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نــــــــــــدوة

جامعة سيدة اللويزة ُتطلق كرسي اليونسكو
للموارد التعليمية المفتوحة
بحضور مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية
يف الــدول العربية الدكتور حمد بن ســيف الهمامي
ورئيس جامعة اللويزة األب بيار نجم ،أطلقت الجامعة
كريس اليونسكو للموارد التعليمية املفتوحة (Open
 )Educational Resourcesبــإدارة الدكتــور فوزي
بارود ،مساعد نائب الرئيس لتكنولوجيا املعلومات.
إســته ّل اللقاء بكلمة ترحيبيــة ألقاها مدير
مكتب الشــؤون العامة والربوتوكــول يف جامعة
سيدة اللويزة ماجد بو هدير الذي اعترب ّ
أن "هاتني
املؤسستني تلتقيان اليوم علما ً أنه ليس اللقاء األول
إذ إن الـ NDUوعىل امتداد تعاونها مع اليونســكو
كانت عىل تكامل وتواصل وتعاون مشرتك يف مجمل
األهداف .لكن املناســبة اليوم تحمل بعدا ً متقدما ً
ومتميزا تحت مظلة تســليط الضوء ال بل العيش
بامللء ملنظومة املوارد التعليمية املفتوحة".
من جهته ،أشــار نجم اىل "أننــا نترشّ ف بأن
نشبك السواعد مع منظمة عاملية تؤكد يف ميثاقها

التأســيي أن كرامة اإلنسان تقتيض نرش الثقافة
وتنشئة الناس جميعا ً عىل مبادئ العدالة والحرية
والســالم وهذا واجب مقدّس لجميع األمم ينبغي
القيام به يف روح من التعاون املتبادل".
وأضاف" :صحيحٌ أننا سوف نضع هذا الكريس
تحت املنارة بكل اعتــزاز ،لكنّنا باملوازاة نضع عىل
عرش قلوبنا ّ
طالبنا وأهاليهم خاصة يف هذه املحنة
التي يم ّر بها لبنــان .هو الذي يخس اليوم طاقاته
البرشيــة ،لكنّه يرفد املجتمعــات العاملية بها .هم
ســفراء الـ NDUأينما ح ّلوا ،يحملونها يف قلوبهم
مع بركة شفيعتها مريم".
أما الدكتور حمد الهمّ امي مدير مكتب اليونسكو
اإلقليمي فشدّد عىل ّ
أن "التزام اليونسكو يكمن ببناء
مجتمع املعرفة وإشاعة ثقافـة ﺍلـسالﻡ  .إذ ترجمت
منظمة اليونسكو ثقافة السالم من خالل قطاعاتها
الخمســة :قطاع التعليم وقطاع العلوم اإلنسانية و
قطاع العلوم الطبيعية وقطاع الثقافة وقطاع العلوم

والتكنولوجيــا .وأضاف اننا هنا مــن أجل اإلحتفال
بتدشني كريس اليونسكو للموارد التعليمية املفتوحة".
من جهتــه ،تحدّث مســؤول برنامج اإلتصال
واملعلومات يف مكتب اليونسكو يف بيوت جورج عوّاد،
مشــدّدا ً عىل األهمية التي توليها من ّ
ظمة اليونسكو
لتعزيز مجتمعات املعرفة .وع ّرف عوّاد بربنامج كرايس
اليونسكو شــارحا ً ّ
أن الربنامج الذي تم إطالقه العام
 ،1992والذي يضم  792مؤسســة يف أكثر من 116
دولة ،يعمل عىل تعزيز التعاون الدويل بني الجامعات
وإقامة الشبكات لتعزيز القدرات املؤسسية من خالل
تبادل املعرفة والعمل التعاوني .ويدعم الربنامج إنشاء
كرايس اليونسكو وشبكات التوأمة بني الجامعات يف
املجاالت ذات األولوية الرئيسية املتعلقة باختصاصات
اليونســكو  -أي يف مجاالت الرتبية ،العلوم الطبيعية
واالجتماعية ،والثقافة ،واالتصال واملعلومات.
وأضاف عوّاد" :يسعى برنامج كرايس اليونسكو
إىل تحقيــق وتعزيــز التعاون مع املجتمــع املدني،
واملجتمعات املحلية ،وصناع القرار والسياسات .عىل
هذا النحوّ ،
يوفر الربنامــج منصة للحوكمة العاملية
إلنتاج املعرفة ونرشها وتطبيقها .كما تقدّم منظمة
اليونسكو ملؤسســات التعليم العايل والبحث العلمي
منربا ً للحوار الســلمي والبناء ،وكذلــك فرصا ً قيّمة
لتبادل املعرفة وتبادل الخربات عىل املستوى العاملي.
وهنّأ عــوّاد جامعة اللويزة عــىل إطالق كريس
اليونسكو للموارد التعليمية املفتوحة ،مؤ ّكدا ً "اعتزاز
اليونسكو بهذه الرشاكة مع الجامعة".
يُشار اىل أنه بدأ العمل عىل هذا املرشوع يف جامعة
سيدة اللويزة منذ العام  2014بهدف وضع اسرتاتيجية
تهدف اىل اتاحة فرص التعلــم للجميع والتي بدأت
الجامعة بتطبيقها يف عدد من مقرراتها الدراسية ما

أتاح للطالب االستفادة والتوفي يف رشاء الكتب ،فضالً
عن التفاعل االيجابــي مع طرق التدريس التي تقوم
عىل بيداغوجيا التقيص وحل املسائل والتفكي النقدي
والتي توفرها املوارد التعليمية املفتوحة.
أما أهداف املرشوع فهــي :بناء القدرات عىل
إعداد املــوارد التعليمية املفتوحــة واإلنتفاع بها
وإعادة إســتخدامها ومواءمتها وإعادة توزيعها؛
وضع سياســات داعمة للرتخيص املفتوح للمواد
التعليمية والبحثية؛ إتاحة فرص اســتخدام املوارد
التعليميــة املفتوحــة بطريقة فعالــة ومنصفة
للجميع؛ تعزيز العمل عىل وضع نماذج الســتدامة
املوارد التعليمية املفتوحة؛ تعزيز وتسيي التعاون
بني الدول والهيئات املعنية بإعداد املوارد التعليمية
املفتوحة واالفادة منها يف العملية الرتبوية.
وأخيا ،تحــدث الدكتور فوزي بــارود حامل
كريس اليونســكو للموارد التعليميــة املفتوحة يف
جامعة ســيدة اللويزة عن ماهية املوارد التعليمية
املفتوحة املتوفرة للجميع ،فهي تشمل العديد من
املواد مثل الكتب املجانية ،مواد تعليمية ،محارضات
صوتية ومرئية ،والعديد مــن األدوات أو التقنيات
التي تستخدم يف نقل املعرفة .إن هدف موارد التعليم
املفتوحة هو بنــاء القدرات ،وتطوير السياســة
الداعمة ،وضمان التعليم الجيد املنصف والشــامل
للجميع ،ورعاية إنشاء نماذج االستدامة من املوارد
التعليمية املفتوحة ،وتعزيز التعاون الدويل.
وأضاف د .بــارود أن التوجهات املســتقبلية
تكمــن يف مشــاركة  NDUخربتهــا يف الـ ،OER
وإطالق آلية بحث للبنان ومنطقة الرشق األوسط،
ومواصلة دعم املوارد التعليمية املفتوحة للوصول
إىل إمكاناتها التحويلية الكاملة لتحقيق .SDG4

