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E-Taleb

تمهين التعليم الجامعي يصبح حقيقة
 .)orgوي ـجــري تـطــويــر تـطـبـيــق ( )applicationعلى
الهاتف الخلوي.

في نيسان  ،2019تنتهي مدة
الثالث سنوات لتأسيس مشروع
E-Taleb (Excellence in
Teaching And Learning
،)Lebanese Universities
بهدف تطوير منظومة التعلم
والتعليم في الجامعات اللبنانية

التكنولوجيا تحكم

هــو مـشــروع أطـلــق فــي شـبــاط  ،2016ضمن برنامج
« »Erasmus plusاملـ ـم ـ ّـول م ــن االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي،
لتمهني التعليم الجامعي ،عبر وضــع إطــار ُلبناني
للمعايير املهنية للتعليم ودعــم التعلم ،وقــد أعـ ّـدت
فــي هــذا اإلط ــار وثيقة توجيهية ّ
مفصلة لألساتذة
ّ
الجامعيني ،جــرى تبنيها مــن قبل املــديــريــة العامة
للتعليم الـعــالــي فــي وزارة الـتــربـيــة .ال ـهــدف الثاني
ك ــان إن ـش ــاء م ــراك ــز لـلـتـمـ ّـيــز ف ــي الـتـعـلـيــم الـجــامـعــي
فــي املــؤسـســات الشريكة فــي امل ـشــروع ،وهــي ثماني
ً
جامعات لبنانية ،فضال عن إعــداد خبراء ومنحهم
شـهــادات التميز فــي التعليم ،وهــذه املرحلة ال تــزال
قيد اإلنـجــاز ،إذ ينتظر أن ينال األستاذ شهادة في
التعليم إضافة إلى شهادة الدكتوراه التي يحملها
( ،)Post graduate teaching certificateعلى أن ّ
تصدق
عليها مديرية التعليم العالي.

ووفـ ــق يـحـشــوشــي ،سـيـكــون هـ ــؤالء األس ــات ــذة الـ ــ30
ّ
سيدربون األساتذة في مراكز التميز
الخبراء الذين
ُ
ال ـت ــي افــت ـت ـحــت ف ــي ك ــل ال ـجــام ـعــات امل ـش ــارك ــة حيث
ّ
ّ
سـتـنــظــم بــاسـتـمــرار دورات تــدريـبـيــة فــي ك ــل امل ــواد،
وذلك بحسب حاجة كل جامعة وهويتها ورسالتها.
ويجري التركيز على املحاكاة ( ،)simulationال سيما
في االختصاصات الطبية .ومـعــروف أن «املحاكاة»
ه ــي طــري ـقــة تـعـلـيـمـيــة م ـب ـت ـكــرة لـلـمـتـخـصـصــن في
ّ
مطاطية
الرعاية الصحية تعتمد على استخدام دمى
ّ
التحكم بمؤشراتها الـحـيـ ّ
ـويــة ،مثل نبضات
يمكن
ّ
القلب ونسبة األوكـسـيـجــن وضـغــط ال ــدم وغيرها،
بــواس ـطــة الـكــومـبـيــوتــر .وي ـت ـعــرض ال ـطــالــب لــوقــائــع
مشابهة للحقيقة قبل ال ـتــدرب فــي املستشفى على
املرضى الحقيقيني .وهو مسار ثابت باتت تنتهجه
مـعـظــم جــامـعــات ال ـعــالــم ،بـعــدمــا أظ ـهــرت ال ــدراس ــات
ّ
العاملية قــدرة هــذا النظام على إعــداد الطلب لعالج
ّ
ّ
والحد من املضاعفات
الواقعية،
املرضى في الحياة
الصحية الناتجة من األخطاء الطبية.
ك ــذل ــك ي ـت ــدرب األس ـ ـتـ ــاذ ،بـحـســب ي ـح ـشــوشــي ،على
كيفية تصميم املــادة التي ّ
يدرسها ووضــع هيكلية
ل ـب ــرن ــام ـج ــه ب ـم ــا ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع اهـ ـتـ ـم ــام ــات طــابــه
وحاجاتهم .وسيجري تطبيق فلسفة التقييم الذاتي،
إذ َّ
يقيم األستاذ من زمالئه األساتذة ومن طالبه.

فكرة المشروع

الجامعة اللبنانية حاضرة

أمــا الـجــامـعــات الشريكة فـهــي :جامعة روح القدس
الـكـسـلـيــك (مـنـ ّـسـقــة املـ ـش ــروع) ،الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة،
جامعة بـيــروت العربية ،جامعة البلمند ،الجامعة
اللبنانية ـ األميركية ،جامعة الجنان ،جامعة العائلة
امل ـق ــدس ــة ،جــام ـعــة امل ــدي ـن ــة (املـ ـن ــار س ــاب ـق ــا) .ويـضــم
امل ـشــروع أيـضــا مــؤسـســات وجــامـعــات أوروب ـيــة مثل
جــامـعــة روهــام ـب ـتــون ف ــي املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة ،جامعة
كارلسروه في أملانيا ،جامعة كلود برنارد ليون ـ 1في
فرنسا ،مؤسسة إيفاالغ في أملانيا ،وجمعية تطوير
التعليم واملوظفني في اململكة املتحدة.
وب ـح ـســب وك ـي ــل الـ ـش ــؤون األك ــادي ـم ـي ــة ف ــي جــامـعــة
روح الـ ـق ــدس ال ـك ـس ـل ـي ــك ،جـ ـ ــورج ي ـح ـش ــوش ــي ،ف ــإن
فـ ـك ــرة امل ـ ـشـ ــروع ان ـط ـل ـقــت م ــن ك ـ ــون م ـه ـنــة الـتـعـلـيــم
شـ ـه ــدت ت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــرات ج ـ ــذري ـ ــة ،ال س ـي ـم ــا بـ ـع ــد دخـ ــول
التكنولوجيا مختلف االخـتـصــاصــات التعليمية،
وتنوع «بروفايالت» الطالب واحتياجاتهم ،وتبدل

وفــي الـجــامـعــة اللبنانية ،انـخــرطــت كـلـيــات التربية
وال ـه ـنــدســة وال ـص ـيــدلــة ف ــي املـ ـش ــروع وش ــارك ــت في
جميع مــراحـلــه .وقــد احتضنت كلية التربية املركز
تحت اسم «مركز التميز التربوي الجامعي لتطوير
ال ـق ــدرات فــي الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة» .وه ــو يــرمــي إلــى
املساهمة في تأمني خدمات التطوير املهني املستدام
لـلـجـســم الـتـعـلـيـمــي ال ـجــام ـعــي م ــن داخـ ــل الـجــامـعــة
اللبنانية ومن خارجها.
ويلفت رئـيــس الـجــامـعــة ،ف ــؤاد أي ــوب ،إلــى أن إنشاء
ّ
َّ
املركز يعطي ملفهوم التعلم مدى الحياة كل معانيه
وأبـعــادهُ ،
ويـقـ ّـر بــأن التعليم مهنة بكل أبعادها لها
ش ــروط ـ ُه ــا وق ــواع ــده ــا ون ـظ ــري ــات ـه ــا وم ـمــارســات ـهــا
الخاصة بها ،مؤكدًا مساهمة هــذا املركز في إطالق
ِّ
ـات
ديـنــامـيـكـيــة تــربــويــة جــديــدة بــن
مختلف م ـكــونـ ِ
ً
الجسم التعليمي ،ما سينعكس منفعة على الطالب
ّ
ونتاجهم التعلمي.
ِ

هو مشروع أطلق في شباط  ،2016ضمن برنامج «»Erasmus plus

سياسات االهتمام بهم ،والحاجة لتطوير كفاءات
األستاذ ،وخلق حوافز دائمة لهم.
ويوضح يحشوشي «نطمح إلى أن يخضع األستاذ
لسنة إعــداد كاملة قبل أن يبدأ بالتعليم على غرار
ما يحصل في الدول األوروبية واألميركية» ،مشيرًا
إلـ ــى أنـ ـن ــا «اخـ ـت ــرن ــا م ـج ـمــوعــة م ــن  30أس ـ ـتـ ــاذًا مــن
الجامعات الثماني وتم تدريبهم في جامعة كمبردج
البريطانبة .بعدها ُوضع إطار املعايير املهنية الذي
ّ
تبنته املديرية العامة للتعليم العالي وجــرى نشره
بثالث لغات:
اإلنكليزية والفرنسية والعربية على موقع (etaleb.

تدريب األستاذ الجامعي على
تصميم مادته ومحاكاة حاجات
طالبه

التعليم ...كما لم نعهده من قبل
كما تــؤدي الطفولة فــي علم النفس دورًا محوريًا
في صقل شخصية اإلنسان ،فإنها أيضًا في املجال
التربوي ركيزة مستقبل الطالب العلمي والحجر
األساس ّ
ألي خطة تربوية شاملة .في الهندسة ،ال
يمكن بناء طبقة ثانية قبل التأكد من متانة الطبقة
األولى ،وهذه هي حال العلم .قبل البحث في مناهج
الـتـعـلـيــم ال ـجــام ـع ـيــة وط ــرق ـه ــا ،ي ـجــب الـ ـع ــودة إلــى
التعليم في مراحله األولــى ،حيث َّ
يؤسس الطالب
ُ
وت ـ ـ ـ َ
ـزرع ف ــي عـقـلــه بـ ــذور الـتـفـكـيــر ال ـن ـق ــدي ،وحـيــث
يكتسب امل ـعــارف الــازمــة ال ـضــروريــة لــولــوج عالم
اليوم الذي تحكمه التكنولوجيا.
ب ـع ــض ال ـ ـ ــدول ت ـق ــدم تـ ـج ــارب رائ ـ ـ ــدة ف ــي الـتـعـلـيــم،
حـتــى بــاتــت أمـثـلــة تـحـتــذي بـهــا بـقـيــة دول الـعــالــم،
ومنها فنلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية التي
سنعرض بعضًا من أبــرز ركائز نظمها التعليمية
التي منحتها الريادة عامليًا.

فنلندا:
 ال ـت ـع ـل ـيــم اإللـ ــزامـ ــي ال ي ـب ــدأ ق ـبــل س ــن ال ـســاب ـعــة،وبــإمـكــان الـطـفــل قـبــل ذل ــك تلقي سـنــة مــن التعليم
املبكر في ما يعرف بدور الرعاية النهارية.
 ال يــوجــد م ـ ــدارس تـتـفــوق عـلــى أخـ ــرى م ــن حيثإمكاناتها أو امل ــواد التي تقدمها .جميع املــدارس
حـكــومـيــة ومـجــانـيــة ،ومـسـتــوى التعليم فيها هو
نفسه.
 ساعات الدراسة قليلة ،والفروض املدرسية شبهمعدومة ،وال يخضع الطالب الختبارات قبل الصف
السابع.
 نادرًا ما َّّ
موحدة للطالب،
تقدم املدرسة اختبارات

سنغافورة:
 تعتمد شعار «أدرس أقل وتعلم أكثر». تخصص  15%من ميزانية الدولة العامة للتعليم. يـ ـتـ ـعـ ـل ــم ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب فـ ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــوف االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــةاإللكترونيات وبرمجة الروبوتات.
َّ
 ُيعلم الـطــاب مــن عمر  9سـنــوات وحتى  16عامًاكيف يكونون ّ
رواد أعمال.
 يحصل جميع التالميذ على نفس جودة التعليم.ّ
سخية جدًا.
 يحصل املعلمون على عالوات تفرض عقوبة بالسجن أو غرامة مالية قد تصلإلــى  5آالف دوالر على األه ــل الــذيــن يمتنعون عن
إرسال أوالدهم إلى املدرسة.

كوريا الجنوبية:
يتعلم الطالب في الصفوف االبتدائية اإللكترونيات وبرمجة الروبوتات

وهنالك عملية تقييم فــي الصفوف األول ــى ترتكز
عـلــى م ــدى اسـتـيـعــاب ال ـطــالــب ،وق ــدرات ــه الــذهـنـيــة،
ومعرفة الطرق التي يفضلها في التعلم.
 ال توجد مواد تعليمية مهمة وأخرى أقل أهمية. يركز التعليم على تنمية التفكير الحر والناقد عندالطالب كما وتزويدهم باملهارات التكنولوجية.
 نظم التعليم تشدد على التعاون والعمل الجماعيفي الصفوف.
 ُيـ ـ َـعـ ـ ّـد ال ـت ـع ـل ـيــم م ــن أهـ ــم امل ـه ــن ش ــأن ــا ف ــي ال ـب ـلــد،وي ـت ـق ــاض ــى امل ـع ـل ـم ــون روات ـ ـ ــب ع ــال ـي ــة ،وي ـع ـم ـلــون
لساعات قليلة.

الفروض المدرسية شبه
معدومة وال يخضع الطالب
الختبارات قبل الصف السابع

 تخصص  20%من ميزانية الدولة للتعليم. ُت ّسمى وزارة التربية وزارة التربية وتنمية املوارد
البشرية.
 نظام تعليمي صــارم جـدًا ،ويمتد اليوم الدراسيلنحو  12ساعة يوميًا.
 تقدم املدارس وجبات صحية ومجانية إلى الطالب. ّيدرس التالميذ في املرحلة االبتدائية ،إضافة إلى
الرياضيات واللغة والعلوم وغيرها ،املــواد اآلتية:
التربية من أجل األمانة ،التربية من أجل حياة ذات
معنى ،التربية مــن أجــل التمتع بالحياة ،التربية
الحرف...
الخلقيةِ ،
 االمتحانات لدخول الجامعة شديدة الصعوبة. أن ت ـص ـبــح مـعـلـمــا ُي ـ َـع ـ ّـد ح ـل ـمــا ل ـل ـك ــوري ــن ،نـظـرًال ـل ــروات ــب ال ـعــال ـ ّيــة ال ـت ــي ي ـت ـقــاضــون ـهــا واالحـ ـت ــرام
الواسع الذي يكنه الشعب للمعلمني.

الجامعات
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رحلتي في...
جامعة صناعة الحياة بالعلم والمعرفة
انـتـهــت املــرحـلــة الـثــانــويــة ،وتـعــاظــم القلق
ال ــذي كــان يـســاورنــي خــالـهــا ،م ــاذا ّ
علي
أن أدرس؟ مــا االخ ـت ـصــاص ال ــذي يالئم
ّ
ويطورها؟ ّ ما هي الجامعة التي
قدراتي
س ـت ـســانــدنــي ألح ــق ــق أح ــام ــي وأص ـنــع
حياتي؟
س ـم ـعــت ع ــن ج ــام ـعــة امل ـ ـعـ ــارف .جــامـعــة
جديدة ،عمرها من عمر حلمي الصغير،
إذ إنها باشرت التدريس عــام  ،2015لم
ال؟
«صناعة الحياة بالعلم واملعرفة» ،شعار
جيد ،ولكن ماذا عن التطبيق؟
هذا ما فكرت به عند دخولي إلى مكتب
شـ ــؤون ال ـط ــاب ألسـ ــأل ع ــن االن ـت ـســاب
والتسجيل ومتطلباته .استقبلني أحمد
بابتسامته التي ألفتها فيما بعد ،وعرفت
ّ
أنها ابتسامة طبيعية لم يتصنعها ألنه
ً
رآني ألول مرة ـ وتحدثنا طويال ـ كأنما
لـيــس لــديــه عـمــل غ ـيــري ،حـ ّـدث ـنــي أحـمــد
عــن كلياتها الخمس :الهندسة ،العلوم،
إدارة األعمال ،اإلعــام والفنون ،األديــان
والـ ـعـ ـل ــوم اإلن ـس ــان ـي ــة وقـ ـس ــم ال ـتــرج ـمــة
وال ـل ـغــات بــاإلضــافــة إل ــى نـيـتـهــم ،إطــاق

كلية التربية قريبًا.
حسن ،ولكن ماذا عن وضعي االجتماعي
واملادي؟ كيف سأقول لهم إن راتب والدي
ال ـص ـغ ـيــر كـ ــان ب ــال ـك ــاد ي ـغ ـطــي تـكــالـيــف
املدرسة ،فكيف بالجامعة؟
وه ـنــا أرش ــدن ــي أح ـمــد إل ــى م ـي ــراي الـتــي
شــرحــت لــي بالتفصيل أن ــواع ا ّملـنــح التي
ت ـقـ ّـدم ـهــا ال ـجــام ـعــة والـ ـت ــي ت ـغــطــي طيفًا
عريضًا مــن حــاجــات الـطــاب ،باإلضافة
إلــى برنامج عمل الطالب داخــل الجامعة
وال ـ ـ ـ ــذي س ـي ـس ــاه ــم فـ ــي ت ـغ ـط ـي ــة بـعــض
حاجاتهم املادية.
جيد ،ألرى كيف سأصنع حياتي في هذه
ّ
ستقدم
الـجــامـعــة ،وألرى إن كــانــت حـقــا
العلم واملعرفة املنشودة أو سأكون رقمًا
عـلــى الئـحــة الكلية بــالـكــاد أرى أسـتــاذي
وأتفاعل معه داخل الصف وخارجه.
حـضــرت الحـقــا لتسجيل امل ــواد ،وكانت
املفاجأة األولــى حيث تـ ّـم إبالغي أن لدي
م ــوع ـدًا م ــع عـمـيــد ال ـك ـل ـيــة ،عـمـيــد الـكـلـيــة
سيساعدني شخصيًا في تسجيل املواد.
وبدأت الرحلة ،ليست رحلة العلم واملعرفة
ف ـح ـس ــب ،بـ ــل رحـ ـل ــة صـ ــداقـ ــة وتـ ـع ــارف

ّ
مــع الـعـمـيــد وم ـعــاونــه وأمـيـنــة الـســر وكــل
أف ــراد الكلية والـطــاب واملــوظـفــن ...رحلة
اس ـت ـط ـع ــت ف ـي ـه ــا تـ ـط ــوي ــر شـخـصـيـتــي
وقدراتي ودعمها بورش وندوات تدريبية
ّ
ومؤسسات
وزيارات ميدانية إلى شركات
لـلـتـعــرف إل ــى طــريـقــة عـمـلـهــا والـخـضــوع
لتدريب لدى بعضها ،وكل ذلك بتنسيق
ومتابعة من الجامعة.
الحـ ـظ ــت أنـ ـه ــم ي ـت ـح ــدث ــون ج ـم ـي ـعــا عــن
ّ
م ـحــوريــة ال ـطــالــب ،ول ـكــن ل ــم أك ــن ألتــوقــع
حجم التكافل والتضامن الذي ملسته من
كل منهم ملساندتي في شتى الظروف .لم
يكن هذا االهتمام ّ
خاصًا بي وحــدي ،بل

يساهم برنامج عمل الطالب
داخل الجامعة في تغطية
احتياجاتهم المادية

بكل زمالئي أيضًا ،كنا نثق بأن كل فرد
مــن هــذه األس ــرة سـيـقـ ّـدم كــل مــا بوسعه
ملساندتنا ومساعدتنا على إكمال املهمة.
واق ـت ــرب حـلـمــي األول م ــن أن يتحقق.
حلم أن أستخدم العلم واملعرفة لتحقيق
وتـطــويــر شخصيتي وإف ــادة مجتمعي.
بـ ـع ــد ث ـ ـ ــاث سـ ـ ـن ـ ــوات كـ ــانـ ــت ال ـج ــام ـع ــة
ّ
خ ــال ـه ــا ب ـي ـتــي ال ـث ــان ــي ب ـك ــل م ــا تـعـنـيــه
الكلمة ،بباحاتها ،ومختبراتها الحديثة،
ومــاعـبـهــا الــريــاض ـيــة ،والـل ـحـظــات الـتــي
ع ـش ـت ـه ــا مـ ــع زمـ ــائـ ــي ال ـ ـطـ ــاب ال ــذي ــن
ضحكت وقلقت وسهرت معهم ،شرعت
في تحقيق أول أحالمي ُوبدأت العمل في
إحــدى املؤسسات التي أتيح لي التدرب
فيها خالل رحلتي الجامعية.
وها أنا أكمل مسيرتي بكل عزم وأصبو
ل ـت ـط ــوي ــر م ـج ـت ـم ـع ــي مـ ــن خـ ـ ــال ال ـع ـلــم
امل ـمــزوج بــاألخــاق والـثـقــة الـتــي زرعتها
بــي جــامـعـتــي ...جــامـعــة صـنــاعــة الحياة
بالعلم واملعرفة بكل ما للكلمة من معنى.
علي ياسني
طالب في كلية اإلعالم والفنون

