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االثنين  13تشرين الثاني  2017العدد 3323

للمشاركة في صفحة «تعليم» التواصل عبر البريد اإللكترونيfelhajj@al-akhbar.com :

اختصاص

املــوازنــة وال سيما األهــالــي ليقارنوا
البند املخصص للتجديد والتطوير
وقيمته  350مليون ليرة ومــا قامت
به املدرسة فعال من تجديد وتطوير
ف ــي امل ـن ـهــج وال ــوس ــائ ــل وال ــوس ــائ ــط
ّ
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة حـ ـ ـصـ ـ ـرًا ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن
اإلن ـشــاءات والتصليحات والتوسع
ال تـ ــدخـ ــل ف ـ ــي م ـ ـصـ ــاريـ ــف امل ـ ــوازن ـ ــة
السنوية.
ف ــي الـحـصـيـلــة ،تـجـنــي ال ـثــانــويــة ما
يـقــارب  400مـلـيــون لـيــرة سـنــويــا من
ال ـن ـف ـق ــات غ ـي ــر ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ي ـضــاف
اليها ما تجنيه من الرواتب واألجور
لـتـصــل الـ ــى ن ـحــو  800م ـل ـيــون لـيــرة
سـنــويــا مــن دون احـتـســاب املــداخـيــل
ال ـ ـ ــواردة م ــن الـتـسـجـيــل ،ف ـتــح امل ـلــف،
األنشطة ،األلبسة ،الدكان ،وغيرها.
(على املوقع :موازنة ثانوية خالد بن الوليد)

الدبلوم المهني
في «التكنولوجيا الخضراء»
يـمـكــن لـلـمـجــازيــن ف ــي م ـج ــاالت الـعـلــوم
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة وال ــري ــاضـ ـي ــات وال ـه ـنــدســة
املدنية والهندسة املعمارية االنضمام
إلــى الــدبـلــوم املهني فــي «التكنولوجيا
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء» ال ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـ ّ
ـدرس فـ ــي ال ــوق ــت
نفسه فــي ثــاث جــامـعــات هــي الجامعة
األميركية فــي كــل مــن بـيــروت والقاهرة
وال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة.
ال ـب ــرن ــام ــج م ـف ـت ــوح ل ـل ـج ـم ـيــع وم ـص ـمــم
لـلــذيــن يـعـمـلــون ف ــي م ـج ــاالت الـهـنــدســة
والهندسة املعمارية ويركز تحديدًا على
االس ـتــدامــة فــي م ـجــاالت الـطــاقــة واملـيــاه
وامل ـب ــان ــي .م ـيــزة ال ـش ـهــادة ال ـتــي أطلقت
ع ـ ــام  2015أن ـ ــه ي ـم ـكــن ت ـح ـص ـيــل كــامــل
مــوادهــا مــن االنـتــرنــت لجهة التسجيل
وإع ــداد املـشــاريــع وإج ــراء الـتــواصــل مع
األسـ ــاتـ ــذة وإنـ ـج ــاز االخـ ـتـ ـب ــارات .وهــي
تتطلب ما ال يقل عن  18ساعة معتمدة
الت ـمــام الــدب ـلــوم ،ويـمـكــن أن تكتمل في
 12إلــى  18شـهـرًا ،بكلفة تقدر ب ـ  5آالف
دوالر .ويستطيع الطالب التسجيل في
املكان الــذي يختاره ولكن يتم تسجيله
تـ ـلـ ـق ــائـ ـي ــا ف ـ ــي م ـ ـك ـ ــان /م ـ ــواق ـ ــع أخ ـ ــرى
لضمان الوصول إلى املرافق من جميع
ال ـج ــام ـع ــات املـ ـش ــارك ــة .ي ـم ـكــن لـلـطــاب
االستفادة من نقاط القوة الخاصة لكل
جامعة عن طريق اختيار التخصص في

المنتسب للبرنامج
يعمل من أي مكان
ووفق وتيرته
أي من املواقع املختلفة .البرنامج يغطي
اليوم أكثر من  35مادة مع أكثر من 100
ط ــال ــب م ـن ـهــم  22م ـت ـخــرجــا ح ـتــى اآلن.
وتراوح الفئة العمرية للمشاركني حاليًا
في البرنامج بني  26عامًا و 58عامًا.
ن ـس ــري ــن غـ ـ ـ ــدار ،مـ ــديـ ــرة م ـع ـهــد ال ـطــاقــة
وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ،ت ـش ــرح ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» كيف
أن الـبــرنــامــج يستجيب ملـطــالــب الطاقة
العاملية املتزايدة التي تفرض ضغوطًا
ع ـل ــى م ـ ـ ــوارد األرض املـ ـ ـح ـ ــدودة .كــذلــك
فـ ـه ــو يـ ـلـ ـب ــي ،كـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــول ،اح ـت ـي ــاج ــات
املـهـنـيــن ال ــذي ــن يــرغ ـبــون ف ــي امل ـشــاركــة
ف ــي ت ـط ــوي ــر وت ـن ـف ـيــذ ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــات
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء ف ـ ــي ع ـم ـل ـه ــم بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ــك
املـهـنــدســون امل ـع ـمــاريــون واملـهـنــدســون،
وم ــدي ــرو امل ــراف ــق وامل ـق ــاول ــون م ــن ذوي

الـخـلـفـيــات العلمية املـخـتـلـفــة .املنتسب
ل ـل ـب ــرن ــام ــج ي ـع ـم ــل ،ب ـح ـســب غـ ـ ـ ــدار ،مــن
أي م ـكــان ووفـ ــق وت ـيــرتــه ،إذ ُيـسـنــح له
االنتقال فــي حياته املهنية إلــى القطاع
األخضر مع توفير األدوات الكافية لحل
قـضــايــا الـبـيـئــة أو ال ـطــاقــة ذات الـصـلــة.
غــدار تشير إلى «أننا تلقينا ردود فعل
مشجعة من املتخرجني ،إذ ثمة من قال

لنا إنــه استكشف العديد مــن التقنيات
واملــوضــوعــات املختلفة فــي املـيــدان بدال
من التركيز على واحــد فقط ومنهم من
فهم كيف يمكن تطبيق االستدامة على
جميع جــوانــب الـحـيــاة ولـيــس فـقــط في
حياته املهنية ،ومراقبة تطبيقات الحياة
الحقيقية للتكنولوجيات الجديدة التي
تصبح نشطة داخل املجتمع األخضر».

يتطلب إتمام الدبلوم  12الى  18شهرًا (األخبار)

تقرير

إعادة توزيع المدارس
الرسمية في النبطية
آمال خليل
أخ ـي ـرًا ،ب ــدأت املنطقة الـتــربــويــة وبلدية
النبطية وهـيـئــة دع ــم التعليم الرسمي
في محافظة النبطية بتطبيق خطة دمج
امل ــدارس الرسمية وإع ــادة توزيعها في
املدينة بعد تأخير دام لخمس سنوات.
الشهر األول من العام الدراسي الجاري،
شهد إعادة تموضع للمدارس اإلبتدائية
واملتوسطة التي عانت من تعثر بسبب
تسرب عــدد كبير مــن تالمذتها .املدينة
تضم إحدى أهم الثانويات الرسمية على
مـسـتــوى لـبـنــان أي ثــانــويــة حـســن كامل
ال ـص ـبــاح وت ـضــم  1200ط ــال ــب ،والـعـمــل
ج ــار إلض ــاف ــة مـبـنــى ج ــدي ــد السـتـيـعــاب
اإلقـبــال الكثيف عليها مــن أبـنــاء املدينة
وج ــواره ــا .إال أن التعليم األســاســي لم
ي ـكــن ي ــوازي ـه ــا ف ــي األه ـم ـي ــة ،فــال ـصــروح
التعليمية الـعــريـقــة ال ـتــي خـ ّـرجــت أبــرز
فعاليات املنطقة ،ك ــادت تقفل أبــوابـهــا،
ل ــوال م ـســارعــة املـعـنـيــن لــدعــم تكميلية
سميح شاهني وابتدائية سمير كريكر
وتكميلية فريحة الحاج علي.
رئيس الهيئة النائب ياسني جابر قال
لـ«األخبار» إن التعليم الرسمي يجب أن
يكون بمستوى عال على غرار األساتذة
ً
الــذيــن يمتلكون مــؤهــات كـفــوءة ،فضال
عن أن الدولة تنفق عليه مئات مليارات
الـ ـلـ ـي ــرات .وأوضـ ـ ــح أن دراسـ ـ ــة أس ـب ــاب
ال ـت ـع ـثــر وان ـت ـق ــال الـ ـط ــاب إلـ ــى مـ ــدارس
رس ـم ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،ب ـي ـنــت أن مـعـظــم
الـطــاب يقصدون امل ــدارس الـتــي تعتمد
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ك ـل ـغــة ث ــان ـي ــة ،ف ـي ـمــا مـعـظــم

مدارس النبطية كانت تعتمد الفرنسية.
والسبب األبــرز ،عدم توافر روضــات .من
هنا ،دشنت الهيئة واملنطقة بالتعاون
مع بلدية النبطية الفوقا تجمع روضات
سلمى جابر الرسمية في مبنى املدرسة
النموذجية امللحق بــدار املعلمني .حتى
ً
اآلن ،الـتـحــق بـهــا  80ط ـفــا وي ـتــوقــع أن
يرتفع العدد العام املقبل إلى  .250جابر
تولى تجهيز الــروضــات باأللعاب ،على
أن تـفـتـتــح مـكـتـبــة ف ــي وق ــت الحـ ــق .كما
أن ـج ــز تــرم ـيــم وت ــأه ـي ــل مـبـنــى تكميلية
سـ ـمـ ـي ــح ش ـ ــاه ـ ــن واف ـ ـت ـ ـت ـ ـحـ ــت صـ ـف ــوف
تعتمد تــدريــس اإلنكليزية كلغة ثانية.
وف ــي ابـتــدائـيــة وتكميلية عـبــد اللطيف
فـ ـي ــاض اع ـت ـم ــد تـ ــدريـ ــس ال ـل ـغ ـت ــن .أم ــا
ابتدائية سمير كريكر التي كانت تعتمد
الفرنسية ،فتحولت في املرحلة اإلبتدائية
إلــى اإلنكليزية .وتبقى تكميلية فريحة
الحاج علي حيث افتتحت فيها صفوف
انكليزية على أن تفتتح صفوف فرنسية
في وقت الحق.
على صعيد املباني ،لفت مفوض الهيئة
أم ـ ــام ال ـح ـكــومــة وس ـي ــم بـ ــدر ال ــدي ــن إلــى
أن املـعـنـيــن بــالـخـطــة أصـ ــروا عـلــى عــدم
تغيير أسماء املــدارس العريقة (شاهني
وفياض والحاج علي) ،للمحافظة على
اإلرث ال ـت ــرب ــوي ال ــرائ ــد لـلـمــديـنــة ،علمًا
بأن مدرستي ليلى نصار وأحمد جابر
وم ــدرس ــة حــي الـبـيــاض لــم يـعــد لـهــا أثــر
بـعــدمــا جــرفــت بـسـبــب ت ـصــدع مبانيها
ودمجت في تكميلية عبد اللطيف فياض
ّ
بسبب كـبــر حـجــم مـبـنــاهــا .وأوض ــح أن
مبنى تكميلية فريحة الـحــاج علي ملك

معظم الطالب يقصدون
المدارس التي تعتمد اإلنكليزية
كلغة ثانية (من صفحة مركز
كامل يوسف جابر الثقافي
على الفايسبوك)

إعادة التوزيع استقطبت
التالمذة المتسربين من
القطاع الخاص

لبلدية النبطية وتشغلها وزارة التربية.
أمـ ــا ع ـلــى ص ـع ـيــد الـ ـط ــاب ،ف ــأش ــار بــدر
الدين إلى أن ارتفاع األقساط في املدارس
الخاصة ساهم في إقبال التالمذة على
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ــرسـ ـم ــي .ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـط ــاب
السوريني مألوا جزءًا كبيرًا من الشغور
اللبناني .واكد أن املدارس شهدت ارتفاعًا
ملحوظًا في عدد التالمذة املتسربني من
التعليم الخاص ،ما فرض ضرورة إعادة
التوزيع والدعم.

