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ًاق أر هذه التعليمات أوال
.تتضمن هذه الكراسة َنصَّي القراءة الستعمالهما مع ورقة األسئلة
.يمكنك أن تستعمل هذه الكراسة واألماكن الفارغة فيها كمسودة للتخطيط إلجاباتك
.ص َّحح هذه الكراسة من قبل الممتَ ِحن
َ ُال ت
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في ورقة األسئلة.

1

مدارس المستقبل

كنا نعرفه آنذاك ،وهو المدرسة
التنبؤات تشير إلى انتشار شكل جديد للمدرسة األولية ،يغاير ما ّ
قبل َعقد كامل كانت ّ
تتطور دون أن تلغي أساسيات الفصول الدراسية ،مثل حضور أجهزة الحاسوب المحمولة،
التقليدية التي كانت
ّ
متاحا
وأصبحت البيئة المدرسية أكثر افتراضية من ذي قبل ،وبدا ّ
أن التعليم كالمطاعم والمتاجر الكبرى ،سيكون ً
لسبعة ّأيام في األسبوع وعلى مدار  24ساعة ًّ
يوميا.
الطلب يستعملون
فقد ُد ِّشنت في أستراليا مدرسة افتراضية ،تجمع بين فصولها خيوط التكنولوجيا .فجميع المعلّمين و ّ
خاص للهاتف للعثور
أجهزة الحاسوب المحمول ،والتواصل بين المجموعتين يجري عبر البريد الصوتي ،وهناك نظام
ّ
التخصصات،
التحدث إلى الخبراء في المناطق الخاضعة للتجربة في جميع الدروس ومختلف
على معلومات أو
ّ
ّ
يغير التركيز على تعليم
وكان شعار المدرسة التي ّ
تتبنى خطط التعليم الفردية :االتّصال بالعالم األوسع للتكنولوجيا قد ّ
الهدف التعلّ َم من األطفال أنفسهم.
األطفال ليصبح
ُ
تؤسسها التكنولوجيا
طالبا يتواصلون عبر أجهزة الحاسوب،
ّ
المتطورة .هناك ً 250
وتتبنى تلك المدرسة قواعد معرفية ّ
ّ
جهاز خاصًّا لكل منهم ،بينما يتقاسم أفراد الفئة العمرية من
ًا
الطلب بين  12و 18سنة
ووفقًا للفئة العمرية يمتلك ّ
احدا ،ويستعمل أبناء السنوات الخمس والست أجهزة حاسوب في محطّات ثابتة .كما تَتََوفَّر
ًا
 7إلى  11سنة
جهاز و ً
المتعددة والطابعات واألقراص المدمجة والفيديو وآالت التصوير والتلفاز وخدمات اإلنترنت كأدوات بحث
الوسائط
ّ
بعضا من
وتشجع المدرسة االبتكارات ،وتساعد على إنشاء مجتمع اآلباء والمعلّمين لكي يدعم بعضهم
فعالة.
ّ
ً
وتعلّم ّ
أجل تحسين مدارس أبنائهم ،إواتاحة أفضل الممارسات لتبادل المعلومات األكاديمية إلنشاء مدارس نموذجية .كما
طلب المدرسة بمبادرات تعاونية فيما بينهم كاألنشطة المسرحية والرياضية.
يقوم ّ
إن التكنولوجيا هي المفتاح الذي يرُبط بين كل أشكال المدارس المستقبلية ،حتّى بعض شركات التقنية الرائدة في
ّ
قدم
ضت توفير ُحزمة برامج تكنولوجية إضافية ألجهزة التلفاز تستفيد منها
المؤسسات التعليمية ،كما تُ ّ
مجال الترفيه َع َر َ
ّ
ُس ُرهم
هذه الشركات إمكانية الدخول إلى اإلنترنت من خلل أجهزة التلفاز العادية لمساعدة ّ
الطلب الذين ال تمتلك أ َ
أجهزة الحاسوب.
إن السعي للربط بين مدارس المستقبل والعالم االفتراضي على شبكة اإلنترنت يعني أن لدى "الشبكة العنكبوتية" ما
ّ
أن تلك المدارس التقليدية التي تتّجه إلى إلغاء بعض
المثير ّ
تستطيع توفيره بشكل أفضل من المدارس التقليدية ،و ُ
المقررات التجريبية بسبب كلفتها الباهظة ،يمكن أن تستعيض بالتجارب العلمية االفتراضية على حل مشكلتها .كما
تقوم المدارس التقليدية بالحصول على المعلومات المطلوبة من مواقع اإلنترنت في مختلف المجاالت التربوية.
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ثم أجب عن السؤالين  5 ،4في ورقة األسئلة.
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جامعات المستقبل

تمتد تأثيراتها السلبية إلى المستقبل ،والتي
تواجه
عددا من المشكلت التي قد ّ
المؤسسة الجامعية في كل أنحاء العالم ً
ّ
كثير من التساؤالت حول الدور المستقبلي للجامعة ،ومدى قدرتها على االستمرار في أداء وظيفتها
تثير منذ اآلن ًا
ومتميز لصنع المعرفة إوانتاجها وتنميتها ونشرها والمحافظة عليها من االندثار.
كمصدر أساسي
ّ
مما قد يدعو إلى االستهانة بها
تدور معظم هذه المشكلت حول أمور أصبحت مألوفة ًا
نظر لكثرة الحديث عنهاّ ،
الطلب ،وتدهور مستوياتهم حتّى في الجامعات
أو التهوين من خطورتها ،مثل الزيادة المطردة و
المستمرة في أعداد ّ
ّ
المتميزة ذات السمعة العالية على مستوى العالم ،وعدم كفاية مصادر التمويل اللزم لمواجهة متطلّبات التعليم
الكبرى
ّ
التطورات واالكتشافات العلمية
التغيرات االقتصادية واالجتماعية وتزايد
والبحث في عصر ال يكاد يلحق سرعةَ
ّ
ّ
والتكنولوجية ،وهي أمور معروفة وأصبحت جزًءا من الواقع المسلّم به من الجميع.
ولكن تفاقم هذه المشكلت واستمرارها ،وعدم الوصول إلى الحلول الحاسمة التي يمكن أن تخفّف من وطأتها ،يثير
الطلب
ًا
كثير من المخاوف لدى بعض المف ّكرين والمشتغلين بالتعليم الجامعي إضافةً إلى الصعوبات التي يواجهها ّ
التغيرات التي ُيحتَ َمل حدوثها مثلً في مناهج التعليم
إن إيجاد جامعات المستقبل الواعدة يتطلّب ّ
في إعداد بحوثهمّ .
ِ
بأن إيمان األجيال
ومقرراته التي ّ
حاليا مع التزامها بمنظومة القَيم الجامعية المتوارثة .ويعتقد الخبراء ّ
تقدمها الجامعات ً
مهم إلعداد الجامعة لألوضاع الجديدة
بأهمية التعليم الجامعي َ
الصاعدة ّ
ودور الجامعة في تنشئة هذه األجيال ،عمل ّ
التي يصعب تحديدها بدقّة.
التطور التكنولوجي يرتبط بقدرته على االستثمار
تقدم المجتمع واعتماده على
بأن ّ
ويسلّم المف ّكرون مع كثيرين غيرهم ّ
ّ
في دعم المهارات العلمية واإلبداعية ،وكلها أمور تتوقّف على خطط التعليم الجامعي وما توفّره الجامعات من
الخاصة بشؤون التعليم،
تحدد مواقفها وخططها
يتعين على الجامعات أن ّ
التميز العلميّ .
التفوق و ّ
ّ
إمكانات تساعد على ّ
تميزت
يتيسر إال إذا ّ
وعلقتها بالمجتمع وبالعالَم الذي أصبح وحدة متكاملة ،يسهّل اإلحاطة بمشكلته .وذلك لن ّ
ألنه ال يتّفق
تماما ال تعتبره الجامعات التقليدية ًا
الخطط بالمرونة وباتّ ِ
مهما ّ
ساع األفقّ .
أمر ً
إن ابتكار مجاالت جديدة ً
َن
مع توقّعات المستقبل وال ُيتيح الفرص للدارسين وللباحثين ّ
لتقدمهم العلمي واألكاديمي .ولكن أ ّكد بعض الخبراء أ ّ
أن استخدام
االعتماد على الطرق والوسائل التقليدية في التعليم ال يعطي ًا
ثمار ناضجة في عصر علمي لذا رأى هؤالء ّ
يؤدي إلى تحقيق أرقى األهداف المرجوة.
التدريس التفاعلي في المدارس والجامعات من شأنه أن يحدث ًا
تغير فكرًيا ّ
مجرد معهد يقوم على الترديد
ّ
إن جامعة الغد ستكون بالضرورة ّ
مؤسسةً للبتكار واإلبداع والتجديد واالرتياد ،وليست ّ
والتكرار لمعلومات قد تكون لها قيمتها العلمية في ذاتها ولكنها لن تصلح لمواجهة الواقع الجديد في المستقبل المجهول.
أبدا إغفال الواقع االجتماعي واالقتصادي ،أو إهدار الماضي .فالبحث عن المستقبل يجب أن يبدأ من
وهذا ال يعني ً
االعتراف بالماضي والتعلّم منه.
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