 SMARTبرنامج إطالق :بيروت في المعمدانية المدرسة

 SMARTبرنامج  Open Mindsوجمعية  SKILDمركز مع بالتعاون بيروت في اإلنجيلية المعمدانية المدرسة أطلقت
حكومة في التربية وزير معالي برعاية ،المصيطبة في المدرسة حرم في أقيم احتفال في الخاصة االحتياجات ذوي لألطفال
بو بيار األستاذ األعمال تصريف حكومة في االجتماعية الشؤون وزير معالي وحضور حمادة مروان االستاذ األعمال تصريف
جسر فهم ،المجتمع في الخاصة االحتياجات ذوي االفراد يؤديه الذي األساسي الدور على فيها شدّد كلمة معاليه ألقى ولقد .عاصي
يساعدوا أن والمربين األهل واجب من أنّه معاليه ذ ّكر كما .نخبئهم أن يجب ال لذا ،لنا فخر مصدر وهم ،إنسانيتنا وبين بيننا عبور
منصب شغله خالل به يقوم أن من تمكن الذي للدور امتنناه عن وعبّر ذاتهم ليحققوا خاصة احتياجات لديهم من سيما ال ،االطفال
جمعيات وهنأ ومعرفة محبّة إلى تحتاج ومسؤولية عليه حلّت نعمة كانت تلك معاليه عبّر ما حسب االجتماعية؛ وزيرالشؤون
أكبر جزء تخصيص إلى معاليه ودعا .التعلمية الصعوبات وذوي الخاصة االحتياجات بذوي تعنى التي والخاصة المدني المجتمع
.التعلم من ويتمكنوا التالمذة هؤالء لمساعدة العام المال من
االستاذ العالي والتعليم التربية وزارة في الخاص التعليم مصلحة رئيس أبرزهم كان ،البارزة الشخصيات من عدد الحفل حضر
هنأ الذي عازار بطرس األب الكاثوليكية المدارس عام وأمين حجار غسان األستاذ النهار جريدة تحرير ومدير األشقر عماد
إننا " :بقوله التعلمية والصعوبات الخاصة االحتياجات ذوي التالمذة لخدمة الجديدة المبادرة على بيروت في المعمدانية المدرسة
هو بيروت في المعمدانية المدرسة اليوم به تقوم وما .بالحياة وحقه وحقوقه اإلنسان كرامة تطال جديدة تربوية تحديات أمام اليوم
في مميز بدور قيامه وعلى نفسه وتقدير الحب على وتنشئته ،اإلنسان باخينا ولالهتمام التحديات هذه لمواجهة ومتقدمة جريئة مبادرة

إلى يدخلنا ،الرجاء أبواب من جديد باب أمام اليوم نحن بالمدارس تعصف التي األزمة قلب في" :قائال عازار األب وأردف ".الحياة
".المتضامنة األنسنة على بالتربية التزاما أكثر لنكون ،والخالق والمتنوع الغني التربية في جديد عالم
السيدة كلمة في جاء ولقد .األمناء مجلس وأعضاء ربّاط غيدا السيدة اإلدارة مجلس برئيسة ممثلة كانت  Open Mindsمؤسسة
وأن ،للمؤسسة فخر مصدر هو المشروع هذا أن ربّاط
خطت إذ رائدة مدرسة بيروت في المعمدانية المدرسة سيجعل البرنامج هذا ّّ
وأكدت المعمدانية المدرسة مثال والمنطقة لبنان في المدارس تحتذي أن ربّاط السيدة وتمنّت .دامجة فعال لتكون مه ّمة جديدة خطوة
.مبادرات هكذا ودعم لتشجيع استعداد على دائ ًما ّ Open Minds
أنّ
أن وشرحت بالحاضرين فيها رحّبت كلمة وزير أليس السيدة المعمدانية المدرسة مديرة وألقت
.المدرسة رسالة من جزء هو الدّمج ّّ
من أترابهم مع التعلم بفرصة يحظوا أن تعلمية صعوبات لديهم لتالمذة الفرصة سنوات عشر من أكثر منذ المدرسة أتاحت ولقد
برنامج في األكاديمي الفريق بمؤازرة متخصص تربوي فريق يعمل حيث ) (special educationالمختصة التربية خالل
تالمذة تض ّّم أن المدرسة استطاعت حيث ،العام هذا انطالقه مع  SMARTبرنامج فوائد وزير السيدة شرحت كما .العام التعليم
صرع أو التوحّد طيف من يعانون
االنتباه في نقص أو القراءة في عسر أو الذهني النمو في تأخر لديهم وآخرون ،داون أومتالزمة ال ّ
في الخاصة التعلمية االحتياجات ذوي التالمذة عدد وصل العام هذا الجديد البرنامج فمع .سلوكية اضطرابات أو/و مفرطة وحركة
).تلميذا  (90عشر الثاني الصف حتى المدرسية قبل ما المرحلة من التسعين إلى العام هذا المدرسة
تعمل التي واالجتماعي التربوي لإلنماء اللبنانية للجمعية التنفيذي والمدير لبنان في اإلنجيلية المدارس عام أمين ،قسطه نبيل الدكتور
أن شرح ،المدرسة مظلتها تحت
الدمج نحو الطويلة الرحلة بهذه سمح وما ،بيروت في المعمدانية المدرسة يميّز ما ّّ
وسرع
أن قوامها فلسفة هو  SMART،برنامج باطالق
التالميذ لكل التعلم فرصة تقديم على ينطويان التعليم في والتفوق االبداع ّّ
ّ
أن قسطه .د شرح كما .الصعوبات رغم مقدرته حسب كل
وقليلةّ حاضنة بيئة توفير ّّ
ّ
 ( least restrictiveالقيود فيها
او/و االجتماعي أو/و األكاديمي الصعيد على ) (individualized interventionالفردي والتدخل environment )،
 SMART.برنامح يميّزان العاطفي
أن وأضاف
 (Sensoryالحواس خالل من المحيط مع التفاعل على تدريب سيّما ال أساسية جديدة خدمات يقدّم البرنامج ّّ
على تدريب حصص ،التكتولوجيا استخدام خالل من العالج  ( Group therapy)،الفريق ضمن العالج integration)،
أي المدرسة في المقاربة وهذه .توحد لديهم الذين األطفال احتياجات تلبية إلى باالضافة ،االجتماعية والمهارات الحياتية المهارات
أو اللبناني المنهاج ضمن كان إن مقبول فيها أداؤه يكون أن يستطيع التي المواد وفي قدراته حسب التعلم على طفل كل مساعدة

انطقت حيث واالنماء للبحوث التربوي والمركز التربية وزارة بجهود بالتنويه وختم .الدولية البكلوريا منهاج أو سكول الهاي منهاج
تفعّل التي والسياسات التشريعات بوضع االسراع ضرورة على التشديد وجدّد ،رسمية مدرسة  28في الدمج نحو بسيطة بخطوات
.عراقيل دون من التعلم فرصة طفل كل وتمنح اللبنانية األراضي جميع على الدمج
ناشطة تعليم وأساليب تكنولوجية تقنيات تؤمن التي وصفوفه خدماته بكافة البرنامج أقسام على المدعوون جال الحفل نهاية في
للدمج وتهيئته المدرسة في التالميذ مع متكامل بشكل الخاصة االحتياجات ذو الطفل دمج على تساعد وعالجية تقويمية ووسائل
.المجتمع في الحقا
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