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بيبلوس - حزيران ٢٠٢٠

المركز الدولي لعلوم ا�نسان اليونسكو بيبلوس



يهدف المركز  الدولي لعلوم االنسان اليونيسكو جبيل الى 
تطوير عالقة  االنسان المعاصر  مع الطبيعة والمجتمع، اضافة 

الى ارساء مفاهيم  الحوار  وثقافة السالم في العالم.

والمركز يُعنى بمجموعة اختصاصات ووسائل تندرج تحت 
التسمية الشاملة للعلوم االنسانية واالجتماعية، وال سيما علم 

االجتماع، وعلم الشعوب، والتاريخ، والعلوم السياسية، والعلوم 
االقتصادية، والفلسفة، وحقوق االنسان، والقانون الدولي، 

ودراسة اªديان، والتعايش بين شعوب من ثقافات ولغات 
وأنظمة اجتماعية مختلفة، ولقاء الحضارات القديمة والحديثة، 

والعالقات السلمية بين الدول، وحفظ السالم واªمن وتعزيزهما 
بغية ضمان التطور الروحي والمادي المتناغم للمجموعات 

البشرية واندماجها االجتماعي، وتعزيز الفهم والتضامن الدولي 
والفكري واªخالقي بصورة أفضل، الى جانب تعزيز قيم 

التسامح والعدالة.

ويسلّط المركز من خالل ابحاث ودراسات يقوم بها  الضوء  على  
المشاكل  والمخاطر التي تواجه االنسانية والمبادرة او على 

االقل المساعدة بايجاد الحلول .

باالضافة الى كوادره المختصة ، يستعين  المركز  بعدة باحثين 
ليتمكن من محاولة المساهمة في  ايجاد هذه الحلول وبلورتها .

أهداف المركز 



انطالقا من هذه االهداف وتبديدا للهواجس التي تعيشها 
االنسانية من خالل تداعيات الكورونا وخاصة على القطاع 

التربوي في لبنان، بادرت ادارة المركز  باطالق استطالع راي 
شمل الطالب واالهل واالساتذة لالطالع على المشاكل التي 

واجهها التعليم عن   بعد، وقد استتبعت هذه الدراسة بندوة 
عقدت في مركزنا ناقشت نتائج هذا االستطالع المنشور ضمن 

هذه الدراسة باالضافة الى التوصيات التي خرج بها المؤتمرون .

وكان قد تّم إطالق  هذه الدراسة في االول شهر حزيران 
واستمرت حتى العاشر منه، وشملت اكثر من ٢٠ مدرسة ونسبة 

كبيرة من االساتذة والطالب  وذويهم ، ونعرض عليكم فيما 
يلي نتائج هذه الدراسة.

نتائج الدراسة االستقصائية 



نتائج الدراسة االستقصائية 



نتائج الدراسة االستقصائية 



"كثيرون قد يسمعون النصح لكن الحكماء فقط يستفيدون 
منه"، والن حكمة المسؤولين هي في صلب

 ايمان العائلة التربوية التي اجتمعت بالمركز الدولي لعلوم 
االنسان اليونيسكو بيبلوس ، وبعد مراجعتنا

 لمناقشات الندوة التي عقدت في ١١ حزيران ، وعطفا على 
الدراسة التي قمنا بها ،نتقدم من جميع 

مسؤولي القطاع التربوي بالتوصيات التالية:

١) اعتماد منصة موحدة في كل المدارس التي تلتزم بالحد 
االدنى من المتطلبات على ان يبقى  لكل مدرسة اضافة ما 

تشاء ضمن المعايير العلمية والبرامج المعتمدة.

 �bre ٢) االصرار على الدولة بتحسين تمديدات االنترنت واعتماد
optique. وتخفيض اسعار االشتراكات، واعتماد ٥٠٪� تخفيض 

لطالب المدارس الرسمية بعد ان تَُقّدم  االوراق الرسمية .

٣) دعم الكتب االجنبية المعتمدة من قبل المدارس من خالل 
اعتماد سعر مقبول للدوالر بعد دراسة دقيقة لعدد الطالب 

المستفيدين من هذا الدعم.

٤) التأكيد على المدارس على ما كانت قد التزمت به من عدم 
زيادة على االقساط.

٥) اعتماد منصات تفاعليه متخصصة للمدارس ، تقام في كل 
مدرسة منصة واحدة في قاعة  المعلوماتية ، تتناوب عليها 

المعلمات واالساتذة ، للمساعدة في تعليم االطفال في 
صفوف  الحضانة ومحاولة الحصول على دعم مالي من 

منظمات دولية.

التوصيات الصادرة



 
٦) اقامة دورات متخصصة من قبل وزارة التربية ، لتحضير 

االساتذة ومساعدتهم في المشاكل  التقنية للتمكن من 
التعليم عن بعد.

٧) كل المساعدات التعليمية من ِقبل الدولة والتي تصرف 
لموظفي الدولة ، يجب ان تُسدد مباشرة الى المدارس في 

مطلع الفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية .

٨) اعتماد دوام جزئي صباحي ومسائي حيث يتبادل  الطالب 
الدور بين الحضور في المدرسة او بالمشاركة عن بعد.

٩)  اجبار كل مدرسة اعتماد معالج نفسي لدراسة حاالت بعض 
الطالب المتعثرين للعمل على تجاوز الصعوبات.

١٠) تُّقدم برامج تعليمية متخصصة لكل صفوف البرامج 
، dvd المعتمدة للطالب ذوي الصعوبات التعليمية تقّدم على

مّما يسمح للطالب بفرصة اضافية.

١١) تطوير برنامج وهندسة دعم الدولة للقطاع التعليمي 
الخاص.

١٢) إنشاء عقد إجتماعي مختلف وجديد يتماشى مع مصالح 
الدولة، الطالب، اªهل، اªساتذة وا�دارات.
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