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

رأي

التكنولوجيا تقلب طرائق التعليم
فضل الموسوي *

جرى توقيف التعاقد مع أساتذة في الحدث والنبطية (مروان طحطح)

هذا امللف ،وطلب إليها الضغط إلبقاء
األســاتــذة الذين دخلوا العام املاضي
في زحلة بحجة الحفاظ على الوجه
املسيحي لـهــذا الـفــرع .فهل نجح هذا
امل ــرج ــع ف ــي م ـس ـعــاه ،وخ ـصــوصــا أنــه
تـطــرق فــي إح ــدى املـنــاسـبــات الدينية
إلى حاجة الجامعة لهؤالء األساتذة؟
األسـتــاذة فــي كلية العلوم وفــاء نــون،
تشير إلــى أن التعميمني  39و  5هما
ب ـم ـث ــاب ــة اعـ ـ ـت ـ ــراف بـ ـحـ ـص ــول خـ ــروق
قانونية في ملف التعاقد في الجامعة
الـلـبـنــانـيــة ،وي ـ ُـؤك ــدان وجـ ــوب إيـقــاف
برمت في هذا اإلطار.
الصفقات التي أ ِ

لكن النية لذلك غير كافية إن لم تطبق
ه ـ ــذه ال ـت ـع ــام ـي ــم ويـ ـت ــم الـ ــرجـ ــوع إل ــى
الـنـظــام الــداخـلــي للجامعة اللبنانية
الـ ـ ـ ــذي يـ ـف ـ ّـص ــل ك ـي ـف ـي ــة الـ ـتـ ـع ــاق ــد مــع
أساتذة جــدد .وأضافت نــون« :الالفت
أن التعميم  39قال بوجوب توقف كل
م ـشــاريــع الـتـعــاقــد املـخــالـفــة لــأصــول
ولـ ــو ب ـعــد م ـب ــاش ــرة ال ـع ـم ــل ،ل ـك ـنــه لــم
يلحظ أية مفاعيل لعدم تطبيقه وذلك
خــافــا للتعميم رق ــم  5املـسـتـنــد إليه
اساسًا».
التحقيقات الـتــي أجــرتـهــا «األخ ـبــار»
ف ــي هـ ــذا امل ـل ــف م ـن ــذ الـ ـع ــام امل ــاض ــي،

والبيانات التي صدرت عن مجموعة
مــن أســاتــذة كلية الـعـلــوم واألســاتــذة
الـ ـن ــاجـ ـح ــن ف ـ ــي ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـع ـل ـم ـي ــة،
تــوضــح أن املـشـكـلــة األسـ ــاس هــي في
عدم تطبيق قوانني التعاقد والخوف
من تدهور املستوى األكاديمي لكلية
الـعـلــوم نتيجة إدخـ ــال األس ــات ــذة من
دون ال ــرج ــوع إلـ ــى ال ـل ـج ــان الـعـلـمـيــة
ومـ ــن دون إب ـ ــراز ال ـت ـق ــاري ــر الـعـلـمـيــة
وف ــق األصـ ـ ــول املـ ـح ــددة .ف ـهــل ج ــاءت
هــذه التعاميم تماشيًا مــع الضغوط
والـضـجــة الـتــي أثــارهــا مـلــف التعاقد
في كلية العلوم؟

الـ ــدرجـ ــات ال ت ـت ـج ــاوز  60ألـ ــف لـيــرة
وتستحق لكل معلم مــرة كل سنتني،
أي أن نـصــف املـعـلـمــن يستحقونها
سنويًا ،وهي ال تتعدى  50آلف ليرة
زي ــادة على كــل تلميذ سنويًا ،بينما
ت ـت ـقــاضــى امل ــدرس ــة س ـنــويــا زي ـ ــادات
تحت مسمى الدرجات العادية تصل
إلى مئات آالف الليرات.
لتبرير هــذه الــزيــادات وايـجــاد حلول
محاسبية فــي إدارات املـ ــدارس التي
تتالعب بشكل مفضوح بموازناتها،
تعمد اإلدارة املالية فيها إلــى زيــادة
املعلمني الوهميني فنراهم يضاعفون
األع ــداد إلــى ضعف حــاجــة الصفوف
ال ـف ـع ـل ـي ــة كـ ـم ــا ي ـس ـج ـل ــون م ــوظ ـف ــن
إداريــن واشخاص غير مقيمني على
األراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة كـمـعـلـمــن ،وهــم
ال ي ـت ـقــاضــون الـ ــرواتـ ــب امل ــدرج ــة في
ال ـس ـل ـس ـلــة .وس ـج ـلــت ال ـل ـجــان املــالـيــة
خ ــال دراس ـت ـه ــا ل ـل ـم ــوازن ــات ح ــاالت
ع ـ ــدة ،كـتـسـجـيــل م ــوظ ــف االس ـت ـق ـبــال
ع ـلــى ب ــواب ــة امل ــدرس ــة كـمـعـلــم وص ــار
يتقاضى اليوم ـ ـ في السجالت ـ ـ اكثر
من  3.5مليون كراتب معلم بدأ عمله

ف ــي امل ــدرس ــة م ـنــذ  30ع ــام ــا ،وس ـيــدة
ش ـبــه أم ـي ــة ت ـســاعــد أوالد الـحـضــانــة
ـال ،وأكـثــر
مسجلة كمعلمة بــراتــب ع ـ ٍ
من حالة من غير املقيمني في لبنان
ومـسـجـلــن كمعلمني ،وحـ ــاالت دوام
جـ ــزئـ ــي م ـس ـج ـل ــة كـ ـ ـ ـ ــدوام كـ ــامـ ــل فــي
ص ـ ـن ـ ــدوق الـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات وج ـ ـ ـ ــداول
املـ ـعـ ـلـ ـم ــن ،وغـ ـ ـي ـ ــره م ـ ــن املـ ـخ ــالـ ـف ــات
الـتــي تــرفــع مــن قيمة ب ــدالت الــرواتــب
واألج ـ ــور .املـفــارقــة أن ه ــذه الـفـئــة إمــا
تكون متواطئة باإلكراه أو طوعًا في
عمليات التزوير .في بعض الحاالت،
ال تكتفي إدارات امل ـ ــدارس بمخالفة
ال ـقــوانــن ب ــل تـعـمــد ال ــى جـنــي أرب ــاح
من األهــل على أسماء املسجلني ومن
صندوق التعويضات ،فالسيدة التي
تعمل في الحضانة على سبيل املثال
والـ ـت ــي ت ـت ـقــاضــى م ـل ـيــون ل ـي ــرة آخــر
كل شهر ال تعرف ان راتبها املسجل
فـ ــي الـ ـ ــدوائـ ـ ــر ال ــرسـ ـمـ ـي ــة وص ـ ـنـ ــدوق
الـتـعــويـضــات هــو  3.5مـلـيــون ،وانـهــا
ب ـ ـعـ ــد  30س ـ ـنـ ــة خ ـ ــدم ـ ــة س ـت ـح ـص ــل
ع ـلــى م ـب ـلــغ ك ـب ـيــر ك ـت ـعــويــض نـهــايــة
الخدمة مــع راتــب تقاعدي .ستكتفي

ه ــذه الـسـيــدة ،كــونـهــا تـثــق بــإدارتـهــا،
بتوقيع وكالة عامة لإلدارة املدرسية
وأخــذ  10ماليني ليرة كمكافأة وهي
مـ ـس ــرورة ب ـمــا جـنـتــه وت ــرح ــل بينما
اإلدارة ،بموجب التوكيل ،ستحصل
على بضع مئات املاليني بعد سنوات
الخدمة الطويلة.
إنه ذكاء اللبناني يظهر بقدرته على
جني املال من أخيه املواطن اللبناني
الـضـعـيــف واألق ـ ــل «ح ــرب ـق ــة» ،فـيـقــول
ل ـن ـج ـنــي امل ـ ـ ــال ب ــإس ــم هـ ـ ــذا اإلنـ ـس ــان
البسيط من إنسان بسيط آخر يدفع
الـ ـقـ ـس ــط املـ ـ ــدرسـ ـ ــي وال ي ـح ـس ــب مــا
يدفع .وما أصعب موقف لجان األهل
واللجان املالية فيها الذين يوقعون
على موازنات من دون أن يدققوا بكل
التفاصيل ،فالعيب ليس في السؤال
والتدقيق وهذا حق مكفول بالقانون،
بل العيب ان ّ
تحمل مسؤولية توقيعك
ملئات العائالت التي وثقت بقدراتك
فتجعلها تدفع شقاها وحق ابنائها
بالحياة الكريمة.
* باحث في التربية والفنون،
عضو الحملة الوطنية للجان األهل وأولياء األمور في املدارس الخاصة

ّ
ّ
هل ّ
تتخيل عمل املجموعات في صف مؤلف من ّ 30تلميذًا؟ متى سأنفذ
هذه األنشطة وكيف سأتمكن عندها من إنهاء خطتي الدراسية لهذا
ال ـعــام؟ كيف سأستفيد مــن التكنولوجيا وتــامــذتــي ليس بحوزتهم
لوحات ّ
رقمية ،كل دروسي أصبحت تعرض على  pptواللوح الذكي ،أال
ً
يكفي ذلك؟ فضال عن أننا ال نملك ألواحًا ّ
ذكية في كل صفوفنا فلماذا
كل هذا اإلرهاق؟
ه ــذا غ ـيــض م ــن ف ـيــض م ــا ي ـقــولــه امل ـع ـل ـمــون ل ــدى ال ـحــديــث ع ــن إدم ــاج
التكنولوجيا في الصف التعليمي.
ّ
ّ
املعلمة تسأل ،التلميذ يجيب بجواب مقتضب من كتابه املدرسي ،املعلمة
ّ
ّ
تعقب بتغذية راجعة ( )feedbackمناسبة ،إنه الروتني القاتل! إنه التعليم
ّ
ّ
ّ
التعلمية ال
التعليمية
ينتجون في املدرسة ،العملية
اململ! إذًا التالمذة ال
ّ
تزال تعتمد على سلطة املعلم والكتاب املدرسي ،وهنا عقدة ّ
القصة.
ّ
السؤال ّ
األول :كيف نمكن التالمذة من اإلنتاج مع أو من دون تكنولوجيا؟،
الـســؤال الثاني :كيف تساعدنا التكنولوجيا فــي تحقيق هــذا الهدف؟
نتجنب استعمال التكنولوجيا ملجرد استعمالها؟
السؤال الثالث :كيف
ّ
ّ
بداية ،أي ّ
عملية تعليم ـ ـ تعلم يجب أن تنطلق دائمًا من وضعية واقعية
ّ
ّ
ّ
مصور لحوار حقيقي،
حقيقية ،ومـعــززة بالتكنولوجيا ،مثل :فيديو
ً
ّ
م ـقــال مــن صحيفة ي ـطــرح إش ـك ــاال ،مـقــابـلــة م ـص ــورة أو مـبــاشــرة مع
ّ
شخصية (عامة ،علمية ،شخص من ثقافة أخ ــرى ،).....فالش إعالني
ّ
عن منتج معني ،تقرير إخباري مصور يطرح مشكلة ،كاريكاتير أو
ّ
إنفوغراف إل ــخّ ....
املهم «وضعية مشكلة» محفزة على التفكير وعلى
االنخراط في الحل ومرتبطة بالواقع بشكل واضح.
مع تحليل املشكلة ،سيجد التالمذة أنفسهم أمام مهام ّ
محددة مطلوبة
منهم ،تدمج هذه املهام أهداف املنهج في سياق «تعلم له معنى» ،فاملعرفة
ّ
ّ
التعلمية هنا ليست مفصولة عن سياقها ،وال تحتاج
العلمية واألهداف ً
ًإلى الربط بالواقع الحقا ألنها ارتبطت به في أساس طرحها.
إذا التالمذة أمام مهمات ولديهم العديد من برامج االنتاج الرقمية إلعداد
محتوى رقمي حقيقي ،ولديهم كــل وســائــل التواصل عــن بعد /قــرب،
ومـ ّنـصــات الـتـعــاون والـتـشــارك عــن ق ــرب /بعد للعمل الـجـمــاعــي ،ولــدى
هذه النتاجات وهي في بدايتها بدل االكتفاء
املعلم القدرة على
تصويب ّ
بتقويمها في نهاية ّ
عملية التعلم أي بعد فوات األوان.
ّ
طبعًا ّ
القصة ال تنتهي عند هذا الحد ،بل تكتمل فصولها عندما يتمكن
التالمذة من عرض نتاجاتهم على العموم والحصول على تغذية راجعة
منهم ،ونقصد بـ«العموم» زمالءهم بالصف أو الصفوف األخــرى ،أو
الجمهور الخارجي من أهل وأصدقاء وهذا ما ّ
تحدده طبيعة ّ
املهمة.
ّ
مع هذه الطريقة سيكتسب التالمذة خبرات حقيقية ،وسيتعلمون أكثر
من املعارف املتراصفة في املنهج ،وسيشعرون باملتعة وخصوصًا إذا
ّ
ّ
التعليمية بالتحسينات التالية:
تعزيز العملية
تمكنوا من
ّ
ّ
املعكوس ( ،)flipped classroomالذي يوفر من وقت
ـ ـ اعتماد التعلم ّ
التعليم لصالح التعلم ،ويسمح بتنمية املهارات ،وتستفيد هذه الطريقة
من منصات التعليم الرقمية التي باتت متوافرة بكثرة ،ومــن دون أي
تكاليف أو تعقيدات وتجهيزات ّ
تقنية.
ّ
ـ ـ اعـتـمــاد التعلم املــدمــج ( )blended learningوتــوفـيــر االنـتــرنــت في
الصف أو في غرف املصادر (املكتبة املدرسية) على األقل ،من شأنه ّأن
ّ
ّ
التقصي واالكتشاف ،وخصوصًا إذا ما ُدمجت مع التعلم
يعزز طرائق
املعكوس ،ما سيسمح للمتعلمني بخوض تجربة البحث الحقيقي في
سبيل تنفيذ املهام املطلوبة بشكل إبداعي.
ّ
ّ
ـ ـ اعـتـمــاد بــرمـجـ ّـيــات امل ـحــاكــاة ال سـ ّـيـمــا فــي امل ــواد الـعـلـمــيــة ،مــا يــؤمــن
ّ
التخيل في ما
للمتعلمني وفرة من الصور الذهنية ملجردات كانت صعبة
ّ
للتخيل والفهم والتجريد.
مضى ،وتفتح اآلفاق بشكل أوسع
ـ ـ اعتماد طرائق الجدل والحوار واملناظرة لتنمية االنتاج الكالمي الخاص
بالتلميذ ،وتعزيز فهمه للقضايا من خالل إعمال تفكيره العميق فيها
للرد على انتقادات زمالئه ،والتعبير عنها بمفرداته وأدبياته الخاصة،
وهـنــا تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا فــي تعزيز هــذه الـطــرائــق مثل
املنتديات الرقمية ،ووسائل العرض ،واملرئيات ( )visualsالتي ّ
تسهل
ً
عرض األفكار ،فضال عن خدمات النقاش التي باتت متوافرة على كل
ّ
الرقمية ،وخدمات االتصال الفردي والجماعي عبر & skype
املنصات
 ،hangoutوخدمات انتاج املشاريع بشكل جماعي مثل google docs
على سبيل املثال ال الحصر.
ّ
استعمال وســائــل الـعــرض ّ فــي الـصــف قــد يـعــزز فــي مـكــان مــا التلقني
والتعليم على حساب التعلم ،وتوفير اللوحات الرقمية ()ipad & tab
ّ
للتعلم املتحرك ( )mobile learningمن دون هذه املقاربات واألفكار قد
يأخذنا إلى الزاوية املظلمة ،وإلى األدوات على حساب املقاربات والطرائق
وهــو ما نشاهده ونلحظه لألسف في العديد من امل ــدارس والصفوف
ّ
التعليمية في لبنان.
ّ
أشغلهم وشغلهم قبل أن يشتغلوا بــك؟ اقلبها فــوق رؤوسهم قبل أن
يقلبوا الصف فوق رأسك؟
* مدير التدريب في مدارس املهدي
للتواصل مع الكاتبfadel.mosawi@gmail.com :

