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 ILE بنانّي إلعداد المرّبينالمعهد اللّ  من الحالّيين يجين والطالبالخرّ  م أّن رابطة قدامى طالبكمأنا ال أخفي عنك
قدامى مثل هذا الشعور بانتماء  إستطاع أن ينّمي حجمبهذا الادر العثور على معهد من النف .تضعني في حيرة

يصّح . وما أصبحوا عليه اليوم في مسارهم المهنيّ  بالقدامى هحتفالا يفهتمام اإل كّل هذاحوله ويثير  طالبه
 متابعة تأمين يصبو إلىّي نموذج عمل يت باز وأعضاء لجنة الرابطة هوز لي ةالرئيسالسّيدة عمل  نّ إ القول

في مجال العمل شخاص األ الذي يحثّ  دافعال ويصّح القول إنّ . وتنّميه االنتماءالشعور ب عّززتي تاألنشطة ال
 بنانّي إلعداد المرّبينالمعهد اللّ  إلىة الموكلة أن أرى في المهمّ  ، أودّ من ناحية أخرى . يؤخذ باالعتبار عيّ التطوّ 

 بنانّي إلعداد المرّبيناللّ  معهدال ، يضمن1956عام المنذ تأسيسه في . الشعور باالنتماء نميةا لتجد   امهم   عاماًل 
ILE  طويل  تقليد   يندرج ضمنوهو  ،ىاألول الذين يتبّوأون المرتبةمين المعلّ  نشئةعلى ت الطابع المهنيّ إضفاء

 مجاالت ا فيأكاديمي  ا وطني  ا هذا المكان مرجعً من ا يجعل ممّ والمستدامة  ةدبين المتجدّ المدرّ  نشئةت علىيقوم 
مهّمة وال وجدت هذه ال. التربية التقويمّية على مستوى وكذلك  بتدائيّ اإلو والتعليم  مستوَيي الحضانة تعليم علىال

باإلضافة . اإلنسانّيةو  الكفاءة في الوقت نفسه يسبغوا عليهامين مثل عايدة روكز وآخرين لملتز  اأشخاًص  تزال
ق األمر ، عندما يتعلّ ةواإلنسانيّ  اتالمهار ، هل يمكننا فصل هذين الجانبين: نطرح السؤال التالي ذلك،  إلى

 ةالفرنسيّ الّلغة ب ةالناطق ال سّيماالمدارس، و  توّقع مّنا؟ ت األطفال األصغر سن  تعليم اة ، وخاّص بالتعليم
وجامعة  بنانّي إلعداد المرّبينالمعهد اللّ في  تي تلّقت تنشئتهاة الأفضل الموارد البشريّ  ار لهنوفّ  أن، (الفرنكوفونّية)

ا ة أو غيرهغة اإلنجليزيّ سات الناطقة باللّ المؤسّ  منافسة جّراء لضغوط شديدة من ضتعرّ ت اهألنّ القّديس يوسف 
ال  ،بالنسبة إلينا. وتكتفي بهماز لجودة والتميّ ا حّس  امنحهتو  لتدريبل ةالتدريسيّ  هيئتها تعدّ  التي من المؤّسسات
المعهد اللبنانّي إلعداد المرّبين على  يدعو إليها التربية التي زركّ تات ؛ التقنيّ  التدريب على علىيقتصر األمر 

 .لممارسة المهنة ضرورّيةالقيم ال تتنميةو  تنشئةال محورفي  ُيعَتَبرللطالب الذي  والمهنيّ  الشخصيّ  نموّ ال

 إلى مرّشحين ال بلال حدأ ح سنوي ا إلى إلىمنَ التي تُ  أن تفّكر لجنتكم بإنشاء جائزة عايدة روكز يسعدني حق ا
 اشغفهو  ايتهبجدّ  زميّ تت ، وهذه المرّشحة يجب أنبنانّي إلعداد المرّبينالمعهد اللّ  جائزة إلى إحدى المرّشحات



على الرغم من الصعوبات و ، كطالبة اإللكترونيّ  سجّلهال ، من خالقد قّررت كما يجب أن تكون  ،لبحث العلميّ ل
 أمنية أوّد أن إذا كان لديّ . اتهدراسفي مسار صحيًحا اّتجاًها  تسلكنجح و ت، أن التي تعترضها ما العوائقوربّ 

بنانّي إلعداد المرّبين في جامعة اللّ رابطة قدامى المعهد التي تعيشها أرى هذه التجربة  فهي أن يكمأرسلها إل
رابطات  نميةتعزيز الروابط بين أعضائها وتمن أجل  الجامعة سات أخرى فيمؤسّ  لتطال تمتدّ  القّديس يوسف

 .اهمإنجاز مهامّ من أجل  السند القويّ  القدامى التي أصبحت

 .ما تقومون به من أجل خير الجميع في كلّ  مثمًرابة ونجاًحا ى لكم أمسية طيّ أن أتمنّ  أودّ 


