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ندوة عن »قيا�س م�ضتوى الطالب اجلامعيني يف اللغة االأم«

دعوة لإيجاد »Toffel« باللغة �لعربية وتطوير �ملناهج �ملدر�صية

النائب احلريري وسلوى السنيورة خالل الندوة )تصوير: محمود يوسف(

 

واش�������ارت االم���ي���ن���ة ال���ع���ام���ة للجنة 
سلوى  لليونيسكو  اللبنانية  الوطنية 
البعاصيري ال��ى ان��ه من ال��ض��روري »أن 
بجدية  األم  لغتهم  م��ع  ال��ط��ال ب  يتعامل 
املستطلع المكاناتها في ميادين املعرفة، 
واجتماع،  وف��ل��س��ف��ة  وأد ب  ع��ل��م  ل��غ��ة 
وباندفاع الباحث عن قدرتها في التعبير، 
عن  املنقب  ومب��ث��اب��رة  وتقنيا،  جماليا 
االش���ت���ق���اق والنحت  ف���ي  ط��واع��ي��ت��ه��ا 
وال��ت��رك��ي��ب، وذل����ك ل��ق��ن��اع��ة أك��ي��دة لدى 
اللجنة الوطنية ان اللغة العربية لم تكن 
من  علم  اي  استيعا ب  عن  قاصرة  يوما 

العلوم، أو نقل أي معرفة من املعارف، او 
التفاعل مع أي مستجد من املستجدات، 
وم��ا التراجع ال��ذي نشهده في التعامل 
م��ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة او ال��ت��ف��اع��ل معها 
سوى قصور ابنائها عن إنتاج املعرفة، 
وابتداع الفكر، وابتكار اجلديد. واكدت 
ان اللغة العربية لم تكن يوما قاصرة عن 
استيعا ب اي علم من العلوم، الفتة الى ان 
هذا اللقاء يأتي استكمااًل العمال الطاولة 
املستديرة التي نظمت العام املاضي في 
موضوع »التجار ب اجلامعية في قياس 

كفاءة الطال ب في اللغة العربية«.

باللغة   »Toffel« الي���ج���اد  دع�����وة 
العربية على غرار اللغة االجنبية لطال ب 
اجل��ام��ع��ات ف��ي لبنان وال���دول العربية، 
او  »م��زح��ة«،  البعض  ق��د يعتبرها  فكرة 
باعتبار  منها  اآلخ��ر  البعض  قد يسخر 
والكتابة  ال���ق���راءة  يتقنون  ال��ط��ال ب  ان 
باللغة العربية باعتبارها اللغة االم، هذه 
الدعوة اطلقها املشاركون في ندوة قياس 
مستوى كفاءة اجلامعيني في اللغة االم 
امس في فندق »البريستول« من تنظيم 
»ال��ي��ون��ي��س��ك��و« حت��ت ع���ن���وان: »جت���ار ب 
عربية وعاملية في قياس مستوى كفاءة 
ال���ط���ال ب اجل��ام��ع��ي��ني ف���ي ال��ل��غ��ة االم«، 
النائب بهية احلريري  برعاية وحضور 
وذل����ك ب��ه��دف ق��ي��اس م��س��ت��وى الطال ب 
ان  وملعرفة  العربية،  باللغة  اجلامعيني 
كانت هناك جسورًا تربط بني الكفاءات 
وبني  امل���درس���ي  التعليم  ف��ي  املكتسبة 
متطلبات التدريس في التعليم اجلامعي، 
ومل��ع��رف��ة م���اذا ي��ق��رأ وم���اذا يكتب هؤالء 
ال��ط��ال ب، وع��ل��ى األخ���ص ب��ع��دم��ا عرض 
جتربتهم  اجلامعيني  االس��ات��ذة  بعض 
مع طالبهم من خ��الل ما يعرف بتدوين 
رؤوس االق���الم خ��الل احمل��اض��رة، حيث 
يتفاجئ معظم االساتذة ان هؤالء الطال ب 
ال يستطيعون تودين رؤوس االقالم اثناء 
احملاضرة بل تتحول احلصة الدراسية 
الى حصة تلقني او إمالء، وهذا يدل على 
ان الطال ب غير قادرين على االستيعا ب 
ب��س��ه��ول��ة او ال��ت��ع��ب��ي��ر ع��م��ا ي�����دور في 
خاطرهم بشكل سريع على الرغم من ان 
احمل��اض��رة ه��ي باللغة االم، وه��ذا االمر 
دفع البعض للتساؤل عن ق��درة املناهج 
املدرسية في إعداد التالمذة وحتضيرهم 

للدخول الى اجلامعات.

واعتبرت النائب احلريري ان احياء 
ال��ي��وم العاملي للغة االم ه��و تأكيد على 
االنتماء لألمة والتاريخ والثقافة واللغة، 
م��ش��ي��رة ال���ى إن���ه »ي����وم ال���ع���ودة للذات 
ومواجهة التحديات التي تضع هويتنا 
ول��غ��ت��ن��ا ف���ي دائ�����رة اخل��ط��ر والتراجع 
واألدبية  العلمية  لوظائفها  أدائ��ه��ا  عن 

واإلبداعية والثقافية واإلجتماعية«.
اما ادم��ون صعب فقد عرض جتربته 
مع الطال ب خالل 40 سنة، مشيرا الى ان 
املشكلة ثقافية وليست تعليمية باعتبار 
ان التلميذ يبقى يتلقن الدراسة واللغة 
ح��ت��ى ف��ي اجل��ام��ع��ة. ب��ع��د ذل���ك انعقدت 
اجللسة األولى وحتدث فيها مقرر جلنة 
اللبنانية  الوطنية  اللجنة  ف��ي  التربية 
لليونسكو الدكتور عدنان األمني فعرض 
ألعمال اللجنة ومساهمتها في اجلهود 
األم،  العربية  اللغة  تعزيز  ال��ى  الرامية 
كما عرض مدير معهد اللغات والترجمة 
القديس  جامعة  ف��ي  الترجمة  وم��درس��ة 
ي��وس��ف ال��دك��ت��ور ه��ن��ري ع��وي��س جتربة 
قياس مستوى الكفاءة واللغة الفرنسية. 
ك��م��ا ك���ان مل��دي��رة م��ك��ت��ب »اميديست 
مداخلة  بتلوني،  شاهني  باربرا  لبنان« 
حول جتربة اميديست في قياس مستوى 

الكفاءة في اللغة االنكليزية. 
أما جتربة قياس مستوى الكفاءة في 
اللغة العربية فقد عرضها مستشار املركز 
التعليم  في  والتقومي  للقياس  الوطني 
السعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة   - ال��ع��ال��ي 

الدكتور عبدالرحمن الشمراني. 
واخ��ت��ت��م��ت اجل��ل��س��ات ب��ن��ق��اش عام 
الدكتور  وادارة  احل��ض��ور  ف��ي��ه  ش���ارك 

هنري عويط. 
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