
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، في حفل تخّرج طالب كلّية العلوم التربوّية : الشهادة الجامعّية في 
تشرين الثاني )نوفمبر(  8"الممارسات التربوّية في التعليم العالي" وشهادة "تدريب المدّربين للبالغين"، في 

 وسف.  ، في باحة حرم العلوم اإلنسانّية في جامعة القّديس ي2018

 

مناسبة منح الشهادات أو الدبلومات في التربية، يجب أن يكون رئيس بعندما يتعّلق األمر بالتعليم و 
خالل  ما اكتسبوه بشكٍل جّيد لهم أن يدمجوا ىتمنّ يو  يوّجه إليهم التهانيّ جين و المتخرّ  صافحيل الجامعة هنا

ن بدا، المساءوهذا يعني أّن التخّرج في هذا . أبحاثهمو  مسار تعليمهم متواضًعا ظاهريًّا، فإّنه ال ينقصه  وا 
أو  ،مجموعة مصّغرة ولكّنها مهّمة االمدّربين تتبعه نشئةتفسواء تعّلق األمر ب. رئيسيًّاا شيء لنعتبره حدثً 

تطوير الممارسات التربوّية، سواء في الجامعة أو في المدرسة، ها نحن أمام مهارتين تحّركان طرق 
المواقف التعليمّية نحو المزيد من أساليب التعّلم الناشطة التي يعتّز بها التقليد اّتخاذ و  قيامنا باألمور

فصل نظام ال إّن اليسوعّيين هم الذين أنشأوا، في الواقع. منذ القرن السادس عشر  اليسوعيّ التعليميّ 
ة فّعالة أسفرت عن نتائج أعطي مثااًل واحًدا لطريق. الذي نعرفه اليوم، بمختلف أشكاله وأنشطته الدراسيّ 
تقرير التدريس من خالل إعطاء  طّرق إلىة يتالدليل التربوّي المّتَبع في المدارس اليسوعيّ : جّيدة 

في :  نحن ال ندرك ما يقترحه هذا الدليل. بالتمارين ةُمرَفق االذي يجب اإللتزام به المحاضرات النظرّية
درسه في نصف ساعة ويكّرس أربع ساعات ونصف  ة، يجب على المعّلم أن يعطيالصفوف الثانويّ 

ة من جهة، ومن فظيّ ممارسة البالغة اللّ هو ة أكثر أهميّ  ُيعَتَبرما  ، ألنّ  أنواعهابكلّ  للتمارين التطبيقّية
 الدراسيّ  في الفصل همّ األ بالتالي،. عليها الذاتيّ  والحكم األمور صّورختبار القدرة على تجهٍة أخرى، إ

ستيعاب أن يتّم عند التالمذة أنفسهم اإلبل  ات حولهاالمالحظتدوين و  لوماتعادة المعأو إ  كالم المعّلم يسل
 .ةات العلميّ الملموس لألفكار والمعطي

ذ أُعرب عناليوم، إذ أهّنئكم على حصولكم على هذه الشهادات والدبلومات و  مين والسلطات امتناني للمعلّ  ا 
ها في المواقف مو التي اكتسبت وسائلفي استخدام ال وادال تتردّ :  ، أقول لكميداألكاديمّية، بدًءا من العم
 Adolfoكلمة أدولفو نيكوالس  ر دوًماأتذكّ . ةالمستقبليّ  مها في نشاطاتكونالمختلفة التي ستواجه



Nicholas   ّة وسطحيّ  ارفق المعأمام تدفّ : "هذا المساء  ستشهد بهاوأها  أن أرجع إليالتي أحب
 ".التعليممسار في ق عمّ الت عبر إال أن نعّبر عن معارضتنانملك ال  ،المعلومات


