
 

 

كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل 
تسليم الشهادات إلى معّلمي المدارس الرسمّية الذين شاركوا في البرنامج الجامعّي في التوجيه 

(، في  DOPS)-(MEHE رشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالية ال مديريّ التربوّي )
كانون  10العلوم التربوّية في جامعة القّديس يوسف في بيروت، يوم الخميس الواقع فيه كلّية 

 م النسانّية.و حرم العل -مدّرج أبو خاطر  –، في كلّية العلوم التربوّية 2020األّول )ديسمبر( 

 

اكتشافها  يتم  يجب أن  حياةمغامرة  لخوضالجميع  دعوةجب أن يكون الهدف من أي تعليم هو ي"
ر بألب ر الفرنسي  م الوراثة والمفك  اء، تأتي هذه الجملة من عال  أصدقائي األعز  " ها.ؤ وتوجيهها وبنا

 التنشئةه ه خالل هذإنجاز ما تم برنا جميًعا في الوقت المناسب لتذك   Albert Jacquardجاكار 
 اجتاح حياتناالوباء الذي  . لم يكن األمر سهاًل في ظل  نصرمخالل العام الم تي تم  تال ةالرائع

م وتعزيز المعرفة ل في التعل  ي المتمث  التحد   . لكن  ة التي شل ت النشاط الجامعي  والحركة االحتجاجي  
أي ام كون لدينا تفمن الصعب في لبنان أن  -اًما أفضل أي   نتظرال يمكن أن ي والتدريب المهني  

 بواجبنا لضمان التعليم المطلوب من لقيامي واواجبنا. كان علينا مواجهة التحد   تمامإل -أفضل 
اء، مون األعز  ها المعل  ، أي  مواكتساب المهارات المطلوبة منك FSédu كلي ة العلوم التربوي ة في ق َبلنا
ًها ًسا منكم مدر  واحد  ى يصبح كل  حت    معنى عبارة تعادة. نتيجة لذلك، والسيتمت ع باالمتيازموج 

ةفي  هيتوجبال قومون ال ت مك، فإن  Jacquard جاكار العبور من صف  ، أو فحسب تلك أو هذه الماد 
تهتم ون  ،واألكاديمي   التوجيه المدرسي   صميمفي  كموتصنيفها، ولكن   عالماتفي ضوء ال إلى آخر

 مكأن يكون إنساًنا مثالًيا. أعتقد أن   ،ن من أن يصبح ما يسعى إليهى يتمك  طالب حت   كل   في توجيه
من جًدا  ضروري   أمر   ها، ولكن  ا هامشي  أمرً ليست  في اإلرشاد والتوجيه ممساعدتك اليوم أن   ون تدرك
لون بهممساعدة الشباب الذين تأجل  خاذ الخيارات الصحيحة وتطوير البرامج و األنشطة على ات   تكف 
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ع من قبل أحد أهداف العقد الموق   ، فإن  شروطدفتر ال. كما جاء في كل  واحد منهمحسب قدرات ب
سات هي أربع -Fsédu كلي ة العلوم التربوي ةسفارة فرنسا واليونسكو ووزارة التربية والتعليم و  مؤس 

USJ ،من خالل ورش عمل ودروس من أجل تعزيز  فرنكوفوني  إلى "تعزيز التعليم السعى ي
، كما اليوم ضيتعر   الذي الرسمي   مين "على مستوى النظام المدرسي  لمعل  دى اة لالقدرات التوجيهي  

اضطروا إلى سلوك طريق الذين ين اللبناني   تالمذةمن ال اتنعلم، لضغوط بسبب زيادة الطلب
سة الرسمي ةال ة ، خاص  تحت وطأتها ةالعائالت اللبناني  التي ترزح  حاالت الفقرتنامي  في ظل   مؤس 

ة ترسيخ هذا البرنامج، كانت هناك مهم   درجة فيالم   ين. من بين المهام  من جانب الطالب السوري  
مين، وذلك لخلق جيل ل المعل  بَ من ق   ةلهم المدرسي  اعمأ من خالل مرافقة  تالمذةجودة تدريب ال

ة أخرى مهم   تم  إدراجما يفعلونه. كما  يقومون بتقويمو  ون ر فك  ي تالمذةته، جيل من المسؤولي  ل يتحم  
زي تعليمي   تربوي  تشكيل مجتمع بغية ل برنامج ترسيخ التحو  إلى  سة ة لمدرسة الرسمي  ا عز  كمؤس 
 .زمن اآلتيات الومواجهة تحدي   التالمذة على تحقيق أهداف تهاقدر تنم ي و  تنظ م

ها نفتخر بكم، أي  ، كما ةي  وظيفت إلى مهارات مَ رج  هذه األهداف قد ت   كون خر تيوم يمكننا أن نفال
 وافي أن تكون موإرادتك منواياك م كنتم على مستوى كالتدريب، ألن   يتماء الذين تلق  مون األعز  المعل  

هذا . إذا كان المجتمع اللبناني  زدادون كفاءة في خدمة وأنتم ت، متمت عين بالكفاءةال أولئك الفاعلين
  دامبفضل وعيه ومعرفته ومهاراته. هذا ليس عماًل  ذافه زمن الحالي  شرور ال يقاوم كل  المجتمع 

ة عد  قامت به عاًما و  150أكثر من  استمر   هو عمل، بل واحد جيلقام به بضع سنوات أو 
بغية  اللبناني   تعزيز رأس المال البشري  من أجل مواصلة هذا العمل المفيد  يكمن فيأجيال. دورنا 

 .لمساعدة في إنقاذ بلدناا

هها ليوم، من خالل التهنئة ا فعةل لكم كأو  التي أوج  ي بين الوزارة وقو   متين لمشروع تعاوني   د 
تنا مهم   ن  ألأن نواصل هذا التعاون من أجل خير الجميع و  ود  أ، في بيروت يس يوسفوجامعة القد  
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ه ومدارسه.  رسمي  دعم التعليم ال تكمن في بين جميع المدر  إلى شيء،  اًل وقبل كل  شكري أو  أوج 
، مشروعهذا الة الذين بذلوا قصارى جهدهم للمساعدة في تحقيق مين، أعضاء إدارة الكلي  والمعل  

 ه بالشكر إلى مكتب اليونسكو اإلقليمي  ". كما أتوج  التوجيه التربوي  في  ي  دبلوم الجامعال" مشروع
ة، ووزارة التربية والتعليم العالي من ة للفرنكوفوني  ة، والوكالة الجامعي  في بيروت، والسفارة الفرنسي  

ة رسمي  كانت سواء  ،مدارسنامختلف في  . التوجيه التربوي  التربوي  مديري ة اإلرشاد والتوجيه خالل 
ه ليس والمسؤولين عنه في إطار األسرة. كما أن   تلميذتجاه ال اهامشي   اكً ليس فقط تحر   ،ةأو خاص  

ه إلىي ه اليوم عمل رئيسي  ، ولكن  ي  صصاتخيقوم به اإل عماًل شبه عرضي    هوفكر لتلميذ اذكاء  توج 
مختلف  إلىأو  دراسي  الفصل اليوًما بعد يوم، ويرشده إلى  ،بهدف أن يواصل نشاطه نفسي تهو 

ي على تخط  أيًضا ساعده يجوانبها، و مختلف ة في ة والعلمي  ة األدبي  واألنشطة المدرسي   المواد  
دين كم تغادرون اء، إن  . أصدقائي األعز  مسارهالصعوبات والعقبات التي تعترض  بمهارات ذات مزو 

الحصول  ةإمكاني   معيريد  نمهذا مفتوح ل  الدبلوم الجامعي  بأن   مركضافة لكم ولمدارسكم. أذك  قيمة م  
ة، اإلدارة التربوي  في ة أو ر في العلوم التربوي  ستمعتمدة قابلة للتحويل إلى ما رصيد 25 على

 ى.الوصول إلى هذا المستو  من أجلة ة والمادي  ة لتقديم المساعدة المعنوي  ة بجدي  وستسعى الكلي  

ى لكم حياة ملًحا في األرض، أتمن  أكثر فأكثر صبحون تس ، بما أن كمواحد منكم في كل   حين أفك ر
 ن.لبنا حياتعليم في لبنان وييحيا ال .مزدهرة


