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على الغالف

الطالب في إيطاليا رهينة «كورونا» ...والمصارف
راجانا حمية
أول مـ ـ ـ ــن أم ـ ـ ـ ـ ـ ــسّ ،
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـط ـ ــاب
ال ـل ـب ـنــان ـيــون ال ـع ــال ـق ــون ف ــي جـحـيــم
إيـطــالـيــا رســالــة جــديــدة إل ــى الــدولــة
اللبنانية .قبلها ،على مدى األسابيع
املاضيةّ ،
وجهوا الكثير من الرسائل
مـ ــن دون أن يـ ـلـ ـق ــوا ج ـ ــواب ـ ــا« .آخـ ــر
الــرســائــل» كتبها باسمهم الدكتور
محمد كمال (مقيم في إيطاليا منذ
11عـ ــامـ ــا) لـيـعـلــم ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة
بآخر تطورات أوضاع «مواطنيها»،
بعدما المس معظم الطالب ،املقيمني
فــي الـشـمــال تـحــديـدًا ،حــافــة الـجــوع،
إذ «لـ ـ ــم يـ ـ ـع ـ ــودوا ي ـم ـل ـك ــون ال ـ ـقـ ــدرة
ع ـلــى شـ ــراء ال ـح ــاج ــات األس ــاس ـي ــة»،

وأق ـص ــى م ــا يـطـلـبــونــه تــأمــن «ق ــوت
ال ـ ـيـ ــوم» .وه ـ ــذا لـسـبـبــن أســاس ـيــن،
أولـهـمــا «م ـبــاشــر» ،وه ــو اإلجـ ــراءات
الـتــي فرضتها الـسـلـطــات اإليطالية
بعد انـتـشــار فـيــروس «ك ــورون ــا» ،ما
ّأدى إل ــى خ ـس ــارة ال ـط ــاب أعـمــالـهــم
بـعــد إق ـفــال املــؤس ـســات والـجــامـعــات
الـ ـت ــي كـ ــانـ ــوا ي ـع ـم ـل ــون وي ـت ـع ـل ـمــون
فيها .والسبب الثاني هو ما يعانيه
ه ــؤالء مـنــذ ب ــدء األزم ــة االقـتـصــاديــة
في لبنان ،والتي طاولتهم من خالل
إجـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـ ـصـ ــارف الـ ـت ــي «ق ـ ّـي ــدت
تحويالت أهــالـيـهــم» ،بحسب كمال.
ّ
هو تحصيل
لذلك ،هم الطالب اليوم ُ
«ل ـق ـمــة ال ـع ـي ــش» ،ب ـعــدمــا أق ـف ــل بــاب
الرجوع إلى لبنان.
(أ ف ب)

طالب املاجستير في جامعة تورينو،
ح ـس ــن عـ ـم ــر ،أك ـ ــد لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
الـطــاب اللبنانيني كــانــوا سينجون
مــن «الـحـصــار» املـفــروض على املــدن
اإليطالية «لو أنهم عادوا إلى لبنان
قبل إعــان حــال التعبئة الـعــامــة ،إال
أنــه كــان إلدارة شركة طـيــران الشرق
األوس ـ ـ ــط ح ـس ــاب ــات أخ ـ ــرى ع ـل ــى مــا
ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو» .وي ـ ــوض ـ ــح أن ـ ـ ــه قـ ـب ــل وق ــف
حــركــة ال ـط ـيــران بــن الـبـلــديــن ،حجز
حــوالــى  60طالبًا لبنانيًا يتابعون
دراســات ـهــم فــي إيـطــالـيــا تــذاكــر سفر
على منت الشركة  ،وكانت «التذكرة
بقيمة  170يــوروّ ،أمنها البعض من
التبرعات» .كان ُيفترض أن تقلع تلك
الرحلة في الثالث عشر من الجاري،
ّ
إال أنه «قبل يومني من اإلقــاع تبلغ
ال ـطــاب عـبــر الـبــريــد اإللـكـتــرونــي أن
الرحلة ألغيت وحـ ّـدد موعد آخــر في
السادس عشر من الـجــاري» .غير أن
ّ
ال ـط ــاب تـبــلـغــوا م ــرة أخـ ــرى بــإلـغــاء
موعد آخر،
الرحلة ،من دون تحديد
ٍ
ومن دون توضيح سبب ذلك« ،إذ لم
يكن مطار ميالنو قد أقفل بعد ولم
تـكــن الـحـكــومــة اللبنانية ّ قــد أعلنت
حــال التعبئة العامة» .مــذاك ،ينتظر
ه ــؤالء طــائــرة لــن تـقـلــع ،بسبب قــرار
الـحـكــومــة وق ــف حــركــة ّال ـط ـيــران بني
بيروت والدول التي صنفتها منظمة
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة مـ ـ ــوبـ ـ ــوءة .وه ــم
يناشدون الدولة إجالءهم من املدن
اإليطالية «والعودة لتمضية الحجر
ال ـص ـحــي ف ــي ل ـب ـن ــان ،م ــع األخ ـ ــذ في
االعـتـبــار اإلجـ ــراءات الطبية الــازمــة
واإلجبارية التي اعتمدتها الدول».
وزير الخارجية واملغتربني ،ناصيف
ّ
حتي ،يؤكد أنــه في الوقت الحاضر
«الــرج ـعــة م ــش ب ــإي ــدن ــا» ،وأن ع ــودة
الطالب اللبنانيني من إيطاليا ومن

في إيطاليا نحو
 700طالب400 ،
منهم في الشمال
األكثر إصابة بالوباء

غيرها مــن ال ــدول املنكوبة «تحتاج
إل ــى قـ ــرار غ ـيــر م ـتــوافــر ح ـتــى اآلن».
من هنا ،الخيار الوحيد هو «البقاء
حيث هــم ،ليس هــربــا مــن مسؤولية
علينا تحملها تجاه أبنائنا ،وإنما
ل ـع ــدم وجـ ــود خـ ـي ــارات ،وخـصــوصــا
أنه ليس مسموحًا في الــدول إخراج
أحـ ــد م ــن دون إجـ ـ ــراء ف ـح ــوص ل ــه»،
وه ــي ف ـحــوص غ ـيــر م ـتــوفــرة إال ملن
تظهر عليهم العوارض ،وخصوصًا
أن إيطاليا تعاني نقصًا في معدات
إج ـ ـ ــراء الـ ـفـ ـح ــص» ،ب ـح ـســب سـفـيــرة
لبنان في روما ميرنا ضاهر.
لــذلــك ،املطلوب الـيــوم ،بانتظار قــرار
ع ـ ــودة الـ ـط ــاب إلـ ــى ل ـب ـن ــان« ،تــأمــن
املساعدة العاجلة واملباشرة لتأمني
احـتـيــاجــاتـهــم ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي»،
بحسب حتي .وهو طلب من الطالب
في املدن اإليطالية وغيرها من الدول
التي يعاني فيها الطالب ،التواصل
مع السفارات والقنصليات اللبنانية،
الفتًا إلــى أنــه «تــم وضــع خط ساخن
ف ـ ّـي ال ـق ـن ـص ـل ـيــات والـ ـسـ ـف ــارات الـتــي
تلقت تعليمات بالتواصل مع أبناء
الـ ـج ــالـ ـي ــات فـ ــي كـ ــل ال ـ ـ ـ ــدول ل ـتــأمــن
املساعدات العاجلة».

ّ
الضاهر أكــدت أن السفارة تتواصل
ّ
مـ ــع ال ـ ـطـ ــاب الـ ــذيـ ــن قـ ـ ـ ــدرت ع ــدده ــم
ب ـن ـح ــو  700ف ـ ــي املـ ـ ـ ــدن اإليـ ـط ــالـ ـي ــة
املختلفة 400« ،منهم على األقــل في
منطقة الـشـمــال» األك ـثــر مـعــانــاة من
الــوبــاء .األولــويــة للسفارة فــي رومــا
والقنصلية في ميالنو ،اليوم ،تأمني
«املساعدات الفورية ،وخصوصًا أن
الطالب في هذه الظروف ال يطلبون
أك ـثــر م ــن الـ ـ ـ ـ ــ .»basicويـعـتـمــد تــأمــن
الجزء األكبر من هذه املساعدة على
ال ـت ـب ـ ّـرع ــات ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن «فــاعــل
ّ
خـ ـي ــر» ت ـك ــف ــل ب ــالـ ـط ــاب ف ــي ال ــوق ــت
ّ
ال ـحــالــي .لـكـنــه ،يـبـقــى إجـ ــراء مــوقـتــا
قــد يستمر العمل بــه «بضعة أشهر
ملـعــرفــة مــا س ـتــؤول إلـيــه األوضـ ــاع».
لــذلــك ،تناشد الضاهر «وضــع خطة
ل ـل ـطــاب ال ـل ـب ـنــان ـيــن ف ــي الـ ـخ ــارج».
ومن جهة أخرى ،تعمل السفارة على
ّ
خط املصارف اللبنانية لحل مشكلة
الـتـحــويــات فــي مـثــل ه ــذه ال ـظــروف،
«وحـتــى اآلن كــان هـنــاك تـجــاوب من
أحــد املـصــارف لتسهيل أمــور أولياء
الطالب إلرسال أموال إلى أبنائهم».
ّ
إجـ ـ ــراءات مــوق ـتــة تـسـتـهــدف الـبـقــاء،
ّ
أقــلــه حـتــى انـتـهــاء املـحـنــة الـتــي يمر
بها الـطــاب ليس فقط فــي إيطاليا،
وإنما في كل الدول ،ومنها بريطانيا
وت ـش ـي ـك ـيــا أخ ـ ـي ـ ـرًا .وف ـ ــي إطـ ـ ــار تـلــك
ّ
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،ش ــك ـل ــت م ـج ـم ــوع ــة مــن
الـ ـط ــاب خ ـل ـيــة ط ـ ـ ــوارئ بــالـتـنـسـيــق
م ــع ال ـس ـف ــارة والـقـنـصـلـيــة «للسعي
ملعالجة املشاكل املادية واللوجستية
والنفسية ق ــدر املـسـتـطــاع» ،بحسب
ك ـ ـمـ ــال ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ـ ــه ح ـت ــى اآلن
ّ
«سجلنا أكثر من  100حالة بحاجة
ّ
ماسة إلى املساعدة».

ّ
الفيديو التعليمي :صناعة تفتقر إلى المنهجية
نعمه نعمه *
بـ ّـث تلفزيون لـبـنــان ،أخ ـي ـرًا ،حصة تجريبية للتعليم عن
ّ
حصة صفية
بعد ألحد صفوف الشهادة الرسمية ،تشبه
ّ
في يوم تعليمي أكاديمي عادي ،يستخدم فيه املعلم اللوح
التفاعلي لشرح األهــداف التعليمية ،كما يفعل أي مـ ّ
ـدرس
يستخدم الوسائط الناشطة.
ومع ّأن العمل يحمل توقيع وزارة التربية واملركز التربوي
لـلـبـحــوث واإلنـ ـم ــاء (ب ـق ــدر ح ـجــم ال ـبــانــر الـ ــذي ظ ـهــر على
الشاشة) ،فقد ُعلم أن الــوزارة واملركز تبنيا مبادرة التيار
الوطني الـحـ ّـر وهيئاته التعليمية وأصــدقــائــه الــذيــن نظموا
ال ــدروس  -الفيديوهات لــدعــم الـتــامــذة .وهـنــا يـتــأكــد ،مرة
ج ــدي ــدة ،عـجــز اإلدارة ال ـتــربــويــة عــن إن ـت ــاج تــربـيــة كـفــوءة
وصفوف تعليمية نموذجية للتالمذ من دون الرجوع إلى
األحــزاب أو املؤسسات الخاصة .وكـ ّ
ـأن لبنان ،بمؤسساته
الرسمية ،يفتقر إلــى هــذه الكفاءات املــوجــودة لــدى الجهات
السياسية التي تحاول جاهدة اإلمعان في بسط سلطتها
على التعليم.
فــي كــل األحـ ــوال ،ال يعطي الفيديو انـطـبـ ً
ـاعــا إيـجــابـ ًـيــا عن
الـصـنــاعــة التعليمية اللبنانية مـقــارنــة بـمــا أنـجــزتــه بعض
البلدان املجاورة ،كما يدعو للتساؤل حول نوعية املخرجات
ملشروع ّ S2R2
املمول بقرض ومنح لتطوير املناهج بماليني
ال ــدوالرات ،وال ّ
سيما أنــه جــرى ّأخيرًا اإلعــان عن الحاجة
لثالثة خبراء ومدير مشروع للتعلم عن بعد كاستشاريني
من موازنة .S2R2
ل ـيــس ال ـه ــدف م ـمــا سـنـقــولــه عــرق ـلــة املـ ـب ــادرة ،إن ـمــا وضــع
مالحظات ضــروريــة ،وتفنيد ما يجب أن يحتويه الفيديو
التعليمي وما يجب أن يتالفاه لتحسني األداء .وهذا يمكن
إنـجــازه بجهد طفيف من خــال خبراء حقيقيني للتعليم
اإللـكـتــرونــي والـفـيــديــو والتصميم التعليمي بــالـتـعــاون مع
املعلمني/ات.
التعليم عــن ُبـعــد ال يتم فقط عبر الفيديو ،بــل هــو سياق
متكامل تربوي تعليمي ،أما ما شاهدناه فهو مجرد حصة
ّ
تعليمية صفية من خالل الفيديو.
ال ش ـ ّـك فــي أن املـعـلــم /مـقــدم الـحـلـقــة لــديــه حـضــور لطيف

ويمتلك املـعــرفــة الــازمــة لـلـشــرح .لـكــن ،فــي امل ـبــدأ ،ال يجب
أن تتجاوز مــدة الفيديو ال ـ  15دقيقة (ولـيــس  29دقيقة)،
باعتبار أن استيعاب التالمذة يختلف بني ّ
حصة يتابعونها
ّ
بواسطة الفيديو والحصة الصفية .وهــذه املــدة مشروطة
بمجموعة عـنــاصــر أخ ــرى لتغطية الـنـقــص التفاعلي في
ّ
الصف ،وضعف التركيز من خالل الفيديو ،ما يستوجب
ّ
التنوع فــي الـعــرض بــن الـشــرح والتطبيق واألمـثـلــة ،إلبقاء
القدرة االستيعابية للمتلقي في حالة يقظة.
ّ
أما الفيديو نفسه فقد أتى من دون تمهيد .فلم ّ
يعرف املعلم
عن نفسه ،ولــم يذكر اســم الصف وامل ــادة والـشـهــادةّ ،
ومر
عنوان الدرس سريعًا ،ولم يعرض النقاط األساسية للدرس
بشكل واضح ،وأتخم بمعلومات كثيرة يصعب استيعابها
بــال ـكــامــل .كــذلــك يـفـتـقــر الـفـيــديــو إل ــى ال ـت ـنـ ّـوع ف ــي الـعــرض
واإليقاع ،إذ لم يستعمل إمكانات وسيط الفيديو لترسيخ
املعلومة (كتابة تعريف على الشاشة ،معلومة بحاجة إلى
تــرسـيــخ فــي ذه ــن ال ـت ـل ـم ـيــذ/ة .)..،كــذلــك م ـ ّـر راب ــط مــن دون
كتابته على الشاشة ،ولم يتم التذكير بالدرس السابق أو
املرتبط به ،فيما ال يحفظ اللوح التفاعلي املعلومة الضرورية
ويبقيها أمام التلميذ للعودة إليها عند الحاجة ،وال ربط بني
املادة والحياة الحقيقية.
وكان الفتًا لوغو الوزارة في الفيديو على الفتتني Banner
ً
تقريبا كأنهما ،وبــإصــرار ،إطار
تحتالن نصف الشاشة
ّ
ُ ّ
دعائي لشركة أو جمعية ،ما يشكل تلوثًا بصريًا يؤثر على
تركيز املشاهد ّ ُويشتت الرسالة .كما أن الصوت ضعيف
واإلرسال متقطع.
واألهم أن الفيديو يفتقر إلى املنهجية العلمية .فما شاهدناه
هو إعــادة تصوير وتقديم للكتاب املدرسي مع شروحات
إضــاف ـيــة وتـلـخـيــص وتـكـثـيــف ،وه ــو شـبـيــه ج ـدًا بالكتاب
ومنهجية الشرح في الكتب ،في حني ّأن التعليم من خالل
الفيديو أمر مختلف تمامًا .وكما يقول الفيلسوف مارشال
ماك لوهان« :الوسيط ،هو الرسالة» (Le médium, c›est
 ،)le messageأي أن الــوسـيــط (الفيديو فــي هــذه الحالة)
هــو حــامــل األهـ ــداف التعليمية .ل ــذا يـجــب إظ ـهــار الــرســالــة
ً
بوضوح واستخدام الوسيط /الفيديو فعال لضمان وصول
األهداف التعليمية ،أي توظيف الصورة والنصوص املكتوبة

والصوت واللون والحركة ،واإليقاع  ...ليصل الهدف سليمًا.
يجر اعتماد أي منهجية من منهجيات التعليم عن ُبعد
لم ِ
أو الهندسة والتصميم التعليمي املعتمدة عامليًا في التعليم
اإللكتروني أو الفيديو أو عن ُبعد ،واملنشورة على مختلف
امل ــواق ــع األكــادي ـم ـيــة ال ـتــربــويــة .وأب ــرزه ــا ال ـخ ـطــوات التسع
للتصميم التعليمي التي وضعها الكاتب األميركي روبرت
غاين ،والتي يقترح فيها سياقًا تراتبيًا للوصول إلى حلول
تعليمية ّفعالة ،وهي:
ّ
 اكتساب انتباه املتعلمني/ات – من خالل محفزات جاذبةإلشراكهم وتحفيز عقولهم من خالل :نصوص ،حزازير،
صور ،مجموعة أسئلة ،تقديم املعلم لنفسه واملادة والصف
دقيقة).
(أقل من ّ
املتعلم/ة على الهدف التعليمي للفيديو أو ّ
الحصة -
 اطالعتوضيح ّ
املخرجات املرتقبة ،مؤشرات قياس (عرض عنوان
الدرس أو الهدف( )...أقل من دقيقة).
 تــذكـيــر ب ــال ــدروس الـســابـقــة املــرتـبـطــة بــالــدرس الـجــديــد -تحفيز الذاكرة واملعرفة املكتسبة السابقة والبناء عليها.
( 1.5دقيقة).
 ش ــرح الـ ــدرس أو املـحـتــوى أو (ه ــدف تعليمي واحـ ــد) -بأبسط طريقة ممكنة ( 1.5دقيقة).
 تقديم التوجيه من خالل أمثلة ّمبسطة أو تمارين بسيطة
(دقيقتان).

ّ
ويطبق تمارين متقدمة مع أو من خالل
يستنبط املتعلم
ّ
 ّاملـعــلــم/ة – إش ــراك املتعلم/ة فــي أنشطة وتـمــاريــن مختلفة
حيث نرشده إلى استخدام القاعدة املكتسبة كما نوجهه
إلى تمارين جديدة مشابهة في الكتاب أو الفيديو3 - 2( .
دقائق).
 تـقــديــم مـســاعــدة  -مــن املـفـيــد إعـطــاء بـعــض التوجيهاتلحاالت شاذة أو استثناءات( .دقيقة واحدة).
 الـتـقـيـيــم (ي ـح ـتــاج إل ــى آل ـيــات مختلفة غـيــر م ـتــوفــرة فيالظروف الحالية إال من خالل التواصل مع املعلمني/ات).
 ترسيخ املعرفة املكتسبة  -من خالل أمثلة ونماذج واقعية،تلخيص ،خلق ،رسم( ...دقيقة واحدة).
ال ـس ــؤال ه ــو :هــل نستطيع دم ــج ه ــذه املـعـطـيــات وتحقيق
ُُ
ّ
تعليم بوسائط متعددة ،كفؤ ،ومفيد ،وبناء؟ نعم نستطيع
فهذا العمل واإلنـجــاز يحتاج إلــى ثالثة أنــواع من الخبرات
وامل ـع ــارف :تقني تــربــوي ،Educational Technologist
ّ
مصمم تعليمي  ،Instructional Designerوخبير املادة
 .Subject Matter Expertوه ــؤالء مـتــوفــرون فــي لبنان
وعملهم ُيـضــاعــف نــوعـيــة التعليم عــن بـعــد أو مــن خــال
الفيديو كما سرعة اإلنتاج ّ
وفعاليته وتطابقه مع األهداف
التعليمية.
*باحث في التربية والفنون

استحقاق األقساط :هل ينبغي أن يدفع األهل؟
فاتن الحاج
قد يكون استيفاء األقساط املدرسية
ً
م ـ ـل ـ ـفـ ــا م ـ ـ ــؤج ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ّال ـ ـ ـظـ ـ ــروف
االستثنائية الـحــالـيــة .لـكــنــه سيأتي
ً
ً
ع ــاج ــا أم آج ـ ــا ،وس ــط تـلــويــح قسم
م ــن األهـ ــالـ ــي بـ ـع ــدم ال ـ ـسـ ــداد بـسـبــب
عــدم إســداء «خدمة التعليم» ،ولكون
ً
ال ـت ـع ـل ـيــم ع ــن ب ـع ــد ل ـي ــس ب ــدي ــا عــن
الصفوف الدراسية ويجب التعويض
عـلــى ال ـتــامــذة بــأيــام إضــاف ـيــة .فيما
ـان ي ـتــردد فــي اإلح ـجــام الكلي
قـســم ث ـ ٍ
ع ــن الـ ــدفـ ــع ،ل ـك ــون واردات امل ــدرس ــة
م ـشــروطــة م ــن ح ـيــث امل ـب ــدأ بـتـســديــد
األق ـســاط ،وقــد تشكل ذريـعــة إلدارات
امل ـ ـ ـ ــدارس ل ـخ ـف ــض رواتـ ـ ـ ــب امل ـع ـل ـمــن
وامل ــوظ ـف ــن أو االم ـت ـن ــاع ع ــن دفـعـهــا
تمامًا.
ت ــرى عـضــو املـنـسـقـيــة الـقــانــونـيــة في
ات ـح ــاد ل ـجــان األهـ ــل وأولـ ـي ــاء األم ــور
في املدارس الخاصة ،مالك حمية ،أن
ً
القسط ال يجب أن يستحق كامال سواء
في املدارس التي اعتمدت التعليم عن
بعد أو تلك التي لم تعتمد ،فالنفقات
الـتـشـغـيـلـيــة امل ـن ـص ــوص ع ـل ـي ـهــا فــي
البند ج من املوازنة املدرسية يجب أن
ّ
تعدل حكمًا تبعًا لعدم صرف املدرسة
النفقات في الفترة التي أقفلت ّفيها
أبــوابـهــا ،وبالتالي يجب أن تخفض
مـ ــن الـ ـقـ ـس ــط .وب ـك ـل ـت ــا الـ ـح ــالـ ـت ــن ،ال
ب ــدالت نـقــل وال ســاعــات إضــافـيــة وال
مكافآت لألساتذة ،ما يستتبع خفض
البندين أ وب مــن املــوازنــة وبالتالي
خ ـف ــض ال ـق ـس ــط .وفـ ــي ال ـح ــال ــة ال ـتــي
يقوم بها األساتذة بالتعليم عن بعد
يستحقون رواتـبـهــم ،أمــا فــي الحالة
الـثــانـيــة فـهــم ال يستحقون رواتـبـهــم
ع ـ ــن ف ـ ـتـ ــرة الـ ـتـ ـعـ ـطـ ـي ــل ،إذا ل ـ ــم ي ـجــر
تعويضها فــي مــا ب ـعــد ،بــاعـتـبــار أن

عقد التعليم هو من العقود املتبادلة،
ومن املوجبات املتبادلة دفع صاحب
العمل للراتب لقاء تأدية املعلم لعمله.
وال يــوجــد نــص فــي قــوانــن التعليم
ي ـنــص ف ــي أي م ــن م ـ ــواده ع ـلــى حــالــة
إع ـ ــان ال ـ ـطـ ــوارئ وإقـ ـف ــال املــؤس ـســة،
وبالتالي يجب الـعــودة إلــى القواعد
العامة في قانون املوجبات والعقود،
ال سـيـمــا املـ ــادة  341ال ــت تـنــص على
س ـق ــوط امل ــوج ــب (الـ ـقـ ـي ــام بــالـتـعـلـيــم
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى امل ـع ـلــم ودف ـ ــع ال ــرات ــب
ّ
بالنسبة إلى املدرسة) ،أي أن املدارس
تعفى من دفع الراتب جزئيا عن األيام
ال ـتــي اق ـف ـلــت فـيـهــا املــؤس ـســة وطـيـلــة
حالة التعبئة العامة.
واألمـ ـ ــر ن ـف ـســه بــالـنـسـبــة إلـ ــى األهـ ــل،
ّ
كما تقول حمية ،بما أن عقد التعليم
هــو عقد متبادل والقسط هــو مقابل
الـتـعـلـيــم .وإذا ل ــم يـتـعـلــم الـتـلـمـيــذ ال
ي ـس ـت ـحــق ع ـل ـي ــه ال ـ ـجـ ــزء مـ ــن ال ـق ـســط
املوازي لفترة التعطيل إذا لم ّ
تعوض،
وإذا تـعـلــم ،ينبغي عـلــى األه ــل أن ال
يتخلفوا عن دفع القسط.
منسق الشؤون التربوية في االتحاد،
ّ
نعمه نعمه ،يلفت الى أن املادة األولى
م ــن ال ـق ــان ــون  515امل ـت ـع ـلــق بتنظيم
ّ
امل ـ ــوازن ـ ــة امل ــدرسـ ـي ــة ت ـن ــص ع ـل ــى أن
األه ــل يــدفـعــون القسط مقابل خدمة
ال ـت ـع ـل ـيــم ،وب ـم ــا أن امل ــدرس ــة ل ــم تقم
بــواجـبــاتـهــا ت ـجــاه األهـ ــل وأبـنــائـهــم،
ف ـهــذا يـعـطـيـهــم ال ـحــق ب ـعــدم تـســديــد
امل ـتــوج ـبــات .وأي تـغـيـيــر ف ــي نوعية
الـتـعـلـيــم وخ ــدم ـت ــه ي ـس ـتــوجــب قـ ــرارًا
وم ــواف ـق ــة ل ـج ـنــة األه ـ ــل ف ــي امل ــدرس ــة
ومــوازنــة جــديــدة ،لـكــون العقد تغير.
وإذا تــأمــن جــانــب م ــن الـتـعـلـيــم ،فــإن
األه ــل يمكن أن يــدفـعــوا نـفـقــاتــه ،بما
يرضيهم .ويسأل نعمه« :هــل وافقت
لـ ـج ــان االهـ ـ ــل ع ـل ــى املـ ـ ــوازنـ ـ ــات ال ـتــي

رفعتها املدارس لوزارة التربية؟ وهل
كانت هذه املوازنات فعال تقشفية أم
ّ
أن املبالغات بقيت في موازنات العام
ً
ّ
املــاضــي غـيــر امل ـق ــرة أص ــا مــن لجان
األهل ،وبالتالي اكتفت املدارس بعدم
زيادة األقساط فحسب؟».
فــي املـقــابــل ،تتمسك إدارات امل ــدارس
ب ـ ــال ـ ـق ـ ــوان ـ ــن وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول املـ ـح ــاسـ ـب ــة
املتصلة بمواعيد دفع الفواتير ربطًا
بالتزاماتها املادية .وتشير إلى أنها
«لن تكون في كل األحــوال سيفًا على
رقاب األهالي» .األمني العام للمدارس
اإلن ـج ـي ـل ـي ــة ،ن ـب ـي ــل ال ـق ـس ـط ــا ،ي ـبــدو
مقتنعًا بأن «ما يتلقاه تالمذتنا في
ظــل ال ـظــروف الـقــاهــرة أفـضــل املمكن،
وامل ـع ـل ـمــون ي ـبــذلــون ج ـه ــودًا كـبـيــرة،

وبالتالي من املنطقي أن يدفع األهالي
األقساط ليستمر املعلمون في تعليم
أبـنــائـهــم» ،علمًا ب ــأن االت ـحــاد «يصر
ع ـلــى ت ـمــديــد الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي وع ــدم
إل ـغــاء ال ـش ـهــادات الــرسـمـيــة وتكييف
االمتحانات وتعديل طريقة األسئلة
بحسب الظرف» .فيما اعتبر املسؤول
التربوي في مدارس املصطفى محمد
سماحة «أنـنــا نحتاج الــى أن يخطو
ك ــل ط ـ ــرف م ـن ــا خـ ـط ــوة ن ـح ــو اآلخ ـ ــر،
ف ــا ذن ـ ــب ألي م ـن ــا ف ــي م ــا ي ـح ـصــل،
ً
وهناك فعال مــدارس غير قــادرة على
االستمرار من دون دفع األقساط».
تـ ـنـ ـتـ ـظ ــر اإلدارات وامل ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــون مــا
سيقوله وزير التربية طارق املجذوب
في مؤتمر صحافي قريب يعلن فيه،

كـمــا ُوعـ ــدوا ،بــدايــة انـطــاقــة التعليم
عن بعد ويتطرق إلى املسائل األخرى
املتعلقة باألقساط والرواتب .وعلمت
«األخ ـ ـبـ ــار» أن مـعـلـمــن ف ــي ع ــدد من
املدارس امتنعوا عن التعليم عن بعد
بـسـبــب ال ـتــأخ ـيــر ف ــي دف ــع روات ـب ـه ــم.
فيما شـ ّـدد رئيس نقابة املعلمني في
املـ ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة رودولـ ـ ـ ــف ع ـبــود
على أن «الجهد في التعليم عن بعد
مـضــاعــف ومــرهــق للمعلم والتلميذ
واألهل ،وليس صحيحًا أننا ال نفعل
شيئًا وال نستحق رواتبنا كما بدأت
ب ـعــض امل ـ ـ ــدارس ب ــال ـت ـل ــوي ــح» ،داع ـيــا
األه ــل إل ــى دف ــع مــا تيسر مــن القسط
كي تنتظم العملية التعليمية.

امتنع معلمون عن التعليم عن بعد بسبب تأخير الرواتب (مروان بو حيدر)

الحل بتمديد العام الدراسي
ماجد جابر *
لــم يكن ينقص النظام التربوي فــي لبنان ســوى فيروس
بيولوجي عاملي ليظهر مدى هشاشته وتأخره عن اللحاق
ً
بالركب التربوي املعاصر .فالنظام يعاني ،أصال ،من تحكم
فيروسات متنوعة في بنيته وتركيبته ،أبقته في تخبط
دائم ،ومنعته من بناء مناهج تعليمية جديدة رغم مضي
نحو  22عامًا على وضــع املناهج التجريبية عــام .1997
فاملناهج الحالية تفتقر إلى الجهوزية التكنولوجية واملوارد
ّ
تنصب دائـمــا على تعديل
الــرقـمـيــة .إذ أن الـجـهــود كــانــت
ه ــذه املـنــاهــج لـنــاحـيــة تـحـســن مـحـتــويــاتـهــا وامـتـحــانــاتـهــا
الرسمية ،من دون االلتفات الى ضرورة رقمنتها وإدخالها
عبر الـبــوابــات اإللكترونية ،كما تفعل معظم دول العالم.
وال شك في أن غياب الجهوزية وضــع املــدارس أمــام واقع
ّ
وتخبط كبير في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس
صادم
«ك ــورون ــا» ،لـنــاحـيــة إي ـصــال الـتـعـلـيــم ال ــى ال ـتــامــذة داخــل
منازلهم.
ه ــذا ال ــواق ــع املـسـتـجــد دف ــع امل ـ ــدارس إل ــى ان ـشــاء منصات
وب ــواب ــات إلـكـتــرونـيــة تعليمية مـتـنــوعــة ،مـتــزامـنــة (تفاعل
مباشر مع التالمذة) وغير متزامنة .وبكبسة زر ،أصبح
مطلوبًا مــن املعلمني اكتساب كفايات وم ـهــارات التعليم
الرقمي واالن ـخــراط فــي عملياته (إع ــداد املحتوى الرقمي
من الصور والنصوص واألصوات والفيديوهات ،االتصال
بــال ـتــامــذة ل ـتــزويــدهــم بــاملـحـتــوى الــرق ـمــي ،وال ـت ـفــاعــل مع
التالمذة للحصول على تغذية راجـعــة) ،في أقــل فترة من
التدريب قــد ال تتجاوز الساعتني فــي كثير مــن الـحــاالت.
ً
بعدها ،يصبح املعلم مسؤوال عن إدارة املوقف التعليمي عن
ُ
بعد .واألصعب من هذا ،أن معلمني كثرًا تركوا ملصيرهم
ّ
مــن دون أي توجيه ،بعد تـعــذر حضورهم ومشاركتهم
في عمليات التدريب الخاطفة لظروف متنوعة .في حني
وجــد أولـيــاء أمــور التالمذة أنفسهم أمــام ضغوط جديدة
ومضاعفة ،في كيفية إدارة األمــور التعليمية في املنزل،
الى جانب ضغوطهم النفسية الناجمة عن أعباء املعيشة
والتوجس من اإلصابة بالوباء.
ً
ورغ ــم اس ـت ـخــدام امل ـ ــدارس أش ـك ــاال مـتـنــوعــة م ــن الـبــرامــج

وامل ـن ـصــات االل ـك ـتــرون ـيــة الـتـعـلـيـمـيــة امل ـع ــدة ،والـتـطـبـيـقــات
الشهيرة مثل الواتساب والتلغرام والسكايب وغيرها ،اال
التجربة أظهرت ،حتى اآلن ،أن طريقة التعليم املعتمدة
ان ّ
ل ــم تـحــقــق ال ـك ـفــاءة ال ــازم ــة واالن ـتــاج ـيــة املـطـلــوبــة بسبب
عــوامــل عــدة ،منها مــا هــو مرتبط بضعف كفايات املعلم
الرقمية ،ومنها ما يتعلق باملوارد املتاحة ( برامج ،انترنت،
أجـ ـه ــزة ،)...ومـنـهــا مــا يــرتـبــط ب ـظــروف ال ـطــاب املعيشية
واالقتصادية والصحية واالجتماعية.
إزاء ه ــذا ال ــواق ــع ،أع ــدت وزارة الـتــربـيــة مــن خ ــال املــركــز
التربوي للبحوث واالنماء خطة «التعليم عن بعد» بهدف
اس ـت ـمــراريــة الـتـعـلـيــم وض ـم ــان وص ــول ــه ال ــى الـجـمـيــع من
مختلف الطبقات واملـنــاطــق ،ول ــردم الـهــوة الشاسعة التي
افرزها تفاوت االمكانات املادية واملــوارد التكنولوجية بني
مدرسة واخرى .الخطة التي سيتم تنفيذها عبر التلفزيون
واالنترنت ،تضمنت محاور ثالثة متعلقة بعملية التعليم
الرقمي وهي )1 :املحتوى الرقمي ويتضمن عرض املحتوى
من خالل حصص تعليمية تعلمية مسجلة وانشاء مكتبة
رقمية؛  )2البث التلفزيوني ونظام إدارة التعلم الى جانب
إدارة متزامنة البيانات؛  )3الحصص التعليمية التعلمية
املـسـجـلــة واع ـت ـمــاد بــرنــامــج الـصــف اإللـكـتــرونــي وتطبيق
تقنية  ، Whitelisteningالــى جانب تقديم الدعم التقني
التعليمي للمعلمني واملتعلمني عند الـحــاجــة ،فضال عن
تدريب املعلمني على دورات تدريبية إلكترونية وتسجيالت
تفصيلية.
ال خالف في ّأن هذه الخطة تبعث على األمل بواقع تعليمي
جدير بالتقدم .كما أنها محاولة مسؤولة ،ضمن االمكانات
امل ـتــاحــة ،إلن ـقــاذ ال ـعــام ال ــدراس ــي واالم ـت ـحــانــات الــرسـمـيــة
مــن الـضـيــاع .وال شــك فــي أنـهــا وضـعــت أجــوبــة لألسئلة
االســاسـيــة ح ــول آلـيــة تحقيق أهــدافـهــا  :مل ــاذا؟ (األه ــداف
املتوخاة) ،متى؟ (الوقت واملــدة الزمنية) ،كيف؟(الخطوات
التنفيذية واإلج ـ ــراءات) ،مــا هــي امل ــوارد املطلوبة؟ (املــاديــة
والبشرية) ،من هم املعلمون الكفوؤون إلنجاز املهمة؟ (
يتم اختيار كفاءات من خالل امللف الشخضي واملهني).
صحيح ّأن الخطة اتسمت بخطوات علمية ،لكن السؤال هل
تضمنت الشروط األساسية لنجاحها في مرحلة التنفيذ؟

أي هل تتسم بالواقعية ،واملرونة في التكيف مع الظروف،
والشمولية ،واملشاركة ،والتوقيت السليم؟
تدفعنا ق ــراءة معمقة ملـحــاور الخطة وللواقع امليداني الى
التشكيكك فــي أن تحقق مــا رسمته مــن أه ــداف بكفاءة
عــالـيــة ،وبنتائج مــرجــوة فــي امل ــدى املـنـظــور .وإذا تطرقنا
إلى الشرط األول لنجاح الخطة من حيث واقعية تنفيذها،
لــوجــدنــا مـعــوقــات جـمــة تـعـتــرضـهــا .وهـنــا ثـمــة تـســاؤالت
يـطــرحـهــا مـعـتــرضــون كـثــر عـلــى الـسـيــر بــالـخـطــة ،منها:
هــل نـمـتـلــك ان ـتــرنــت ب ـجــودة عــال ـيــة؟ هــل ت ـتــوافــر ل ــدى كل
املتعلمني امل ــوارد املــاديــة نفسها (تــوفــر كـهــربــاء ،انترنت،
أجهزة خلوية ،كمبيوترات ،آالت طباعة)...،؟ هل يتساوى
التالمذة من حيث الظروف املعيشية واملناطقية والصحية
واالجتماعية؟ هل سيراعي هذا التعليم الفروقات الفردية

الخطة الحالية تصلح فقط
البقاء التالمذة في الجو
التعليمي والفضاء الدراسي

بني املتعلمني؟ ومــاذا عن املتعلمني من ذوي االحتياجات
الخاصة؟ أين موقع التقويم والتغذية الراجعة الصحيحة
باللجوء إلــى هــذا الـنــوع مــن التعليم؟ وال ـســؤال األه ــم ،هل
سيضمن هــذا الـنــوع مــن التعليم عملية تــواصــل وتفاعل
صحيحة بني املعلم والتلميذ؟
ال شك في أن عملية التواصل الناجحة تحكمها خمسة
عناصر ،املــرســل (املـعـلــم) ،الرسالة (املحتوى التعليمي)،
قناة االتصال (التلفزيون ،االنترنت) ،املرسل اليه (التلميذ)،
والـتـغــذيــة الــراج ـعــة ( أي مــا يـصــل املـتـعـلــم مــن معلومات
ومعارف تفيد بمدى فهمه لألهداف التعليمية).

في الواقع ،تستطيع الخطة املوضوعة التحكم بالعناصر
ال ـث ــاث ــة األول ـ ـ ــى ،ول ـك ــن ه ــل سـتـخـتـبــر ال ـت ـغــذيــة الــراج ـعــة
الــازمــة؟ ال .هــل ستتضمن وص ــول امل ــادة التعليمية إلى
جميع التالمذة في ظل الظروف واالمكانات التي ذكرناها
سابقًا؟ الجواب أيضًا ال ،وبالتالي فإن عملية التواصل التي
لحظتها الخطة في املحور الثالث لن تحقق فاعلية مرجوة،
وسينعكس األمــر على مبدأ العدالة وامل ـســاواة فــي فرص
التعليم.
أما على مستوى توقيت الخطة :هل يمكن إنجاز التعليم
في غضون أيام معدودة؟ وهل ستكون لدينا خالل الفترة
املتبقية القدرة على إكمال منهاج لم يتم انجاز نصفه حتى
اآلن؟ وهل ستكون الحصص املسجلة واملبثة كافية التمام
املنهاج في الوقت املتبقي وشاملة لجميع املراحل التعليمية،
أم ّأن الجهد سينصب على صفوف الشهادات إلبقاء آمال
إجراء االمتحانات الرسمية على قيد الحياة؟
ال يمكن وضع التجربة التي نخوضها في إطار التعليم عن
بعد ،بقدر ما هي محاولة مقبولة البقاء التالمذة في الجو
التعليمي واملــدرســي ،فالتعليم عن بعد منظومة متكاملة
تـتـضـمــن خـطـطــا وت ــدري ـب ــا وم ـن ـصــات وأدوات لتصميم
الــدروس وبنوكًا للمواد السمعية والبصرية ونظام تقييم
إلـكـتــرونـيــا ،يـسـتـغــرق تـحـضـيــرهــا وتـجـهـيــزهــا اك ـثــر من
سنتني على غرار العديد من الدول.
ه ــذه ال ـخ ـطــة ،ك ـمــا يــرشــح ع ــن تــربــويــن ف ــي تـكـنــولــوجـيــا
التعليم ،تصلح البقاء التالمذة في الجو التعليمي والفضاء
ال ــدراس ــي ف ـقــط .وه ــي خ ـطــوة ج ـيــدة وتــأسـيـسـيــة لرقمنة
ً
املناهج .لكن ال يمكن أن تكون في الوقت الراهن بديال عن
التعليم النظامي املــدرســي ،وأن يستند عليها إلجــراء اي
نوع من التقويم يتم من خالله الحكم على نجاح التلميذ او
عدمه ،إضافة إلى ّأن هذا النوع من التعليم يتجاهل قضايا
التركيز واآلث ــار ال ـضــارة الناتجة عــن االسـتـخــدام املفرط
للشاشات .لــذا ،فـ ّ
ـإن الحل العملي األنجع لتدارك املشكلة،
مبدئيًا ،يكمن في تمديد العام الدراسي ملدة شهر ونصف
شهر ،وإجراء إمتحانات رسمية لدورة واحدة بعد شطب
بعض الدروس واملحاور.
*باحث تربوي

