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وصف التحديات الخاصة باألزمات

يســتجيب المدرســون يف ســياقات النــزوح الجمــايع لالحتياجــات االســتثنائية 
تتطلــب  الــي  واوضاعــا  ويواجهــون مواقفــا  يتعرضــون  كمــا  للمتعلميــن، 
اســتجابات تتجــاوز أنشــطة التدريــس والتعلــم.  باإلضافــة إىل نقــص المــوارد 
والبنيــة التحتيــة الضعيفــة، فإن المتعلمون والمدرســون يف ســياقات األزمات 
النفســية  المشــاكل  الصعوبــات:  مــن  مــع مجموعــة متنوعــة  يتعاملــون 
األكاديمــي،  االعتمــاد  حــول  والمعضــالت  التدريــس،  ولغــة  االجتماعيــة، 
إىل  المعلمــون  يحتــاج  المضيفــة.   المجتمعــات  العدائيــة يف  واألعمــال 
فــرص التطويــر المهــين المصممــة للتعامــل مــع هــذه التحديــات. كثيــرًا مــا 
يُطلــب مــن المدرســين  إدارة االحتياجــات المعقــدة مــع فــرص قليلــة للتعلــم 
مــن معلميــن آخريــن يف مواقــف مماثلــة. وكثيــرًا مــا يكونــون غيــر معتاديــن 
ــكل  ــتجابة بش ــى االس ــم ع ــم تدريبه ــا ت ــادرًا م ــف، ون ــدات الموق ــى تعقي ع
ــن  ــراك التربويي ــادرة إىل إش ــذه المب ــدف ه ــوري 2015(. ته ــز و ل ــب )بيرن مناس
الممارســة  لتطويــر  المشــترك  التصميــم  دورات  يف  لبنــان  يف  الالجئــون 
التعليميــة التعاونيــة، والجمــع بيــن المســاحات الرقميــة يف دورة مكثفــة 
مفتوحــة عبــر اإلنترنــت )MOOC( والتدريــب المباشــر وجًهــا لوجــه يف الحــرم 

ــم. ــم اختياره ــن ت ــاركين الذي ــي للمش الجام

استعراض موجز

بنــاءً عــى الخبــرات الســابقة يف إنشــاء جلســات التعلــم المختلطــة )كينيــدي 
ولوريــالرد 2019(، قمنــا بتصميــم الــدورة التدريبيــة بشــكل تعــاوين مــن خــالل 

إجــراء ورشــات عمــل تشــاركية مــع أصحــاب الشــأن. تــم إنتــاج مــواد المناهــج 
باالعتمــاد عــى البيانــات التجريبيــة وتصويــر المعلميــن يف بيئاتهــم الخاصــة، 
ــح المعلمــون يف هــذا المجتمــع  ــة. أصب بشــكل يوضــح الممارســات الفعال
مرشــدين للمعلميــن مــن خــالل الــدورات المكثفــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــت. 
شــجعت مصــادر الفيديــو الغنيــة واألنشــطة التعاونيــة المصممــة المعلمون 
اآلخريــن عــى اختبــار أفــكار جديــدة يف المســاحات التعليميــة الخاصــة بهــم.

لقــد عملنــا مــع المعلمونــيف مراحــل مختلفــة: مــن فبرايــر إىل مايــو 2018، 
ــاع  ــروت والبق ــترك يف بي ــم المش ــل التصمي ــات عم ــن ورش ــد م ــا العدي أجرين
للتصويــر،  مواقــع  وتحديــد  واســتطالع  المعلمــون،  احتياجــات  لتحديــد 
التدريبيــة.  يف أغســطس 2018، أجرينــا  للــدورة  وتطويــر التصميــم األويل 
ورشــة عمــل لمــدة يوميــن مــع 12 متخصًصــا يف التعليــم يعملــون يف وزارة 
ــة،  ــة الدولي ــر الحكومي ــات غي ــدة، والمنظم ــم المتح ــم، ووكاالت األم التعلي
ــوى  ــل محت ــك لتفعي ــة، وذل ــات المجتمعي ــة، والمنظم ــاط األكاديمي واألوس
الــدورة التدريبيــة وهيكلهــا وتصميمهــا. بمجــرد االنتهــاء مــن محتــوى الــدورة 
وهيكلهــا بشــكل تعــاوين، أنتجنــا وأطلقنــا دورة مكثفــة مفتوحــة عبــر اإلنترنت 

ــو 2019. ــة يف يوني ــة والعربي ــن اإلنجليزي باللغتي

ارهــاق  مــن  يعانــون  والذيــن  الــدورة  تلّقــوا  الذيــن  المدرســون  قــّدر  لقــد 
ــودة يف  ــرص الموج ــول إىل الف ــن الوص ــل م ــت والقلي ــق الوق ــن ضي ــر وم كبي
الحــرم الجامــي تلــك القيمــة المضافــة لنمــوذج التعلــم المختلــط والــذي 
ضّمــن الــدورة المكثفــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــت يف دورة الحــرم الجامــي 
)MOOC(.  لقــد استكشــفنا هــذا النمــوذج مــن خــالل إنشــاء دورة وجًهــا لوجــه 

التصميم المشترك 
الحداث التغيير 

المستدام

المشاركة

التصميم 
المشترك

الدمج

التضمين

االكتفاء الذايت

دمج المناهج الجديدة يف األنشطة القائمة

تضمين الشركاء للمناهج الجديدة يف 
برامجهم الخاصة.

يستمر الشركاء يف التحديث الدائم والتطوير - 
إىل أن ينتهي الدعم

التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة المحليين
العمل استنادا إىل المعرفة المحلية

تطبيق ورش عمل التصميم المشترك لبرنامج المقررات اإللكترونية مفتوحة 
المصدر / تصوير المعلمين المحليين وهم يتبادلون الممارسات

تنظيم مساهمات المشاركين يف برنامج المقررات اإللكترونية مفتوحة المصدر

نهج مختلط مصمم بشكل مشترك للتطوير المهين للمعلم يف سياقات النزوح الجمايع 

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

كلية لندن الجامعية - مشروع اإلغاثة، مركز الدراسات اللبنانية - الجامعة اللبنانية األمريكية
د. إيلين تشيس، د. إيلين كينيدي، أ.ديانا لوريالرد، د. مي أبو مغيل، د. تيجيندرا فرايل، د. مها شعيب

لبنان
التطوير المهين للمعلم 

المعلمين الالجئين ومعلمي المجتمع المضيف 

 الشكل 1: عملية التصميم المشترك متضمنة مشاركة الشركاء يف لبنان عى كل مستوى وكيف ساهمت هذه العملية يف االستدامة.
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النظريــات قابلــة  المقــاالت األكاديميــة وملخصــات  بمــا يف ذلــك 
للتحميــل أيًضــا.  أضــاف المشــاركون يف الــدورة المكثفــة المفتوحــة 
عبــر االنترنــت إىل هــذه المــادة مــن خــالل مشــاركة خطــط الــدروس 

ونمــاذج الممارســة الجيــدة.
األدوات الرقميــة المســتخدمة يف الفصــل الــدرايس - التماريــن . 	

عىل Mentimeter و Padlet و Word Cloud. تم تعريف المعلمون 
عــى األدوات الــي يمكــن اســتخدامها يف الفصــل الــدرايس لتحســين 
جــودة التعليــم. عمــل المشاركون/المشــاركات يف الــدورة المكثفــة 
المفتوحــة عبــر اإلنترنــت مــع هــذه األدوات وتبادلــوا األفــكار يف 
ــت - الستكشــاف األفــكار حــول  ــر اإلنترن ــدى عب المناقشــة عــى المنت

ــة تعديلهــا وموائمتهــا حســب ممارســاتهم الخاصــة. كيفي
المشــاركون/. 	 عمــل  التعليــم.  جــودة  لتحســين  الــدرايس  الفصــل 

المشــاركات يف الــدورة المكثفــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــت مــع هــذه 
األدوات وتبادلــوا األفــكار يف المناقشــة عــى المنتــدى عبــر اإلنترنــت 
حســب  وموائمتهــا  تعديلهــا  كيفيــة  حــول  األفــكار  الستكشــاف   -

الخاصــة. ممارســاتهم 
إنتــاج ونشــر المعرفــة والممارســات الجيــدة بنــاًء عــىل تجــارب . 	

مــن  ُطلــب  فمثــاًل  المســندة.  المهــام  خــالل  مــن  المعلميــن 
المشــاركين تبــادل خبراتهــم كمعلميــن ناقليــن للخبــرة والمعرفــة 
الــي اكتســبوها. كان هــذا نشــاًطا تمــت مراجعتــه مــن قبــل األقــران، 
ــيف  ــع ص ــيناريوهات لوض ــم س ــم بتقدي ــاركون أفكاره ــف المش ووص
والتكيــف،  الســيطرة،  للتعلــم:  مختلفــة  مناهــج  وتطبيــق  صعــب 
والنقــد، والتحويــل. أخيــرًا ُطلــب منهــم اقتــراح الطــرق األكثــر مالءمــة 

للحالــة الــي وصفوهــا.

السياسة واالستدامة	 
تســتعد كلٌّ مــن وزارة التربيــة والتعليــم، والجامعــة اللبنانيــة . 	

الســامية  والمفوضيــة  اللبنانيــة،  والجامعــة  األمريكيــة، 
ــة  ــدورة المكثف ــج ال ــن لدم ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح لألم
المفتوحــة عبــر اإلنترنــت يف تدريبهــم يف “التطويــر المهــين 

للمعلــم” )برنامــج مــا قبــل الخدمــة والتعليــم المســتمر(.

بالتعــاون مــع الجامعــة اللبنانيــة األمريكيــة والجامعــة اللبنانيــة. تــم تحديــد 
موعــد ذلــك بالتزامــن مــع الــدورة المكثفــة المفتوحــة عبــر االنترنــت: تخــرج 
ــر االحتــرايف للمعلميــن” التدريبيــة المختلطــة  29 معلًمــا مــن دورة “التطوي
تلــك.  تتكــون دورة المصممــة وجًهــا لوجــه من ثالث جلســات مدة كل جلســة 
منهــا يوميــن: جلســة واحــدة قبــل الــدورة المكثفــة المفتوحــة عبــر االنترنــت، 
وأخــرى خاللهــا، وأخــرى بعدهــا.  تــم تصميــم الجلســات وجًهــا لوجــه لتوفيــر 
المزيــد مــن فــرص التعلــم مثــل العــروض التقديميــة والمناقشــات الجماعيــة 
واألنشــطة باســتخدام األدوات المقدمــة يف الــدورة المكثفــة المفتوحــة عبــر 
االنترنــت. ركــزت الجلســات وجًهــا لوجــه عــى التأكــد مــن أن ممــاريس التعليم 
كانــوا مرتاحيــن الســتخدام المنصــة واألدوات عبــر اإلنترنــت )مثــل Padlet و 
ــن  ــت. م ــر اإلنترن ــات عب ــاركة يف المناقش ــى المش ــن ع Mentimeter( وقادري
حيــث المحتــوى، فقــد ركزنــا عــى التعامــل مــع القضايــا المثيــرة للجــدل 
يف الفصــل الــدرايس، مثــل التمييــز والعنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع. 

وركزنــا أيًضــا عــى تصميــم التعلـّـم.
 

األدلة والمخرجات
نتائج البرنامج

المحتوى	 
تجــارب . 	 عــن  ونصوًصــا  مترجًمــا  فيديــو  مقطــع  عشــر  ســتة 

العربيــة  باللغتيــن  الجيــدة  الممارســة  عــىل  المعلمونوأمثلــة 
واإلنجليزيــة. تــم عقــد الــدورة المكثفــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــت 
عــى مــدى أربعــة أســابيع وغطــت قضايــا متنوعــة انبثقــت مــن 
ورش عملنــا البحثيــة مــع المعلميــن الالجئيــن، تلتهــا مشــاورات مــع 
متخصــيص التعليــم يف لبنــان. شــملت القضايــا الي تــم تناولها كيفية 
ــع  ــل م ــدودة، والتعام ــوارد مح ــر بم ــاء التغيي ــن بإنش ــام المعلمي قي
الصدمــات يف الفصــل الــدرايس، وربــط تجربــة األطفــال بالمحتــوى 
ــا يف مســاحة  ــم، واســتخدام التكنولوجي المقــدم يف مســاحة التعل
التعلــم وتصميــم الــدروس، والتعامــل مــع القضايــا المثيــرة للجــدل، 

وكيفيــة االســتجابة لتطلعــات الطــالب.
اإلنترنــت . 	 عبــر  المفتوحــة  المكثفــة  الــدورة  يف  الغنيــة  المــواد 

ــة  ــوص النظري ــك النص ــا يف ذل ــة( بم ــة واإلنجليزي ــن العربي )باللغتي
وخطــط  التماريــن  ومتابعــة  التعليــم  ونقــل  المعلمــون  حــول 
الــدروس وأمثلــة عــىل الممارســة الجيــدة. جميــع هــذه المــواد 
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هذا المجال

 روابط نشطة للمصادر واألدوات
الرقمية

 مناقشات وحوارات مع أخصائيي
 التعليم/ المشاركين يف تصميم
 المقررات اإللكترونية مفتوحة

المصدر

الشكل 2
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ّــم  ــة التعل ــريع عملي ــه”( إىل تس ــا لوج ــون “وجًه المعلمون)المك
وإتاحــة الفرصــة للتفاعــل معهــم لتوضيــح المفاهيــم النظريــة 

الرقميــة. األدوات  فهــم  وتطويــر 

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

ــرة  ــث الخب ــم المشــترك مــن حي ــة التصمي ــات عملي ــوارد: متطلب ــت والم الوق
والوقــت والتمويــل.  إنهــا تتطلــب زيــارات ميدانيــة، والعديــد مــن ورش العمــل، 
وإنشــاء مقاطــع فيديــو تعليمــي وتماريــن ذات صلــة، ومــع ذلــك فــإن الــدورة 
المكثفــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــت تزيــل الحاجــة إىل العــرض المتكــرر لألفــكار، 
ممــا يتيــح لجلســات الفصــل الــدرايس التركيز عى المناقشــة والتأمــالت النقدية 
حــول التطبيــق العمــيل لألفــكار واألدوات.  ســيتم إعــادة تشــغيل الــدورات 

المكثفــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــت المطــورة مســبًقا بتكلفــة ماليــة قليلــة.

معرفــة  واإليجابيــة  المفتوحــة  المشــاركة  تتطلــب  المشــترك:  التصميــم 
متعمقــة بالســياق مــن قبــل أعضــاء الفريــق األســايس.  إن تطويــر والحفــاظ 
عــى شــراكات إيجابيــة مــع مختلــف المؤسســات والمنظمــات واألفــراد يف 
ســياق تنافــيس وحســاس لقضايــا الوضــع والشــراكات والمــوارد والتمويــل 

ــا. ــب أيًض ــر صع ــو أم ــة، ه والرؤي

ســياق معقــد وديناميــي وحســاس من الناحيــة السياســية: تأثرت المشــاركة 
الكاملــة يف المكــون “وجًهــا لوجــه” بعــدد مــن المشــاركين المختاريــن الذيــن 
اضطــروا إىل االنســحاب بســبب العراقيــل المتعلقــة باالمــان والتصريــح.  يســلط 
هــذا الضــوء عــى أن منهــج الــدورة المكثفــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــت هــو خيــار 
بديــل هــام لــدورة “التطويــر المهــين للمعلــم”، عــى الرغــم مــن أنــه ليــس فعااًل 

كمــا هــو الحــال يف الــدورة التدريبيــة المختلطــة بالكامــل.
 

المراجع

ــر  ــه: التطوي ــة إلي ــتد الحاج ــث تش ــرران(. 2015. حي ــوري، ج. )مح ــز، م. ول  بيرن
الشــبكة  نيويــورك:  المــدريس.   لجميــع  الجــودة  عــايل  المهــين    

المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ.  

البحث واألدلة: كان التقييم جزًءا ال يتجزأ من التجربة.
منهجية التقييم	 
ــة . 	 ــدورة التدريبي ــاركين يف ال ــل المش ــن قب ــتبيانين م ــلء اس ــم م ت

اإلنجليزيــة  منصــة،  لــكل  اإلنترنــت  عبــر  المفتوحــة  المكثفــة 
.)1209  = )العــدد  والعربيــة   )82  = )العــدد 

ــن . 	 ــن الذي ــل المعلمي ــن قب ــدورة م ــد ال ــتبيانات بع ــلء االس ــم م ت
ــدد = 29( ــه )الع ــا لوج ــدورة وجًه ــروا ال حض

ُعِقــدت المجموعــات المركــزة مــع جميــع المعلميــن الـــ 29 . 	
الذيــن حضــروا دورة وجًهــا لوجــه

 تــم إجــراء المقابــالت الفرديــة مــع المعلميــن الذيــن حضــروا . 	
الــدورة وجًهــا لوجــه )العــدد = 9(، ومــع المعلمونالذيــن شــاركوا 
ــت )العــدد = 7(. ــر اإلنترن ــدورة المكثفــة المفتوحــة عب فقــط يف ال

النتائج	 
للمعلــم” . 	 المهــين  “التطويــر  المعلمونلــدورة  احتياجــات 

تحديــد  تــم  الجمــايع:  النــزوح  ســياق  يف  خــاص  بشــكٍل 
االحتياجــات المحــددة التاليــة: الفصــول الدراســية المتباينــة )مــن 
حيــث اللغــة ، القــدرة واألعمــار(؛ الدعــم النفــيس واالجتمــايع؛ 
االســتخدام المتقــدم للتكنولوجيــا لتصميــم الــدروس والمحتــوى 

والمنهجيــة.  
ــات . 	 ــل الممارس ــت أفض ــات: تضمن ــل الممارس ــتخدام أفض اس

الشــبكات  التعاطــف وفهــم  بنــاء  أهميــة  تــم تحديدهــا  الــي 
الســلوك  تعــزز  الــي  المدرســة  يف  المختلفــة  االجتماعيــة 
اإليجــايب للطــالب وكيفيــة تفاعلهــم معهــم وقيمــة مشــاركة 
أفــكار التدريــس وتوثيــق عمليــات التدريــس وأهميــة التواصــل مــع 

اآلخريــن. المعلميــن 
التكنولوجيــا . 	 باســتخدام  المتعلقــة  الممارســات  أفضــل 

األدوات  تــم تحديدهــا تضميــن  الــي  تلــك  شــملت  الرقميــة: 
الرقميــة يف خطــط الــدروس، وتكييــف القوالــب والتماريــن الــي 
تــم اختبارهــا مســبًقا، واالســتعداد ووضــع خطــط احتياطيــة يف 

حــال لــم تعمــل التكنولوجيــا
الفعــيل . 	 الحضــور  أّدى  المختلــط:  المنهــج  تجربــة 

الشكل 3: تمرين عى Padlet حيث شارك المعلمون ممارساتهم. يف التمرين الذي يحمل العنوان: “الحصول عى وجهات نظر المتعلمين “، طلب من المعلمين مشاركة وجهة نظر طالبهم حول: ما 
الذي يجعلهم يرغبون بالحضور إىل المدرسة؟ ما يه الدروس الي يتّطلعون إليها ولماذا؟ ماذا يحلو لهم فعله يف الفصول الدراسية؟ ما الذي يجعلهم سعداء يف المدرسة؟
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