بالتعليم
حضوريا ومن بعد والخيارات البديلة.

الدروس حضوريا .اال اننا بدأنا الدروس
للصفوف الثانوية من بعد يف صفوف
الشهادات يف  16ايلول ،ثم انتقلنا اىل
الدروس الحضورية يف  28منه .فتحنا

من بعد يف املرحلة االبتدائية صعبا الننا
يف هذه املرحلة نحتاج اىل اثارة انتباه
التالمذة ليس برصيا وسمعيا فقط ،وامنا
نلجأ اىل الحركة واللمس وتوظيف كل
الحواس عىل نحو كبري .هذا ما نفتقر
اليه يف التعليم من بعد .كام نعمد اىل
جعل الدروس تطبيقية ،فيشارك االوالد
يف تنفيذ مشاريع صغرية داخل الصفوف
تنمي ادراكهم وتشكل نقطة انطالق اىل
املعرفة النظرية .هذا امر بالغ الصعوبة
يف التعليم من بعد.

مديرة الدروس يف مدرسة مار ميخائيل الثانوية يف زوق مكايل لينا ناصيف.

الصفوف التكميلية ،اما الصفوف
االبتدائية فستبارش يف  12منه .نحن
ملتزمون كل التدابري الصحية واجراءات
التباعد االجتامعي بدقة من حيث فصل
مكان الدخول عن مكان الخروج من
املدرسة ،للتمكن من قياس حرارة كل
التالمذة لدى وصولهم وتعقيم حقائبهم
واحذيتهم وثيابهم .كام وزعنا عىل االهل
تعليامت تتعلق بالكاممات ومطهر
اليدين وارشاد التالمذة اىل عدم ملس
وجوههم نهائيا ،وعدم تبادل االغراض
مع بعضهم بعضا .اىل ذلك سيتم
تعقيم املدرسة كليا ،وسنجري دوريات
ـ بكل ما للكلمة من معنى ـ لعامالت
التنظيف لتعقيم االسطح ومقابض
االبواب والجدران التي نتوقع ان يلمسها
التالمذة .اما يف ما يتعلق بالتعليم املدمج،
فهو يدخل يف الطرق التعليمية الجديدة
اليوم ،فيكون الزاميا من حيث فصل
اعداد التالمذة ليك يتناسب مع قاعدة
التباعد االجتامعي ،او من ناحية تطوير
العالقة واالتصال بني املعلم واملتعلم يك

ملتزمون بدقة كل التدابير
الصحية والتباعد االجتماعي

ينمو التفاعل وتبتدع اساليب جديدة يف
الرشح والتطبيق.
■ هل املدرسة جاهزة للتعليم من بعد
ومتلك تاليا العنارص املؤهلة والقدرات
الالزمة؟
□ اضطررنا اىل التعليم من بعد منذ
العام املايض .قدراتنا وتجهيزاتنا حارضة
منذ ذلك الوقت ،وخضع االساتذة
لدورات يف الفرتة االخرية لهذه الغاية .ال
نزال ننظم دورات لتطوير مهاراتهم يف
هذا املجال ،لكن التجربة عمليا تناسب
فئة الصفوف الثانوية اكرث منها فئة
صفوف االصغر عمرا .قد يكون التعليم

■ هل ميكن ان تؤثر الفوارق االجتامعية
واملادية لعدد من االرس عىل انجاح
تجربة التعليم من بعد؟
□ مع هبوط سعر العملة الوطنية ،باتت
الفوارق االقتصادية واالجتامعية كبرية،
بل فادحة ،ووضعت عددا ضخام من
العائالت اللبنانية تحت خط الفقر كام
بينت الدراسات االحصائية منذ اشهر،
وال تزال النسب ترتفع يوما بعد آخر
وتتزايد .هنا يتبني ان لالوضاع االقتصادية
واملعيشية عند العائالت تأثريا بالغا .ليس
للتعليم من بعد يف الظروف الحالية
مشكلة واحدة ،وامنا مشاكل عدة ،منها
ان ال تتمكن العائلة من الحصول عىل
كومبيوتر محمول .ثم يف حال وجود
كومبيوتر محمول واحد يف البيت ،فان
وجود عدد من االوالد يتجاوز ولدين او
ثالثة ينىشء مشكلة اضافية هي تقاسمهم
اياه يف اوقات استعامله للتعلم من بعد،
فكيف عندما يتعذر عىل العائلة ،يف ضوء
الظروف الصعبة ،رشاء اكرث من جهاز
واحد؟ اما عندما يطرأ عطل عىل الجهاز،
فان مشكلة جديدة تنشأ توجب عىل
العائلة اصالحه مبئة دوالر مثال ،اي باكرث
من  700الف لرية يف وقت تعاين هذه
العائلة من صعوبة رشاء الكتب والدفاتر
والقرطاسية التي تضاعفت اسعارها مرات
عدة .ال ننىس ايضا مشاكل اشرتاك
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االنرتنت التي باتت تلقي بوزرها
عىل كاهل البيوت كلها ،وليس بالنسبة
اىل تالمذة املدارس فحسب .من نتائج
الظروف االقتصادية الحالية ،اضطرار
الوالدين اىل العمل ساعات طويلة خارج
املنزل ،وعدم وجود اي رقابة عىل االوالد،
ما يلغي مثابرتهم عىل الدروس ،السيام
ان التلميذ يفضل عىل نحو طبيعي املرح
واللعب اكرث منه الرتكيز عىل دروسه.
■ نظرا اىل االضطرابات التي تحوط
بالوضع الداخيل وتأثريه عىل املدارس
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والتعليم والسنة الدراسية ،هل لدى
املدرسة خيارات بديلة؟
□ اهم العوامل تأثريا هو العامل
النفيس :الشعور بعدم االستقرار الناجم
عن الصدمات املتكررة كاالنقطاع عن
املدرسة بسبب االحتجاجات يف الشارع،
والخوف عىل الصحة املتأيت من جائحة
كورونا ،والتداعيات النفسية النفجار
مرفأ بريوت ومشاهد املوت املتكررة.
اضف اىل ذلك ،عدم رىض االوالد لتعذر
حصولهم عىل حاجات كثرية يطلبونها،
والبلبلة الحاصلة عىل مستوى الشهادات

حافظ :الوضع االجتماعي يؤثر
على نجاح التعليم من بعد

بدورها ،وصفت املديرة العامة للشؤون
الرتبوية يف جمعية املقاصد الخريية
االسالمية الدكتورة غنى بدوي حافظ
املشهد الدرايس للسنة الحالية انطالقا
من تجربة مدارس املقاصد.

■ ما هو الخيار الذي اتخذته املدارس
بالنسبة اىل التعليم هذه السنة حضوريا
او من بعد كليا او مدمجا؟
□ مدارسنا يف جمعية املقاصد متنوعة،
منها ما هو موجود يف بريوت ومنها
ما هو موجود يف القرى .كذلك لدينا
ضمن مرفقنا الرتبوي وحدة لالرشاد
املدريس واخرى للصعوبات التعلمية
تدعامن املدارس بربامج الدعم النفيس
االجتامعي وبرامج خاصة لذوي
الصعوبات التعلمية ،فضال عن بروتوكول
صحي نلتزمه .هذا االمر يخولنا ،نحن
يف املقاصد ،ان نكون جاهزين لجميع
االحتامالت بالنسبة اىل التعليم للسنة
الدراسية الحالية  ،2021-2020اكان
التعليم حضوريا ام من بعد او مدمجا

بني هذا وذاك .كام يلزمنا اعداد خطط
مختلفة نابعة من واقع املدرسة وبنيتها
التحتية .وقد تم اعداد املناهج الدراسية
واسرتاتيجيات التعليم العائدة اليها وفق
االحتامالت الثالثة االنفة الذكر ،اضافة
اىل مهارات القرن الحادي والعرشين
التي تهيئ االجيال الصاعدة للحياة
املستقبلية والتي تجعلهم يتسمون
بالقدرة عىل التفكري النقدي واالبداعي
واالستقاللية والتواصل ،وكذلك القدرة
عىل حل املشكالت والقيادة واتخاذ
القرارات .بدأنا يف مدارسنا منذ  15ايلول
التعليم من بعد لغاية  28منه حيث
سنتبع قرار وزير الرتبية للفرتة ما بعد
 28ايلول تدريجا ،كوننا جاهزين ،وكوننا
نؤمن ان التعليم هو حق مقدس لكل
طالب وال يجوز ألي مؤسسة تربوية
التهاون يف اعطاء هذا الحق مهام تكن
الظروف.
■ هل مدارسكم جاهزة للتعليم من
بعد ولديكم العنارص والقدرات الالزمة؟

واالمتحانات .لذا يبدو التعليم الحضوري،
مبا ميثله من تفاعل انساين مبارش ،هو
الخيار االبرز واالكرث اهمية يف تخفيف
حدة االزمات النفسية وتحسني مستوى
التعليم واالكتساب واالنتاجية .مثة وسائل
اخرى يبتدعها املعلمون الشباب ،قامئة
عىل التفاعل والبحوث وتبادل املعلومات
واملشاريع مع تالمذتهم ،مام يضخ
الحيوية والنشاط يف التعليم .نفتقر عرب
التعليم من بعد اىل التسابق والتنافس
اللذين يشكالن تحفيزا ممتعا ومجديا،
ومن شأنه رفع املستوى العلمي عموما.

□ مام ال شك فيه اننا جاهزون لتطبيق
مسار تعليم تالمذتنا من بعد ،كوننا
طبقناه خالل العام الدرايس املنرصم.
وقد استفدنا من تجربة هذا النوع من
التعليم التي كانت تجربة ناجحة اىل
حد مقبول جدا عىل الرغم من املشاكل
التي واجهت مدارسنا وهي ذاتها التي
واجهتها املدارس االخرى من انقطاع
الكهرباء وضعف االنرتنت وغريها .فقد
حققنا عربها استمرارية التالمذة بالتعلم،
وعدم انقطاعهم عن جو الدراسة.
الجدير ذكره ،اننا كنا نعطي دروسا
من بعد اىل جانب التدريس حضوريا
من مستخدمي التعليم التاميزي ،كام
كانت لنا رشاكات محلية وعاملية عرب
االنرتنت .كذلك قمنا بتدريب جميع
من لديهم عالقة بالقطاع الرتبوي عىل
استخدام املنصات االلكرتونية التي
استخدمناها مثل Microsoft Teams
و Zoomوغريها .لقد تواصلنا خالل
العام الدرايس املنرصم ،مع اولياء امور
التالمذة ملتابعة اوالدهم يف اثناء حصص

التدريس من بعد ،وخصوصا اولئك
الذين يتابع اوالدهم صفوف مرحلتي
الروضة واالبتدائية .كام تواصلنا معهم
لتوعيتهم يف شأن الربوتوكول الصحي
املفرتض اتباعه يف ظل تفيش فريوس
كورونا .خالل العام الدرايس املقبل
 ،2021-2020سننظم عملية هذا النوع
من التعليم استنادا اىل خربتنا السابقة،
عرب رشاء حق الدخول واستعامل منصة
عاملية متطورة تتوافر فيها جميع
الدروس بطريقة مصورة ،فضال عن
االختبارات وبرامج املحاكاة والرقابة.
علام اننا وضعنا سياسة للتعلم من
بعد تضمنت ما سبق ،اىل جانب تقييم
التالمذة من بعد ،وكذلك سياسة حامية
الطفل من مضار استخدام التكنولوجيا.
وسيتم خالل العام الدرايس الحايل،
حضور الصفوف ومتابعة التالمذة من
حيث الحضور واملشاركة والدعم النفيس
االجتامعي ومن َثم تقييمهم ودعم
الذين يحتاجون اىل ذلك من حيث
مدى اكتسابهم للمهارات وتحصيلهم
التعلمي .نحن ال نعترب التعلم من بعد
ترفا ،بل واجبا تربويا علينا ان نبذل كل
طاقتنا لتقدميه بافضل ما ميكن ونتحدى
الصعاب النجاحه.
■ هل ميكن ان تؤثر الفوارق االجتامعية
واملادية لعدد من االرس عىل انجاح
تجربة التعليم من بعد؟
□ من املؤكد ان يؤثر الوضع االجتامعي
لبعض االرس عىل انجاح عملية التعليم
من بعد ،لذا ارتأينا يف اثناء تجربتنا
لهذا النوع من التعليم خالل العام
الدرايس املنرصم  2020-2019مسارات
عدة ،وكانت يف مدارس بريوت مختلفة
يف ما بينها ومختلفة عنها يف مدارس
القرى ،وذلك بهدف ان يتابع جميع
التالمذة مسريتهم التعلمية .الجدير
ذكره ،ان الدروس املعطاة من بعد

املديرة العامة للشؤون الرتبوية يف جمعية املقاصد الخريية االسالمية الدكتورة غنى بدوي حافظ.

من غير االنصاف فرض
شروط املدرسة الرسمية
على الخاصة
كانت تسجل عىل املنصات املستخدمة
ليك يستطيع التالمذة الوصول اليها يف
اي وقت مناسب لهم ،وذلك تفاديا
ملشاكل انقطاع الكهرباء واالنرتنت.
كذلك خصصنا مكانا يف املدرسة حيث
يستطيع فيها التالمذة او اولياء امورهم
املجيء اىل املدرسة وتسلم الدروس
واملهامت املطلوبة ورقيا او عىل اقراص
مدمجة .كذلك ما زلنا نحاول الحصول
عىل التمويل الالزم ملساعدة طالبنا يف
املناطق االكرث حاجة .وعىل الرغم من ان
تلك الجهود مل تتكلل بالنجاح اىل االن،
اال اننا يف تقدم مستمر.

■ نظرا اىل االضطرابات التي تحوط
بالوضع الداخيل وتأثريه عىل املدارس
والتعليم والسنة الدراسية ،هل لدى
املدرسة خيارات بديلة؟
□ ال شك يف ان االضطرابات التي تحوط
بالوضع الداخيل تش ّوش عقول الجميع،
من معلمني وتالمذة واولياء امور ،وتاليا
املدارس والتعليم .عىل الرغم من ذلك،
سنستمر يف رسالتنا املقاصدية وبناء
القدرات للمجتمع الرتبوي املقاصدي،
من معلمني وتالمذة ،مهام قست
الظروف ورمت بثقلها علينا .هنا ،ال
بد االشارة اىل انه من غري االنصاف
فرض رشوط املدرسة الرسمية حيال
بدء العام الدرايس وغريه عىل املدرسة
الخاصة ،فال يحرم الطالب من البدء
بعامهم الدرايس .التطور وتقدم االمم
ال يتامن اال تدريجا ،فهام ينتقالن مثل
العدوى من مدرسة اىل اخرى نتيجة
املنافسة او التعاضد بني القطاعني
الرسمي والخاص.
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