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دفعة جديدة من حاملي ديبلوم التربية :
شهادة مفتوحة ألساتذة الجامعات من اليسوعية
اطلقت كلية ال�ع�ل��وم ال�ت��رب��وي��ة في
ج��ام �ع��ة ال �ق��دي��س ي��وس��ف ال��دف�ع��ة
السادسة من األس��ات��ذة الجامعيين
حاملي الديبلوم الجامعي "التربية
الجامعية :ال�ط��رائ��ق الحديثة" ،في
حضور رئيس الجامعة األب سليم
دكاش وعميد الكلية الدكتور فادي
ال�ح��اج ،العميدة الفخرية ومندوبة
رئ � �ي� ��س ال� �ج ��ام� �ع ��ة ل �ل �ب �ي��داغ��وج �ي��ا
الجامعية ال�ب��روف�س��ورة ن��دى مغيزل
نصر ،مسؤولة قسم التدريب الدائم
ف ��ي ال �ك �ل �ي��ة ص��ون �ي��ا ق�س�ط�ن�ط�ي��ن،
وج� �م ��ع م ��ن األس � ��ات � ��ذة وم �س��ؤول��ي
الجامعة واألهل واألصدقاء.
وتهدف هذه الشهادة المفتوحة
امام كل أساتذة التعليم العالي في
لبنان ،إل��ى التدريب على الطرائق
التربوية الحديثة ،وهي تندرج في

إطار التوجهات العالمية التي تعتبر
التربية الجامعية م��ن أه��م مقومات
جودة التعليم العالي.
وأل � � �ق� � ��ت ق� �س� �ط� �ن� �ط� �ي ��ن ك �ل �م��ة
ت��رح�ي�ب�ي��ة ش �ك��رت ف�ي�ه��ا األس��ات��ذة
المشاركين على الثقة التي منحوها
ل �ل �ق �ي �م �ي��ن ع �ل ��ى ال� �ش� �ه ��ادة وع �ل��ى
إدراكهم اهمية العالقة بين أساليب
التعليم وجودة التعلم ،وألنهم قبلوا
بتحليل طرائق تدريسهم من اجل
تطويرها.
تالها دكاش في كلمة حيا فيها
ال�م�ع�ل�م�ي��ن"ال��ذي��ن ال �ت��زم��وا متابعة
ال �م �ق��ررات واألع �م ��ال التطبيقية"،
وت � �س� ��اءل "إن ل ��م ي �خ �ض��ع األف� � ��راد
للتدرب على جودة التعليم ،فكيف
تريدون أن تصنف المؤسسة رائدة
في تحسين نوعية التعليم كما في

سائر الخدمات األكاديمية وحتى
اإلداري� � ��ة؟ أع�ت�ق��د أن ه �ن��اك فرصة
تتوافر اليوم للكلية".
اما الحاج فأشار الى "ان التدرب
ع� �ل ��ى أس� ��ال � �ي� ��ب ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ي �ب �ق��ى
م� ��ن ال� �م� �ح ��رم ��ات ل� � ��دى األس� ��ات� ��ذة
ال �ج��ام �ع �ي �ي��ن" ،وت��اب��ع م�ت��وج�ه��ا ال��ى
األساتذة "لقد قبلتم التحدي عندما
تسجلتم في هذا الديبلوم .بفضل
تواضعكم الفكري ،قبلتم بوضعية
ال��دارس ال��ذي يؤمن بفكرة التعلم
مدى الحياة".
وب �ع��د ت��وزي��ع ال �ش �ه��ادات ،القت
ن � �س� ��ري� ��ن ح � � �م� � ��دان ك� �ل� �م ��ة ب ��اس ��م
األساتذة المتخرجين ،أشادت فيها
بالقيمة ال�م�ض��اف��ة ل�ه��ذه ال�ش�ه��ادة
ووقعها على تحسين أداء أساتذة
التعليم العالي.

