
ات التقويم التربوّي" ة تطوير منهجيّ يّ جمع" كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، في افتتاح يوم

)Admee(- 24أوروبا، في  )حرم االبتكار والرياضة. –، في قاعة محاضرات باسيل 2022أيلول )سبتمبر 

 

 
 أوروبا ومندوب رئيس الجامعة )Admee(جمعيّة تطوير منهجيّات التقويم التربوّي" "حضرة السيّد فادي الحاج، نائب رئيس 

 ،في بيروت التربية على المواطنة البيئيّة والتنمية المستدامة في جامعة القدّيس يوسف للتطوير المهنّي، ومدير كرسيّ 

 في المعهد الفرنسّي، لتربويّ ا التعاون لحقم، Martin-Cécile Saintحضرة السيّدة سيسيل سان مارتن 

 التعاون من أجل تعزيز اللغة الفرنسيّة في المعهد الفرنسّي، لحق، مSylvie Lamyحضرة السيّدة سيلفي المي 

في  المستشارة التربويّة والممعلّمة الباحثة في جامعة جنيف وضيفة الشرف، Delphine Rinaldiحضرة السيّدة دلفين رينالدي 

 ،وموادّ مختلفة التي يمتدّ توظيفها في مجاالت عدّة المحاضرة االفتتاحيّة حول تقييم الكفايات المستعرضة

 الجامعيّة، تربيةوال حضرة السيّدة ندى مغيزل، مندوبة رئيس جامعة القدّيس يوسف لضمان الجودة 

قسم  )Admee(جمعيّة تطوير منهجيّات التقويم التربوّي" "حضرة السيّد وسيم الخطيب والسيّدة سكارليت صّراف، مندوبَي 

 لبنان،

 حضرات السيّدات والسادة العمداء والمدراء،

 حضرات السيّدات والسادة المعلّمين،

 أهًلا وسهًلا بكم،

 
 

جمعيّة تطوير منهجيّات التقويم "، أي أوروبا )Admee(جمعيّة الذي تنّظمه  ا في هذا اليوم الطويل ا حار  ب بكم ترحيبا أن أرحّ  دّ وأ

في  التي يمتدّ توظيفها في مجاالت عدّة وموادّ مختلفةات المستعرضة كفايخًلله تنظيم التفكير حول تقييم ال ي يتمّ ذالالتربوّي" 

هذا اليوم  فتتحي أن أه طلب منّ ، البروفسور فادي الحاج، ألنّ Admee Europe جمعيّة أن أشكر نائب رئيس التعليم العالي. أودّ 

تركون الذين سي نّشطينوالم ،"جنيف"التي جاءت من  Delphine Rinaldiدة دلفين رينالدي ، السيّ ةالرئيسيّ  حاِضرةوأشكر الم

ا  ة.نيرمخًلتهم الادمبهذا اليوم في  أثرا

 : أن أقول نقطتين أو ثًلث نقاط أودّ 

ا عالياا أم مدرسربويّ سة التالمؤسّ ه ليس من السهل على ، هو أنّ ذو الطابع العامّ  ىاألولالنقطة  ، أن تضع نفسها ي اة، سواء كانت تعليما

دة أن تكون ات متعدّ من خلفيّ قادمين مين معلّ من ى مهنيين وحتّ من  المكّونة متكجمعيّ  بغي. تم أو التقويم الذاتيّ ويلتقا مجهرتحت 

 رات دقيقة إلى حدّ على دراسة ما يفعله، ومن خًلل مؤشّ  حثّهمن أجل ، التربويّ  سؤولق أو المم أو المنسّ سة أو المعلّ ضمير المؤسّ 

. ساسإلى األليصل  ساسمن األ نطلقي مم والتقييم. عملكبه من وجهة نظر هندسة البرامج وطرق التعلّ  تّم القيامما، إعطاء قيمة لما ي

 إنجازه. قابلت   داعي للقلق بشأن العودة إلى ما تمّ ره األفضل، وبالتالي، ال ا، واعتبمكمقّرر اءعطإو، مجاه هو القيام بعملكاالتّ  ألنّ 

ا ألنّ  40ة ه لمدّ مقّررفي  اواحدا  حرفاار ه لم يغيّ ساا للتاريخ والجغرافيا تفاخر بأنّ مدرّ  ولم يكن  كامًلا شبابه كان عّز ما فعله في  عاما

ق ة بعد تقييم مع منسّ خًلل العطلة الصيفيّ  مقّررهتحضير مطالبته بإعادة  نع نفسي منه. لم أستطع مإعادة النظر في من الضروريّ 

ا أخًلقياا ومطلوباا بطبيعة البرنامج  ة أخرى إلى كلمات فريدريك نيتشه. دعونا نستمع مرّ نفسه برنامجه. وهكذا أصبح التقييم التزاما

Friedrich Nietzsche صنعالذي ي هو ! التقييمالخًّلقون  مإذن، أنت صغوا:" ا (خلقإعادة  أنّه ى)حتّ  خلق: "التقييم يعني ال 

 ،واجبنا في مراجعة نسختنا في ضوء التغييرات جعلنا نعيهذا ي الفيلسوف كًلم. "تقييمها يتمّ التي األشياء  وجواهر من كلّ  اكنوزا 

 .الفاعلةبات الحياة والمعايير ومتطلّ 

ات كفايالطالب على ال تنشئةفي التعليم العالي،  ،اليوم وغداا نشئةمن الت ه ال مفرّ إلى النقطة الثانية ألقول إنّ  أصلًلوة على ذلك، ع

في الشارع وفي العائلة. وبدأ على مستوى المدرسة، ت نشئةالت ههذ ، مع العلم أنّ التي يمتدّ توظيفها في مجاالت عدّة المستعرضة

 النادر إيجاد، ليس من . في الجزء العلويّ 12أو  8، أو 7أو  6مختلفة، في بعض األحيان  اأرقاما تتضّمن هناك قوائم متداولة 

ا إال أنّ . إتقان لغة واحدة أو أكثر وانفتاح ثقافيّ هناك ، في البداية، إذن، وكذلك التفاعل، صغاءالتواصل واإل  هائًلا نا نشهد اليوم عجزا

 والعمل الجماعيّ  ،يادةروال ،ةوالمسؤوليّ  ،التنظيم ، حسّ كذلك األمر. وهو أساسيّ عنا على العمل على ما ا يشجّ في هذا المجال، ممّ 

التي يمتدّ توظيفها في  اتكفايال نحن نعلم أنّ …. إلشرافالخضوع لوالقدرة على اإلشراف و ،والموقف األخًلقيّ  ضمن فَِرق،

والتنافس  ةفي سياق األزم ساسيّةة وأها مهمّ والمهن. إنّ  نة يمكن تطبيقها على أنواع مختلفة من الوظائفات ليّ كفايهي  مجاالت عدّة

ا صفات شخصيّ الطالب، ولكنّ  ارًلت مكتسبة على مدار مسغالباا ما تكون مهارات أو مؤهّ  هاحين. نحن نعلم أنّ بين المرشّ  ة. ها أيضا



والمواطنة ة المواطن ام، هو بناء شخصيّ ، قبل الحديث عن االلتزام في مهنة أو باألحرى في صميم هذا االلتزليّ إشيء بالنسبة  أهمّ 

ا أبداا ة الحركةوالحقيقة وخفّ  ،المرونةمن روح بشخص بالغ،  كلّ ى في وحتّ  شابّ  كلّ في   .وهذا األمر ليس متأّخرا

في  التي يمتدّ توظيفهاات كفايات وكذلك الكفايخذت خطوة التغيير نحو الة، اتّ أكثر عمليّ  جامعتنا تكونولكي  ،لى سبيل المثالع

م راتهم في تنظيقد بالنظر إلى حينع نطاق الفرص للمرشّ ا سيسرّ عشر سنوات تقريباا، ممّ  منذ، المؤّهًلت المطلوبةو وموادّ مختلفة،

. لذلك فهي وسيلة لطمأنة عمالحين لألالمرشّ  فريقها، وكذلك ونواجهيللمشاكل التي  والمنهجيّ  والتواصل والنهج النقديّ  األعمال،

إلى بالنسبة  ، على األقلّ نظام التعليم العالي اللبنانيّ إّن . في الواقع، في آٍن معاا نص معيّ اختصافي  وتأمين حياة الشابّ ين وّظفالم

، باإلضافة إلى إعادة التي تتمتّع بالجودةوالبحث  مشاريع التنشئةوة، التصنيفات الدوليّ  فيف بها رَ المعتَ  جامعات الخمس أو الستّ ال

يمتدّ توظيفها في وموادّ ات كفايبرامج منها ر البعض الحديث. طوّ  التعليميّ  هاتاريخطبع توظيف، الة لى أساس قابليّ برامج عالكتابة 

ى سياساتنا بشأن البحث ى إلى تغيير نظرتنا وحتّ ا أدّ رات في أكثر من مجال، ممّ مقرّ من خًلل محاور و ،مثل برنامجنا مختلفة

، وانتقاد أساليبه فكيرقادر على التالة الطالب التدريس، بهدف بناء شخصيّ  مسارين في افقن ودورهم كمرومالمعلّ  الذي يقوم به

 يادته.روضع نفسه، وبالتالي تمرفه، واومع

قوارب الموت، يجب حوادث التي نعيشها مثل  مآسيفي الو، اهاننسالتي ال دة التي نعيشها ومتعدّ ذات األوجه الفي سياق األزمة 

على  من خًلل العمل المستمرّ  إالالحصول عليه  ال يتمّ ودة، التغيير من أجل لبنان جديد، بأشكاله المتعدّ  أن نكون مقتنعين بأنّ 

ضرورة إال في األزمات. الال يقبلون التغيير إال عند الضرورة وال يرون  شخاصاأل إنّ  Guy Monnetيه مونّ  غيالذات. يقول 

ل ا، وتقييمها يمثّ ا حقيقي  ات المستعرضة تحدي  كفايعلى ال نشئةالت دّ عَ ت  خًلص. نحو الا دا بهذا المعنى، يمكن أن يكون التقييم باباا جيّ 

 .لدينا عمل نقوم بهبالتالي ياا آخر، تحدّ 


