
 كورونّا جائحة تفش ي ظلّ  في لبنان في المدارس فتح إعادة حوّل حوار في تشارك ةاألهلي ّ المدرسة

 
  تفّشي  ظلّّ  في  لبنان  في  المدارس  فتح إعادة:  بعنوان  ةافتراضيّ  نقاش  حلقة  في  اشعيّال  رضا  الّسيّدة  ةاألهليّ  المدرسة  مديرة  شاركت
 الجامعة في ةوليّالدّّ ؤونوالشّّ العاّمة ياساتللسّّ فارس عصام  معهد في وذلك ،ة؟ربويّوالتّّ ةّحيّالصّّ ياتحدّّالتّّ هي ما: كورونا جائحة

 . 2020 ،انيالثّّ تشرين 24 بتاريخ بيروت في ةاألميركيّ
 

  المختلطّة  بيروت  رأس  ثانويّة  وُمديرة  يرق،  فادي  األستاذ  العالي  عليموالتّّ  ربيةالتّّ  وزارة  في  العامّّ  الُمديّر  : قاشالنّّ  حلقة  أعضاء  في  كان
 األميركيّة  الجامعة  في  األطفال  طبّّ  في  والمتخّصصة  الُمشاركة  واألستاذة  عيّاش،ال  رضا  األهليّة  المدرسة  وُمديرة  نقّاش،  لينا  سميّةالرّّ
  فّي  صاالتواالتّّ  لمعلوماتل  كنولوجياالتّّ  ومستشاّر  ةبنانيّاللّّ  الجامعة  في  المتقاعد  والباحث  والُمحاضّر شرارة،  رنا.  د  بيروت  في

  ّةقافيّثّّالو  داريّةاإل  ؤونشّّاّل  في  والمستشاّر  حافيّّالصّّ  الجلسة  أداّر  وقد.  الخوري  هشام.  د  (CRDP)  واإلنماء  للبحوث  ربويّّالتّّ  المركّز
   . غبيالزّّ جورج

 
  فيمّا ةالفرديّ بقراراتها ةالخاصّّ المدارس دعّم في العالي عليموالتّّ ربيةالتّّ وزارة بجهوّد اشعيّال رضا دةيّالسّّ أشادت المناقشة، خالل
  بدأّت  . الحاليّّ  العام  من  شباط  شهّر  في  COVID-19  اندالع  قبل.  بعد  عن  معلّّللتّّ  استعدادها  على  بناءّ   المدارس  فتح  بإعادّة  قيتعلّّ

 وقعت  حين  ،2019  العاّم  من  األّول  تشرين  فّي  بعد  عن  معلّّالتّّ  في  اإلنترنت  عبّر  اتالمنصّّ  استخدام  فّي  مستقلّّ  بشكل  ةاألهليّ  المدرسة
 مونالمعلّّ  خضع.  باّلّلطّّا  عند  معلّّالتّّ  استمراّر  على  حافظ  ما  ة؛االجتماعيّ  االحتجاجات  تصاعد  بسبب  راسةالدّّ  امأيّ  تعطيل  أحداث

  طريقّة  أثناّء  الجودّة  عالي  تعليم  تقديم  من  لتمكينهم  ةكنولوجيّالتّّ  ةالكفاّء  في  مستواهم  على  بناءّ   وجماعّي،  فرديّّ  بشكل  المهنيّّ  طويّرللتّّ
 لدفّع  "asynchronous"  المتزامن  وغيّر"  synchronous"  المتزامن  معلّّالتّّ  ةاألهليّ  المدرسة  استخدمت.  ةاالفتراضيّ  معلّّالتّّ
  ّباّلّالطّّ  مع  المستمرّّ  واصلالتّّ  ىأدّّ.  اإلنترنت  ّربع  صالاالتّّ  يتحدّّ  لمواجهة  وكذلك  ومسؤولين  طينينّش  مينمتعلّّ  ليكونوا  باّلّالطّّ

 . المالحظات في ظّروالنّّ حدياتالتّّ مواجهة خالل من األهلية في المجتمع أفراد بين قةالثّّ بناء إلى األموّر وأولياء
 
 يّّصحّّ  توازن  تحقيق  وأولويّة  شباط  في  ةعليميّالتّّ  ساتالمؤسّّ  إغالق  لجهة  العالي  عليموالتّّ  ربيةالتّّ  وزارة  قراّر  يرق  فادي  أوضح
  المدارس  في  19-كوفيد  لمواجهة  ّةوالوقائيّ  ّةوعويّالتّّ  الوزارة  حمالت  إلى  وأشاّر.  ةوالعامّّ  ةالخاصّّ  المدارس  في  عليمالتّّ  على  والحفاظ
 . البديلة والخطط وصياتوالتّّ الوزارة عمل ةوخطّّ تواجهها تيالّّ والعقبات عاّمة ربويّّالتّّ والقطاع

 
 كورونا  بفيروس  إصابة  حالة لأوّّ  تسجيل  تمّّ  عندما  شباط،  في  المدارس  إغالق  فوائد  شرارة  رنا  كتورةالدّّ  ناقشت  ة،يّبّالطّّ  احيةالنّّ  من
 كمّا.  كورونا  بفيروس  اإلصابات  عدد  ارتفع  حيث  والمدارس،  المطاّر  افتتاح  من  وجيزة فترة  بعد  الوضع  تدهوّر  يّةوكيف  لبنان،  في

  وإدماّن ة،فسيّالنّّ والمشكالت ة،االجتماعيّ والعزلة الوزن، زيادة : ومنها األطفال، علّى االفتراضيّّ معلّّللتّّ ةلبيّالسّّ اآلثاّر إلّى أشارت
 . الكمبيوتّر
 

  وصعوبّة  نظيمالتّّ  ةوقلّّ  ة،حتيّالتّّ  البنية  ضعف  مثل  ،CRDP  يواجهها  تيالّّ  ةئيسيّالرّّ  عوباتالصّّ  إلى  الخوري  هشام  كتوّرالدّّ  أشاّر
 سلسلة  الخوري  مقدّّ  ذلك،  على  وبناءّ .  مينالمعلّّ مهام  لتسهّّ  ّةرقميّ  مكتبة  وجود  وعدم  ،األموال  صرف  أجهزة  وأعطال  وظيف،التّّ
  استخداّم  على  مينللمعلّّ  ةتدريبيّ  وحدات  ثالث  وتجهيّز  ،"اإللكترونيّّ  الكتاب"  مبادرة  ذلك  في  بما  ،CRDP  قبّل  من  المبادرات  من

 . CRDP بيانات وقاعدة Microsoft Teams ةمنصّّ
 
  المناسبّة  اتالمعدّّ  ونقّص  اإلنترنت  بضعف  ّقتتعلّّ  مشاكل  إلى  مشيرة  ة،سميّالرّّ  للمدارس  الحاليّّ  الوضّع  اشقّّالنّّ  لينا  الّسيّدّة  تناولت
 . المستجدّّ  يّّحّّالصّّ  الوضع  هذا  في  باّلّللطّّ  زمةالاّلّ  المعلومات  إيصال  ةيّوأهمّّ  المتكامل،  عليمالتّّ  ةيّأهمّّ  على  وءالضّّ  طتوسلّّ.  مينللمعلّّ


