
التعليم في تونس بين واقع الكورونا و الفجوة الرقمية        
األستاذ أحمد الحسين عباسي

 بعد إغالق المؤسسات التربوية و الجامعات في تونس كإجراء حمائي للتصدي النتشار فيروس كورونا المستجد، تم
طرح إشكال التعليم عن بعد و هل أنه بإمكان التلميذات و التالميذ و الطالبات و الطلبة استكمال السنة الدراسية و
الجامعية عن بعد من منازلهم.ففي حين األطفال و الشباب يواصلون دراستهم من منازلهم في أوروبا و العالم المتقدم
في العديد من البلدان عن طريق وسائل االتصال العصرية المتوفرة للجميع، الزلت تونس تعاني من الفجوة الرقمية و

ال زالت الدولة تناقش مدى فائدة رقمنة التعليم و رقمنة عدة مجاالت أخرى.
 

أزمة الكورونا أو الكوفيد 19 هي أزمة كشفت واقعا أليما في تونس. واقع منظومة تعليمية تقليدية الزال فيها األستاذ
أو المعلم يعتمد أدوات و طرق بيداغوجية قديمة غير متناغمة مع عصر التكنولوجيا باستثناء بعض المجهودات
الفردية التي تواجه الرفض و باستثناء بعض المؤسسات العمومية أو الخاصة التي لها من اإلمكانيات لتطوير طرق

التدريس.

 
لهذا، يجب علينا أن ال ننسى أن من بين أهم ركائز التعليم هو المساواة بين التالميذ و الطلبة. المساواة في اإلمكانيات

و في طريقة التعليم، خاصة أن العديد من طلبتنا و تالميذنا أو حتى أساتذتنا و معلمينا ال يملكون 
حواسيب أو هواتف ذكية ليتواصلون مع بعضهم البعض.

 
فرغم المجهودات الفردية المبذولة من اإلطار التربوي و التالميذ و الطلبة تبقى هاته المجهودات بمثابة مبادرات
فردية ال يمكن لها أن تغير واقع التعليم في تونس و ال يمكن لها الحد من الفجوة الرقمية أو الحد من الال مساواة بين
الجهات في تونس. االتصال بالشبكة العنكبوتية أيضا هو غير متاح للجميع سواء في المؤسسات التربوية أو الجامعية

أو في المنازل و هناك تفاوت كبير بين المناطق في تونس، زد عىل ذلك مشاكل الصيانة و خالص معاليم األنترنات
في عدة مدارس أو جامعات متصلة باالنترنات لكن الحواسيب لم تجدد أو تشهد أحيانا المؤسسات بعض

اإلشكاليات التقنية مما يحول معه االتصال بالشبكة العنكبوتية.
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 نادي إعالمية بوضع حواسيب عىل ذمة تالميذ المدرسة و
كذلك تم وضع مجموعة من Raspberry Pi لتعويض
الوحدات المركزية للحواسيب (Unités centrales) و

هي فكرة شباب الجمعية في ألمانيا الذين اقترحوا تعميم
هاته التجربة لسهولة نقل ال Raspberry Piو لكلفته
الزهيدة مقارنة بالوحدة المركزية التقليدية مع ضمان
نفس الخدمات من اتصال باالنترنات اىل التخزين و غير

ذلك من المتطلبات.
 

ما بعد الكورونا...
عىل الدولة التونسية التفكير من اآلن في إصالح التعليم

ألن مشاكل التعليم في تونس هي ليست وليدة اللحظة و
إنما أزمة الكوفيد 19 قامت بتعرية الواقع و كشف انخرام
المنظومة التربوية و المنظومة الصحية و غيرها من
المنظومات.يجب طرح تعليم بديل بطرق عصرية و

التفكير في اتصال الجميع باالنترنات و كذلك طرح نظام
تقييمي جديد خاصة للمستوى االبتدائي حتى ال يرتكز عىل
منظومة االمتحانات أكثر من أن يرتكز عىل التربية
والتثقيف و التشبع بقواعد العيش و السلوك المتحضر و

القيم اإلنسانية.كما يجب أيضا إعادة النظر في منظومة
االمتحانات في تونس و الذهاب نحو تنوعها من

امتحانات "الكتاب المفتوح" Open Book Test و

االمتحانات الشفاهية لتحسين قدرات الطالب التواصلية

و لضمان تناغمه مع متطلبات سوق الشغل عوض تكوين
اآلالف بنفس الطريقة التقليدية.أخيرا، ستنتهي أزمة

الكورونا يوما ما، لذلك يجب علينا جميعا أن نتحمل
مسؤولية المستقبل. و المستقبل المشرق ال يمكن بنائه
دون إصالح التعليم في تونس و تكوين أجيال جديدة

بطرق عصرية.

 نجد أنفسنا اليوم عاجزين عن استكمال الدروس و ربح
الوقت في إطار العدل و المساواة ألن المنظومة التربوية

في تونس تعاني عدة نقائص سواء عىل مستوى الرقمنة
أو عىل مستوى البيداغوجيا.لذلك يجب التذكير بأن دور
األولياء مهم جدا في هذه الفترة بالذات لتعويض المدرسة
ومراقبة أبنائهم و حثهم عىل متابعة برامج تثقيفية و عىل
التركيز عىل الدراسة والمطالعة عوض مشاهدة البرامج
التلفزية التي تبث الرعب في قلوب األطفال و عوض
االتصال بوسائل التواصل االجتماعي الغير منصوح بها

لألطفال.
 

كما أن األولياء لهم دور في مراقبة أبنائهم الطلبة حتى في
المستوى الجامعي بمحاولة توجيههم نحو التركيز عىل
الدراسة ومحاولة التعلم عن بعد عبر المنصات االلكترونية
المتاحة و إن لم تتوفر الوسائل التكنولوجية، بمحاولة
تشجيعهم عىل المطالعة.و باإلضافة إىل ذلك يجب عليهم
تقديم النصائح الوقائية بصفة يومية من غسل اليدين و

عدم الخروج لمقابلة األصدقاء أو الجيران.
 

جمعية تون اب
جمعية تون اب التي تشتغل منذ سنوات عىل التعليم في
تونس، أرادت أن تعاضد المجهودات المبذولة من كافة

األطراف فوضعت عىل ذمة التالميذ و الطلبة منصة

رقمية تشمل عدة مواد و مجاالت تمكنهم من التعلم و
التكوين عن بعد و االنفتاح عىل العالم االلكتروني أكثر
فأكثر و عدم االقتصار عىل وسائل التواصل االجتماعي,
فاالنترنات ثروة لمن أحسن استعمالها. جمعية تون اب

بين تونس و ألمانيا تحاول قدر اإلمكان من موقعها،
تطوير التعليم في تونس و تسعى إىل تناغمه مع
متطلبات العصر.فكانت للجمعية تجربة في سليانة في

مدرسة سيدي سعيد معتمدية برقو ، أين تم تأسيس 


