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التعليم الخاص :نحو التميز والريادة
العدالة التربوية بتكامل الخاص والعام

النائبة الحريري متحدثة في الجلسة االفتتاحية.

ن�ظ�م��ت نـقــابــة المعلمين فــي حــرم
الـ ـعـ ـل ــوم اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة فـ ــي جــام ـعــة
الـقــديــس يــوســف ،مــؤتـمـرًا تربويًا

ب ـع ـنــوان "ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـ ـخ ــاص :نـحــو
الـتـمـيــز والـ ــريـ ــادة" ،رع ـتــه الـنــائـبــة
بهية الحريري ،وشارك فيه رئيس

الجامعة البروفسور سليم دكــاش
اليسوعي واألمين العام للمدارس
الـكــاثــولـيـكـيــة األب ب ـطــرس ع ــازار

والوزير السابق زياد بارود والنقيب
نـع ـمــة م ـح ـفــوض ورئ ـي ـســة جــامـعــة
القلبين األقــدسـيــن األخــت عفاف
أبــو س ـمــرا ،وعـمـيــدة كلية التربية
في اليسوعية الدكتورة باتريسيا
الفتى راشد ،في حضور شخصيات
روحية وتربوية وثقافية وطالب.
وألقى األمين العام للنقابة وليد
جرادي كلمة أكد فيها ضرورة رفع
إسم المؤسسات التربوية اللبنانية
م ــن خ ــالل ال ـت ـم ـيــز .وك ــان ــت كلمة
لألب دكــاش تناول فيها مسألتي
التحصيل العلمي والــريــادة ،فيما
شــدد األب ع ــازار على أهمية دعم
ال ـ ـمـ ــدارس لـتـتـمـكــن م ــن مــواج ـهــة

التحديات.
وتحدثت راعية المؤتمر النائبة
الحريري ،فــأشــارت إلــى ان "العمل
التربوي التكاملي هو حاجة وطنية
ملحة ،تحقيقًا للعدالة التربوية بين
كل أفراد المجتمع اللبناني ،ألنني
على يقين بأننا لن نتجاوز أزماتنا إال
من خالل العدالة التربوية حيث ال
يشعر أحد باإلقصاء أو التهميش،
وكلنا يذكر كيف كــان لبنان يوم
تحققت العدالة التربوية وتكامل
التعليم الخاص مع التعليم العام،
على أن يكون الطالب هم الهدف
األس ـ ـمـ ــى لـ ـل ــدول ــة وال ـم ــؤس ـس ــات
ال ـ ـت ــرب ــوي ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات

ال ـت ــرب ــوي ــة اإلداري ـ ـ ـ ــة وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
وم ــواكـ ـب ــة الـ ـت ـ ـط ــورات ال ـســري ـعــة،
والـتــي تشهدها العملية التربوية
في البرامج واألساليب والتقنيات
وال ـم ـف ــاه ـي ــم .وع ـل ـي ـنــا ج ـم ـي ـعــا أن
نواكب كل تلك التطورات ودمجها
في مناهجنا التربوية الوطنية في
التعليم الخاص والـعــام ،وعلينا أن
نـعـيــد للتعليم وظـيـفـتــه الــوطـنـيــة
بـمــا هــو ال ـجــامــع األسـ ــاس بـيــن كل
اللبنانيين بدون استثناء".
ث ـ ــم ع ـ ـقـ ــدت جـ ـلـ ـس ــات طــرحــت
خاللها مـشــاريــع تــربــويــة وثقافية،
وقدمت اقتراحات للمناقشة حول
سبل تطوير التعليم الخاص.

