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الجمعة  29آذار  2019العدد 3723

لم يكن بإمكان قطاع التعليم أن يبقى بمأمن عن تطور أساليب التواصل في حياتنا اليومية واعتماد الناس على تطبيقات الدردشة ووسائل
التواصل االجتماعي ،بكل ما تحمله من رموز وشعارات ومصطلحات حديثة للتخاطب .فرضت التطورات التكنولوجية وانعكاساتها
االجتماعية واالقتصادية على الجامعات والمدارس أن تعيد التفكير في الطرق والوسائل المتبعة للشرح والمحاضرة .جيل اليوم يبحث عن
السرعة ،سريع الملل ،وفي الحد األدنى ال تستهويه المطالعة .من هنا ،كان البحث عن أساليب حديثة ومبتكرة توصل المضمون والمحتوى
للطالب بطريقة سهلة وممتعة وأكثر فعالية

التعليم الترفيهيEdutainment ...
نظام STEAM

التلعيب Gamification

ات ـج ــاه تـعـلـيـمــي يـعـتـمــد ع ـلــى ال ــدم ــج ب ــن خـمـســة م ـج ــاالت دراس ـي ــة مـخـتـلـفــة ه ــي :ال ـع ـلــوم،
التكنولوجيا ،الهندسة والــريــاضـيــات ،وأضـيــف إليها الحقًا الـفــن .هــي اختصار للحروف
األول ــى فــي ه ــذه امل ـج ــاالت (.),Science, Technology, Engineering, Arts, Maths
تتمحور الفكرة األساسية لنظام  STEAMالتعليمي على ربــط التعليم بالحياة اليومية
وتنمية التفكير النقدي لــدى الطالب وتزويدهم باملهارات الــازمــة ملتطلبات ســوق العمل.
والـبــرامــج واملناهج التعليمية املوضوعة باالستناد إلــى هــذا النظام ّ
ّ
مصممة
تتميز بأنها
بطريقة مبسطة تمنح التلميذ القدرة على الدمج بني عقل العالم وإبداع الفنان.

مصطلح حديث مشتق من كلمة
 Gameأي ل ـع ـبــة ،ويـ ـه ــدف إلــى
استخدام مبادئ اللعب وقواعده
في سياقات ال عالقة لها بمفهوم
ال ـل ـعــب ال ـت ـق ـل ـيــدي ،ب ـمــا يجعلها
أكـثــر سهولة وجــاذبـيــة .فــي هذا
السياق ،فإن التلعيب في القطاع
الـ ـت ــرب ــوي يـ ـق ــوم ع ـل ــى تـبـسـيــط
بعض الحصص وال ــدروس عن
طريق نقل مضمونها عن طريق
ّ
اللعب بشكل ال يسخف املحتوى
ّ
ويحول الصف إلى فضاء للعب،
وفي الوقت عينه يكسر الجمود
والــرتــابــة ويــدخــل عــامــل الترفيه
إل ــى ال ـ ــدرس ،وه ــو م ــا يــزيــد من
تـ ـف ــاع ــل ال ـ ـطـ ــاب وح ـمــاس ـت ـهــم
واندفاعهم للفوز.

التعلم التكيفي Adaptive Learning

ُ َ
ّ
َ
 ...ESAحيث يؤسس المديرون ورواد األعمال
حين تأسس المعهد العالي لألعمال
 ESAعام  1996بموجب اتفاقية
ثنائية بين الحكومتين اللبنانية
والفرنسية ،كان هدفه االساسي إعداد
جيل جديد من المديرين والقادة في
عالم األعمال لتعويض النقص الذي
اصاب هذا القطاع جراء الحرب األهلية
ن ـجــح امل ـع ـهــد خ ــال أك ـثــر م ــن ع ـقــديــن ف ــي أن يصبح
مرجعًا محليًا وإقليميًا للطامحني بولوج علم اإلدارة
وخ ـف ــاي ــاه .ال ـي ــوم وتـمــاش ـيــا م ــع الــرســالــة ال ـتــي وجــد
ألجـلـهــا يـعـمــل املـعـهــد عـلــى مــواك ـبــة أح ــدث مــا وصــل
إليه قطاع إدارة األعمال من خالل تركيزه على ريادة
األعـمــال ومـســاعــدة كــل شخص يرغب بــإطــاق شركة
ناشئة على اكتساب املهارات الالزمة في مقر خاص
ضمن املعهد ّ
مزود بأحدث التقنيات.
تدير املعهد غرفة تجارة باريس ،وهي عينها من يدير
معهدي األعـمــال العريقني فــي فرنسا  HECو.ESCP
أم ــا مجلس اإلدارة فـمــؤلــف مــن  10أع ـضــاء مقسمني
بالتساوي بني لبنانيني وفرنسيني ويتولى رئاسته
رئيسان هما حاكم مصرف لبنان والسفير الفرنسي
في لبنان على ما تنص اإلتفاقية ،من دون أن يكون
هنالك أي تداخل بني السياسي واألكاديمي في طريقة
إدارة املعهد.

اختصاصات شاملة
توفر  ESAبحسب رئيسة قسم التواصل والتسويق
ف ــي امل ـع ـهــد ش ـيــريــل م ـطــر  9ب ــرام ــج مـتـخـصـصــة في
ً
إدارة األعـمــال من اإلج ــازة وصــوال إلــى الــدكـتــوراه .ما
ّ
يميز املعهد أنه مساحة للتعلم املستمر ،حيث يمكن
لخريجي البكالوريا والطالب الجامعيني الذين سبق
وت ـخــرجــوا وال ــذي ــن بـ ــدأوا مـسـيــرتـهــم املـهـنـيــة إضــافــة
إلى املديرين الذين تسلقوا أعلى السلم الوظيفي في
شركاتهم مواصلة علمهم واكتساب خبرات جديدة

واالط ــاع على أح ــدث مــا توصلت إلـيــه عـلــوم اإلدارة
الحديثة.
في هذا السياق يوفر املعهد إجــازة في إدارة األعمال
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع جــام ـعــة ESSEC Business School
تـمـتــد مــن  3إل ــى  4س ـن ــوات ،كـمــا وب ــرام ــج ماجستير
مـتـعــددة ومـتـنــوعــة تشمل مــواضـيــع مختلفة ومنها
ماجستير فــي إدارة األع ـمــال وماجستير فــي ري ــادة
األع ـمــال ،وماجستير فــي اإلدارة املــالـيــة وماجستير
في التسويق وماجستير في إدارة الرعاية الصحية
بالتعاون مــع جامعة بــاريــس  7دي ــدرو و Ecole des
 . hautes etudes en santé publiqueكذلك يؤمن املعهد
برامج  MBAإلدارة الشركات و Executive MBAالذي
يتوجه لرجال األعمال الذين يملكون خبرة ال تقل عن
 7إلى  10سنوات ،وأخيرًا الدكتوراه في إدارة األعمال.
أطلق املعهد أيضًا عـ�ا م  2009برنامج �ESA Execu
 tive Educationاملخصص لتدريب موظفي الشركات
فــي م ـجــاالت تــرغــب ه ــذه األخ ـي ــرة فــي تـطــويــر ق ــدرات
وم ـهــارات موظفيها فيها .ومــن جملة الـبــرامــج التي
يـقــدمـهــا املـعـهــد ب ــرام ــج  Certifying Programsالـتــي
تمتد ملدة  6أشهر فقط وتعنى بمواضيع كالتسويق
الرقمي وإدارة املشاريع وغيرهما ،والتي تتوجه إلى
أشخاص يملكون خبرة في مجال العمل.

بعد عالمي
على الرغم من كون املعهد ثمرة شراكة بني الحكومتني
اللبناية والفرنسية وتديره غرفة تجارة باريس فإن
اللغة الطاغية في التعليم هي االنكليزية بما يتوافق
مع متطلبات العصر وخاصة في مجال األعمال ،من
دون االستغناء بشكل كامل عن الفرنسية التي ال تزال
حــاضــرة ولـكــن فــي نـطــاق ضـيــق وتـحــديـدًا فــي مجال
املاجستير فــي الـتـســويــق والــدك ـتــوراه عـلــى مــا تقول
مطر.
واحدة من أبرز مميزات املعهد هي شراكاته مع العديد
مــن الجامعات األوروب ـيــة العريقة الــرائــدة فــي مجال
إدارة األعمال ومن أبرزها  HEC ParisوESCP Europe
و SDA Bocconiو ،ESSEC Business Schoolما يعني
ّ
مصدق عليها من املعهد ومن
أن الشهادات بمعظمها
الجامعات الشريكة .وفــي هــذا اإلطــار تكشف رئيسة

شيريل مطر

 Smartحاضنة أعمال
ESA
ّ
مجانية توفر لرواد األعمال
المكان والمعدات
والتدريبات المطلوبة

قـســم ال ـتــواصــل والـتـســويــق أن ال ـكــادر التعليمي في
املعهد يضم أكثر من  200أستاذًا محاضرًا جميعهم
أجـ ــانـ ــب يـ ـحـ ـض ــرون إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان خ ـص ـي ـص ــا إللـ ـق ــاء
املحاضرات للطالب.

احتضان رواد األعمال

من أبرز اإلضافات للمعهد والتي ّ
تبي مدى مواكبته
لـكــل جــديــد فــي مـجــال األع ـمــال إطــاقــه ال ـعــام املــاضــي

ماجستير فــي ري ــادة األعـمــال وبالتعاون مــع جامعة
 HEC Parisوغــرفــة الصناعة والـتـجــارة والــزراعــة في
ب ـي ــروت وج ـبــل ل ـب ـنــان .سـبــق ه ــذه ال ـخ ـطــوة تأسيس
املـعـهــد مـنــذ  4أع ـ ــوام حــاضـنــة األع ـم ــال Smart ESA
ً
فضاء ل ـ ّ
ـرواد األعـمــال لتطوير مشاريعهم
لكي تكون
وأفكارهم ووضعها موضع التطبيق مستفيدين من
تـقـنـيــات حــديـثــة وورش عـمــل وم ـح ــاض ــرات تــوفــرهــا
الحاضنة.
يمتد املاجستير وفقًا ملطر على مــدى  12شهرًا وهو
مخصص لرواد األعمال ولكل شخص يرغب بتأسيس
شــركــة ناشئة أو تطوير واح ــدة مــوجــودة واكتساب
ال ـخ ـبــرات ال ــازم ــة فــي م ـجــال الـتـمــويــل ووض ــع خطة
العمل والـنــواحــي التنفيذية والتسويقية واإلداري ــة
التي يتطلبها إنجاح هكذا مـشــروع .القبول في هذا
البرنامج يتطلب أن يكون املتقدم للدخول من حملة
شهادة املاجستير وصاحب فكرة المعة يتوجب عليه
عرضها أمــام لجنة من الخبراء من املعهد لتقييمها
وت ـب ـي ــان مـ ــدى جــدي ـت ـهــا وقــاب ـل ـي ـت ـهــا لـلـتـحـقـيــق كما
واالط ــاع على مــدى معرفة صاحبها بعالم األعمال
والتصورات التي وضعها لتحقيقها.
ه ــذا وي ـش ـمــل املــاجـسـتـيــر تـنـظـيــم س ـفــرتــن تـمـتــد كل
منهما مل ــدة أس ـبــوع إل ــى كــل مــن  Silicon Saclayفي
فرنسا وهــي النسخة الفرنسية مــن Silicon Valley
ف ــي س ــان فــرنـسـيـسـكــو ال ـتــي تـشـكــل الــوج ـهــة الـثــانـيــة
للطالب .وتشدد مطر أنــه بإمكان الطالب االستفادة
مــن ال ـعــديــد مــن امل ـنــح ال ـتــي تــؤمـنـهــا غــرفــة الـصـنــاعــة
والتجارة والزراعة في بيروت وجبل لبنان والعديد
من الشركات للطالب أصحاب األفكار املميزة والتي
قد تصل نسبتها إلى .80%
وفـيـمــا يختص بحاضنة األع ـمــال  Smart ESAفهي
تـشـغــل حــال ـيــا م ـســاحــة ط ــاب ــق ل ـكــن وم ــع ن ـهــايــة هــذا
العام ستنتقل إلى مبنى ضمن حرم املعهد مخصص
بالكامل لها ،وهي تؤمن وباملجان املكان والتمارين
والتدريبات والخبرات واملعدات التي يحتاجها ّ
رواد
األعمال وهي قد ساهمت في إطالق وتطوير  64شركة
نــاشـئــة مـنــذ تــأسـيـسـهــا .وال ــاف ــت أن ه ــذه الحاضنة
وع ـلــى خ ــاف غ ـيــرهــا ف ــي ل ـب ـنــان ال تــأخــذ ح ـصــة في
الشركات التي تساعد على إطالقها.

الواقع االفتراضي والواقع المعزز Virtual and
Augmented reality

طريقة تعليم حديثة تعتمد
ع ـل ــى ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ــذك ــاء
االص ـط ـنــاعــي وت ـه ــدف إلــى
مراعاة الفوارق الفردية بني
ال ـطــاب وقــدرات ـهــم الفكرية
وخصائصهم املختلفة من
خالل إعادة تعديل وتغيير
ع ـ ــرض املـ ـ ـ ــادة وامل ـض ـم ــون
وف ـق ــا ألس ـل ــوب ك ــل متعلم
ونمطه .ميزة هــذه الطريقة
تكمن في أنها ّ
تغير قواعد
الـتـعـلـيــم وت ـس ـمــح بتكييف
املحتوى بما يتالءم والعوامل الذاتية لكل طالب ،بما يقلل من الفروقات بني الطالب التي قد
تظهر في أنماط التعليم التقليدية ،حيث قد يبرز بعض الطالب على أنهم أملعيون ،والبعض
اآلخر على أنهم أقل مقدرة من نظرائهم ،فيما املشكلة قد تكون محصورة في كيفية تلقي
كل فرد للمادة.
أما طريقة عمل التعلم التكيفي ،وبطريقة مبسطة ،فهي تعتمد على الخوارزميات استنادًا إلى
تفاعل الطالب مع الدرس واألجوبة التي يقدمها .وعلى سبيل املثال ،فإن البرنامج بمجرد أن
ً
طويال على سؤال ّ
معي ،فإنه تلقائيًا يعرض أمامه شروحات
يالحظ أن طالبًا يقضي وقتًا
إضافية عن املوضوع لكي يفهمه بشكل أفضل والتي يمكن أن تتخذ شكل صور ورسومات
عوض النصوص لتسهيل االستيعاب.

ف ــي ال ـل ـغــة اإلنـكـلـيــزيــة،
ي ـس ـم ــى اعـ ـتـ ـم ــاد ه ــذه
ال ـت ـق ـن ـي ــات ف ــي م ـجــال
الـتـعـلـيــم Immersive
 ،Learningوهي ّ
تعبر
ع ــن الـ ـط ــرق املـخـتـلـفــة
التي تعمل التكنولوجيا
من خاللها على طمس
ال ـ ـخـ ــط ال ـ ـفـ ــاصـ ــل بــن
ال ـعــالــم امل ـ ــادي وال ـعــالــم
الــرقـمــي .تشير معظم
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـح ــدي ـث ــة
إل ــى أن اسـتـخــدام هــذه
التقنيات سيخلق ثورة
شاملة فــي مجال التعليم ،تجعل مــن هــذا األخـيــر أكثر متعة وتفاعلية مــن خــال منح الطالب
القدرة على اختبار مفاهيم نظرية ومجردة في بيئة مشابهة للحاالت الواقعية .على سبيل املثال،
باستطاعة تقنيات الواقع االفتراضي في مادة التاريخ أن تنقل الطالب إلى عالم اإلغريق والرومان
وغيرها من الحقب التاريخية أو البلدان أو املواقع الجغرافية كما لو أنهم يعيشون فيها .أما في
الطب ،فالواقع االفتراضي يساعد الطالب على التدرب بشكل عملي واكتساب فهم أدق لألعضاء
والحاالت التي قد يواجهونها في املستقبل.

الطابعة ثالثية األبعاد 3D Printing

هندسة داخلية ...عصرية

تـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــح ل ـ ـل ـ ـطـ ــاب
ب ـت ـحــويــل أف ـك ــاره ــم
إل ـ ــى ن ـ ـمـ ــاذج فـعـلـيــة
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاعـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم
اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارهـ ـ ــا ،ب ـم ــا
ي ـ ـعـ ــزز مـ ــن اإلبـ ـ ـ ــداع
واالبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار .وه ـ ــذه
التقنية باتت شائعة
في مجال التصنيع
بما يسمح بتحديد
مــدى فعالية الفكرة
وقابليتها للتطبيق
ع ـلــى ن ـطــاق صغير
قابل للطباعة.

الجامعات

الجمعة  29آذار  2019العدد 3723

للمكان والتصميم واألثــاث آثار واضحة على
األش ـخ ــاص ونفسيتهم وقــدرات ـهــم الــذهـنـيــة.
بعض األماكن توحي بالدفء نظرًا الى األلوان
املـعـتـمــدة ،البعض اآلخ ــر يــوحــي بــالــرصــانــة...
املؤسسات التربوية على دراية بهذه املعطيات.
من هنا ،محاوالتها لجعل قاعات املحاضرات
والصفوف أقل جمودًا وأكثر إبداعًا .من هذا
املنطلق ،فإن تصميم القاعات يتخذ تدريجيًا
منحى أكثر إبداعًا وشبابًا ،حيث يسهل إعادة
ترتيب وضعية الطاوالت والكراسي وتنظيمها
بما يسمح بتعزيز النشاط والعمل الجماعي،
إضــافــة إل ــى االع ـت ـمــاد امل ـتــزايــد عـلــى الطبيعة
حيث بات الكثير من املحاضرات والنقاشات
تعقد في املساحات الخضراء املتوافرة.
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THE LEADING
BUSINESS
SCHOOL
IN LEBANON
AND THE MIDDLE
EAST

ESA is a Business School dedicated to the education of executives and managers in
Lebanon and the Middle East and managed by the Paris Île-de-France Regional Chamber
of Commerce and Industry (CCIR). ESA Business School is the first in Lebanon to obtain the
AMBA Accreditation, the highest international distinction.
Its mission is to form the elite of Lebanon and the region into the leaders of tomorrow.
Situated in the center of Beirut, and at the heart of the Middle East, ESA asserts its reach
as an important international school, combining the talents of high-level faculty who rank
among the world’s most preeminent specialists.
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