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أي واقع ينتظر التالمذة ذوي اإلحتياجات الخاصة؟
قسطة: تعليٌم هجني هذه السنة 

ما تعلمه التالمذة ذوي االحتياجات الخاصة عىل مدى سنوات خرسوه يف عامني. ما بعد انتشار وباء كورونا الذي فرض العزلة، 
عاد هؤالء االوالد اىل عزلتهم، من خالل التعلم من بعد، من وراء شاشة الكومبيوتر التي كانت وسيلة لديهم للهرب من الناس. 

فأي واقع ينتظرهم وهل من خطة محددة لعامهم الدرايس املقبل؟

تربية
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

"سكيلد"  مركز  حققها  نوعية  خطوة 
مع  بالتعاون  التعلمية،  للصعوبات 
من  الكثري  فيها   ،N.D.U جامعة 
ذوي  حق  يف  االجتامعية  العدالة 
االحتياجات الخاصة من اجل دخولهم 
لخوضهم  متهيدا  الجامعي،  املعرتك 
مبكانتهم  يليق  بشكل  املهني  املعرتك 
االجتامعية، يف غياب نظام من الدولة 

يحميهم او دعم يؤازرهم. 
يف لقاء مع "االمن العام"، يتوقف االمني 
لبنان  يف  االنجيلية  للمدارس  العام 
للصعوبات  "سكيلد"  مركز  مؤسس 
عند  قسطة  نبيل  الدكتور  التعلمية 
هؤالء  لحامية  انجزت  عملية  خطوات 

التالمذة من العودة اىل الوراء.

تعتني  برامج كانت  تبقى من  ■ ماذا 
االحتياجات  ذوي  التالمذة  بتعليم 

الخاصة؟
□ ما عاشه هؤالء التالمذة يف العامني 
بالنسبة  جدا  صعبا  كان  املاضيني 
واقعا  عيشهم  ناحية  من  اليهم، 
عليه  واعتادوا  تعلموه  ملا  متاما  مغايرا 
التعليم  عرب  بهم  االهتامم  بداية  منذ 
الناس  من  قريبني  يكونوا  بأن  املدمج، 
وان  معهم،  متواصل  احتكاك  وعىل 
هذه  االخرين.  وبني  بينهم  فرق  ال 
كليا بعد  الغيت  االولويات يف حياتهم 
واحيانا  الكاممة،  اىل وضع  اضطرارهم 
ملنعهم  غرفهم  يف  عزلهم  اىل  كثرية 
لهم  حامية  بأحد،  االحتكاك  من 
كورونا.  بوباء  االصابة  من  ولالخرين 

ذوو االحتياجات الخاصة هم يف حاجة 
فيه  يحدد  بهم،  معني خاص  نظام  اىل 
الساعة  من  بدءا  اليومي  برنامجهم 
جاهزين  يكونوا  ليك  صباحا  السابعة 
مع  دروسهم  لبدء  ساعتني  خالل  يف 
بهذا  تعتني  التي  الخاصة  معلمتهم 
الواقع  مع  تبدل  ذلك  كل  املوضوع. 
كل  عىل  نفسه  فرض  الذي  الجديد 
االوالد  هؤالء  غياب  خصوصا  الناس، 
النظام  عىل  فالحفاظ  مدرستهم.  عن 
بالنسبة  ملحة  رضورة  حياتهم  يف 
منهم.  واحد  كل  حالة  وفق  اليهم، 
يف  قررنا  الوضع،  هذا  صعوبة  بسبب 
التعلمية،  للصعوبات  سكيلد  مركز  
انتاج  "النهار"،  صحيفة  مع  باالشرتاك 
كل  مدة  فيديو  فيلم   100 من  اكرث 
العمل  يتضمن  دقائق.   5 منها  واحد 
اختصاصيني  يد  عىل  لالهل  تدريبات 
يف هذا املجال ملساعدتهم عىل تخطي  

هذه املرحلة.   

هؤالء  خرسه  يشء  اهم  هو  ما   ■
التالمذة؟

االحتياجات  ذوو  بالنفس.  الثقة   □
هذه  من  اساسا  يعانون  الخاصة 
املؤهلة  املدرسة  تتوىل  التي  املشكلة 
خالل  من  معالجتها  املدمج  للتعليم 
الصف  يف  االوالد  هؤالء  تشجيع 
سبب  يحققونه.  نجاح  ابسط  عىل 
لحياتهم،  املهم  العامل  هذا  فقدانهم 
تالمذة  مع  مقارنة  يف  دخولهم  هو 
والرياضة،  الحساب  يف  بارعني  اخرين 

عند  هنا  ساتوقف  الركض.  وخصوصا 
الذي  فالولد  كمثال،  التوحد  مشكلة 
يعاين من التوحد يرغب يف االنزواء مع 
نفسه بالجلوس امام شاشة الكومبيوتر 
رفاقه  من  الحد  فرصة  يعطي  ال  يك 
باالسلوب  نسعى  لذا،  معه.  للتحدث 
عىل  تدريبه  اىل  به،  الخاص  التعليمي 
الكومبيوتر  عن  تبعده  جديدة  امور 
كاسلوب عالجي له. لكن، ويا لالسف، 
مل يكن امام كل االطفال يف لبنان سوى 
مدة  الكومبيوتر  شاشة  امام  الجلوس 

عامني دراسيني. 

■ هل متكن مركز "سكيلد" للصعوبات 
الوضع،  هذا  تحسني  من  التعلمية 

وكيف؟
هذا  يف  فيها  مبالغ  تحسني  كلمة   □
بعودة  نسمح  مل  االقل  عىل  الوضع. 
هؤالء االوالد اىل الوراء. لكن، للتخفيف 
اقامة  فكرة  ابتدعنا  خساراتهم،  من 
 Night باسم  بيوتهم  يف  كبرية  حفلة 
لهم  هدايا  توزيع  يتخللها    to shine
اجواء  ضمن  معهم،  الصور  والتقاط 
عىل  ندربهم  يك  يحبونها،  موسيقية 
تخطي  عىل  تساعدهم  جديدة  اشياء 
الصعب.  الظرف  هذا  يف  مشكالتهم 
بيننا  املسافة  قربت  الحفالت  هذه 
وبني االهل الذين ال ميكننا العمل مع 
اوالدهم من دون معاونتهم،  خصوصا 
الوقت الحارض للتخفيف من حدة  يف 
واالوالد  االهل  الطارئة عىل  املشكالت 
من  نتمكن  مل  ثانية،  ناحية  من  معا. 

مركز  تأسيس  منذ  به  القيام  استطعنا 
سكيلد قبل عرش سنوات، هو التعاون 
مع 30 مدرسة رسمية وما يفوق 100 
من  الرغم  عىل  لكننا  خاصة،  مدرسة 
اىل  حاجة  نحن يف  العمل  هذا  اهمية 
الدولة من اجل  نظام متكامل تدعمه 

استمراريته.   تأمني 

■ بعد عامني من التعلم من بعد وعام 
سيواجهه  واقع  اي  مقبل،  آخر  درايس 
املدمجة  املدارس  يف  االختصاصيون 
االحتياجات  ذوي  يدربون  الذين 
مهامت  انتهت  هل  فيها.  الخاصة 

اسوة  االخرية  الفرتة  يف  منهم  البعض 
ببعض اساتذة املدارس؟ 

□ العكس صحيح. نحن يف حاجة اليهم 
املسؤوليات  ان  علام  قبل،  من  اكرث 
هي  عامني  منذ  عاتقهم  عىل  امللقاة 
سبقت  التي  السنوات  من  بكثري  اكرب 
لعبوه  الذي  فالدور  الحالية.  االزمة 
يف  رئيسيا  كان  املاضيني  العامني  يف 
للقيام مبهامت  االهل  تدريب  موضوع 
كانوا يتولونها يف املدارس، خصوصا وان 
خطوة نرش الفيديوهات التي تحدثت 

عنها سابقا مل تكن لتتم من دونهم.  

لهؤالء  محددة  خطة  من  هل   ■
التالمذة يف العام الدرايس املقبل؟

يف  يصب  جديدا  انجازا  حققنا   □
وذلك  امامهم،  املستقبل  منحى  تغيري 
بالتعاون مع جامعة N.D.U لفتح افق 
كخطوة  اليهم،  بالنسبة  مهم  جامعي 
املجال. يف عملنا  نوعية مهمة يف هذا 
يهمنا  الخاصة  االحتياجات  ذوي  مع 
ال  لديهم،  القوة  نقاط  عىل  الرتكيز 
الوقوف فقط عند نقاط الضعف بغية 
عالجها. بدءا من العام الدرايس الحايل، 
ذوي    N.D.U جامعة   ستستقبل 
 16 بلوغهم  بعد  الخاصة،  االحتياجات 
ـ 17 عاما، كطالب جامعيني، للحصول 
املعرتك  دخول  تخولهم  شهادة  عىل 
بهم  تليق  اجتامعية  مبكانة  املهني 
انطالقا من املواهب التي يربعون فيها. 

يف  االنجيلية  للمدارس  عام  كأمني   ■
لبنان، اىل اي عام درايس انتم جاهزون؟
للتعليم  االوضاع،  لكل  جاهزون   □
من  وللتعليم  مدارسنا  يف  الكامل 
للسري  مهيأة  كوادرنا  كل  ايضا.  بعد 
اتجاه  ان  اعتقد  معا.  االتجاهني  يف 
سيكون  عام،  بشكل  لبنان  يف  املدارس 
نحو التعليم الهجني كام يسمى باللغة 
املدرسة  يف  ايام  ثالثة  اي  الفصحى، 

ويومني يف البيت.

االمني العام للمدارس االنجيلية يف لبنان مؤسس مركز "سكيلد" للصعوبات التعلمية الدكتور نبيل قسطة.

اذا لم نتمكن من تحسني 
اوضاع التالمذة ذوي 

االحتياجات الخاصة فلم 
نسمح بعودتهم الى الوراء

لتأمني  االهايل  من  عدد  مع  التواصل 
وباء  انتشار  فرتة  يف  لهم  املساعدة 
نعاين  ما  فرضها.  التي  والعزلة  كورونا 
منه عىل هذا الصعيد، هو عدم اكرتاث 
يعاين  الذي  الصعب  للوضع   االهل  
منه اطفالهم، وذلك باهاملهم وتركهم 

وحيدين يف حالتهم هذه. 

اللبناين  املجتمع  يفتقده  الذي  ما   ■
ليكون اكرث وعيا عىل هذا الصعيد؟ 

خاص  متكامل  نظام  اىل  نفتقد   □
بدعمه،  الدولة  تقوم  االوالد  بهؤالء 
تهدف  اسرتاتجيات ومحددة  ويتضمن 
يف  املشكلة  هذه  عىل  التوعية  اىل 
اىل  بعد  ما  يف  لالنتقال  االمر،  بادىء 
بهم.   املبارش  واالهتامم  العناية  مرحلة 
مؤسسات  مع  "سكيلد"،  كمركز  نحن 
اخرى جيدة اخذت عىل عاتقها تغيري 
واقع هؤالء االوالد، ال نستطيع الحلول 
مثال،  الشأن.  هذا  يف  الدولة  مكان 
لبنان  اطفال  من  املئة  يف   15 هناك 
من  تعلمية  صعوبات  من  يعانون 
ما  متفاوتة.  وبدرجات  مختلفة  انواع 


