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الثالثاء 22 ،كانون الثاني2019 ،

الجراح
لعناية حضرة األستاذ جمال
َ
معالي وزير اإلتصاالت في لبنان
الموضوع  :إنشاء مساحة تعليمية مبتكرة في المدارس الحكومية اللبنانية
تحية طيبة،
متابعة للجهود القيّمة التي بذلتموها في سياق التقدم التكنولوجي واإلبتكار واإلبداع في لبنان
على مدى السنوات القليلة الماضية مما ترك أثرا واضحا على أكثر من مستوى ،وتعقيبا على
توصية دولة الرئيس سعد الحريري بشبك المدارس الرسمية باإلنترنت ،يسرنا التقدم بطلبنا
هذا إلستكمال الشق التقني الضرورية إلطالق برنامج جمعية تسريع اإلزدهار
باألفكار) (IDEAS ACCELERATE GROWTHالمسمى "بوابة االبتكار".
تعمل الجمعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ) ، (MEHEكما مع وزارتكم الموقرة
ومجموعة من شركاء التدريب ،على إنشاء مساحات مبتكرة في المدارس الرسمية اللبنانية
تحقق:
• وصل مجموعة من المدارس الرسمية بشبكة اإلنترنت (المذكورة أدناه) –
• دمج التكنولوجيا مع التعليم الغيرمنهجي من خالل أنشطة معروفة تحت مسمى STEAM
(مختصر للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات).
• إنشاء قدرات معرفية مبكرة لطالب المدارس الرسمية ،مما يضيف بعدا ضروريا في سياق
التعليم العصري هو اليوم غائب تماما في نظام المدارس الرسمية في لبنان .
Pilot Schools

• خلق فرص للمؤسسات الحكومية أمثال وزارات الزراعة والثقافة والبلديات بتمكين هذا
المشروع أكثر من خالل مساهماتهم في إنجاحه.
• الربط اإلستراتيجي للقطاع الخاص الشبه غائب عن التعليم الرسمي بالمدارس الرسمية.
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كتاب لمعالي وزير اإلتصاالت في لبنان

في المرحلة األولى يشمل البرنامج خمسة مدارس هي:
• مدرسة األوروغواي الرسمية (عالية)
• مدرسة شكا الرسمية ا لمتوسطة (شكا)
• مدرسية العلمانية النموذجية الرسمية (صيدا)
• مدرسة عاليه الغربية ا لمتوسطة الرسمية (بيروت)
• مدرسة بيروت العالية الرسمية للبنات (بيروت)
يقدم المشروع مساحة ومعدات حديثة وبرامج تدريبية إلنخراط طالب المدارس المتوسطة
الرسمية ببيئة التكنولوجيا ،كما إلطالع وتدريب أساتذة المدارس الرسمية .تتم التدريبات من
خالل شركاء البرنامج من القطاع الخاص ،وهم من المؤهلين بالترميز ،التصميم الثالثي
األبعاد والروبوتيات ومكونات التفكير التصميمي األخرى ضمن برنامج لبناء القدرات موجه
للمعلمين.
بعد زياراتنا األخيرة للمواقع المدرسية  ،نستعد لبدء األعمال الميدانية في غضون أسابيع قليلة.
إلتمام المشروع ،نطلب من حضرتكم وبأسرع وقت متاح لديكم ،تأمين شبكة إنترنت لكل من
المدارس المذكورة أعاله عبر تقنية الـ  Fiber opticsأو أي تقنية أخرى متوفرة ،وبسرعة 25
 Mbpsكحد أدنى ،مجانا َ خالل فترة سريان البرنامج التجريبي.
من خالل دعمكم لبوابة االبتكار ،تبقى وزارتكم الموقرة في طليعة التغيير وبناء القدرات
والسعي لتحسين الوعي التكنولوجي في لبنان .معا نعمل إلنجاح هذه الباكورة وضمان إنتشارها
وإستمراريتها في كل المناطق اللبنانية.
مع جزيل الشكر،

_______________________
غياث البرازي
رئيس جمعية تسريع اإلزدهار باألفكار
Chairman – IDEAS ACCELERATE GROWTH
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