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�شهيِّب اأطلق الدبلوم اجلامعي يف الإر�شاد الرتبوي
الــتــربــيــة والتعليم  أطــلــق وزيــــر 
الـــعـــالـــي أكــــــرم شــهــيــب »الـــدبـــلـــوم 
التربوي«  اإلرشـــــاد  فـــي  اجلــامــعــي 
اليونسكو  مــكــتــب  مـــع  ــعــاون  ــت ــال ب
اليسوعية  واجلـــامـــعـــة  ــيــمــي  اإلقــل
وبتمويل من احلكومة الفرنسية عبر 
E C W تنتظر  ال  التربية  برنامج 

ومبشاركة املعهد الفرنسي في لبنان 
الفرنكوفونية،  اجلامعية  والوكالة 
ــم فـــي قاعة  ــي ــفــال أق ــــك فـــي احــت وذل

احملاضرات في الوزارة.
من  وتقدمي  الوطني  النشيد  بعد 
الــســيــدة مــي لــيــون ، حتــدثــت مديرة 
اخلوري  هيلدا  والتوجيه  اإلرشـــاد 
الدبلوم  هـــذا  بــرنــامــج  إن  فــقــالــت: 
واملوجهني  لــلــمــرشــديــن  املــخــصــص 
ــــم يـــكـــن جــــاهــــزا أو  ـــربـــويـــني ل ـــت ال
مستنسخا ، بل جاء تلبية حلاجات 
حــقــيــقــيــة مت حتــديــدهــا مـــن جانب 
في  مناقشتها  كما متت   ، املرشدين 
كلية  مع  ومثمرة  عديدة  اجتماعات 
القديس يوسف  في جامعة  التربية 
ومكتب األونيسكو اإلقليمي واملعهد 

الفرنسي والوكالة اجلامعية. 
وحتــدثــت عــمــيــدة كــلــيــة التربية 
الدكتورة  اليسوعية  اجلــامــعــة  فــي 
باتريسيا راشد عن تفاصيل البرنامج 
وانعكاساته  الــتــربــويــة  واهــمــيــتــه 
إيــصــال رســالــة املعلم  املرتقبة على 
فــي كــل مــادة إلــى املتعلمني، وأكدت 
ان اجلامعة ســوف تغتني بحضور 
، وبالتالي  املــرشــديــن كــطــاب فيها 
فإنها ستوفر لهم املناخ املائم للتعلم 

والتطور والعطاء .
اإلقليمي  للمدير  كلمة  كــانــت  ــّم  ث
للفرنكوفونية  اجلــامــعــيــة  لــلــوكــالــة 
هيرفيه ســابــوران أّكــد فيها على أّن 
: » هــذه املــبــادرة تتوافق متــامــًا مع 
للوكالة  اإلستراتيجية  األولــويــات 
اجلامعية للفرنكوفونية في الـ 950 
مؤسسة تربوية التابعة لشبكتها في 
جميع أنحاء العالم. فمن أبرز أوليات 
ــة حتــســني جــــودة التدريس  ــوكــال ال
والتعليم مّما يتطّلب تطويرا مهنيا 

مستمّرا للمعّلمني والتربويني«.
الوكالة  أّن  ذكـــر ســـابـــوران  كــمــا 
في  تنّفذ  للفرنكوفونية  اجلامعية 
لبنان مــشــروع »تــعــّلــم« الـــذي يهدف 
لألساتذة،  املــهــنــي  الـــتـــدريـــب  الــــى 
اليونسكو إلطاق  مع  التعاون  وأّن 
ـــي اإلرشـــــاد  الـــدبـــلـــوم اجلـــامـــعـــي ف

مبختبرات  منــوذجــيــة  مــدرســة   30
robotics، وقد مت تدريب املرشدين 
على استخدام هذه الوسائل التربوية 
املستويات  على  النهوض  ليتكامل 
واإلبداعية  والعلمية  الثقافية  كافة 

التكنولوجية.
وأضاف: أود اإلشارة إلى طابنا 
الذين  اخلـــاصـــة  احلــــاجــــات  ذوي 
يحتلون األولوية في تفكيري وعملي، 
اإلمتحانات  فــي  منهم  شـــارك  وقـــد 
املتوسطة  لــلــشــهــادتــني  الــرســمــيــة 
والثانوية العامة 1786 مرشحا، كما 
ـــوزراء قــرر فــي جلسته  ان مجلس ال
األخــيــرة اســتــبــدال تسمية معوقني 
ــــذوي احلـــاجـــات اخلـــاصـــة وحدد  ب
يــوم الــثــالــث مــن كــانــون األول يوما 
اندماجهم  يعني  مــا  للدمج،  وطنيا 
ــا وعلينا  مـــع رفــاقــهــم فـــي مــدارســن
بالتالي أن نكون جاهزين السقبالهم 
جلهة البناء والتجهيزات واملعلمني 
دور  وهــذا  ملتابعتهم،  املتخصصني 
أســـاســـي ســـوف نــضــطــلــع بـــه، وإن 
واجب  هــو  املجتمع  فــي  انخراطهم 
علينا، ويتوجب علينا العمل الفعلي 
في  خلدمتهم  اســتــعــدادنــا  لتكريس 
اليوم الوطني ، وسنقوم بعمل دؤوب 
في الوزارة لهذه الغاية ونتوجه نحو 
الصديقة  ـــدول  وال املانحة  اجلــهــات 
في  وتساعدنا  بالتربية  تعنى  التي 
هذا امللف الكبير، لكي نطلب تقدمي 
الــعــون عــلــى كــل املــســتــويــات لنقوم 
والتربوي  اإلنساني  الــواجــب  بهذا 
في آن. شكرا جلميع الشركاء وشكرا 
ساعد  من  ولكل  والتوجيه  لإلرشاد 
إلــى البناء  في إضافة لبنة صغيرة 

التربوي.
ودكاش  الهمامي  ــع  وق ــك  ذل بعد 
املخصص  ـــامـــج  ـــرن ـــب ال إتـــفـــاقـــيـــة 
ثــم أقيم   ، للديبلوم وتــبــادال النسخ 

حفل استقبال للمناسبة .
الــتــربــيــة والتعليم  *وقــــع وزيــــر 
الــــعــــالــــي أكـــــــرم شـــهـــيـــب جــــــداول 
بهم  املستعان  األســاتــذة  مستحقات 
لــلــتــدريــس فــي املــــدارس الــرســمــيــة ، 
الــعــائــدة للفصل الــثــالــث مــن العام 
الدراسي 2018- 2019 ، وفاقا لورود 
اجلــداول من املناطق التربوية على 
التوالي . وأحال الوزير اجلداول إلى 
دائرة احملاسبة لتحويل املستحقات 
إلى حسابات املعلمني املستعان بهم 

في املصارف .

شهّيب يتحّدث خالل إطالق الدبلوم

الــتــربــوي ينضوي حتــت إطـــار هذا 
املشروع.

اليونسكو  مــديــر مكتب  وحتـــّدث 
الهمامي،  حمد  الدكتور  بيروت  في 
وجــاء في كلمته: »لتحقيق ما تنص 
لعام  املستدامة  التنمية  خطة  عليه 
2030 والــهــدف الــرابــع الـــذي ينص 
مدى  والشامل  اجليد  التعليم  على 
احلياة - نحن نؤمن بهذا املشروع 
ان  ــى  ال ونتطلع  والــطــمــوح  املبتكر 

نلمس نتائجه قريبا ان شاءالله«. 
وأضــاف: » نحن جميعا هنا الننا 
اجليد  للتعليم  ميــكــن  بــانــه  نــؤمــن 
إلــى تغيير حياة اطفالنا  أن يــؤدي 
وفــي هذا  تغييرًا جــذريــًا.  وشبابنا 
االطـــــار قـــد مّت إعـــــداد خــطــوط هذا 
املرشد  دور  بهدف حتفيز  البرنامج 
واملــعــلــم وإشـــراكـــه بــشــكــل ملموس 
فــي نــشــر املـــهـــارات الــتــي يحتاجها 

طابنا.« 
القديس  رئــيــس جامعة  وحتـــدث 
يوسف اليسوعية األب سليم دكاش 
فقال: »ينبغي علينا القول إّن صياغة 
هـــذا املـــشـــروع فــي متــكــني القدرات 
»الدبلوم  ــة حتــت مــســّمــى  الــتــربــوّي
التربوّي«  اإلرشـــــاد  ــي  ف اجلــامــعــّي 
جاء ثمرة صناعة وصياغة مشتركة 
مــا بــني مكتب األونــســكــو اإلقليمّي 
الفرنسّية  والــســفــارة  بــيــروت  فــي 
الفرنكوفونّية  اجلامعّية  والوكالة 

العالي  والتعليم  التربية  ووزارة 
وكلّية العلوم التربوّية في جامعتنا. 
التوجيه  أو  الـــتـــربـــوّي  واإلرشــــــاد 
التربوّي في مختلف مدارسنا، أكانت 
رسمّية أو خاّصة، ليس مجّرد حركة 
واملسؤولني  التلميذ  جتاه  هامشّية 
عنه في األســرة أو شبه عمل ظرفّي 
يقوم بـه االختصاصّي بل هو اليوم 
عمل أساسّي يتوّجه إلى عقل التلميذ 
وفـــكـــره ونــفــســّيــتــه بــهــدف متابعة 
نشاطه يوًما بعد يوم وتوجيهه بني 
صــّف وآخــر وبــني حلقة وأخــرى في 
الدراسّية  واألنشطة  املــواّد  مختلف 
األدبّية والعلمّية مبختلف وجوهها، 
وكذلك ملساعدته في تخّطي الصعاب 

والعقبات التي تواجه مسيرته«.
الفرنسي  املعهد  مديرة  وحتدثت 
في لبنان السيدة فيرونيك أوالنيون 
لبنان  فــي  الفرنسي  السفير  ممثلة 
برونو فوشيه، واشارت إلى التعاون 
التربية  مــع وزارة  النطاق  الــواســع 
فــي الــعــديــد مــن املــشــاريــع التربوية 
والتنموية، واكــدت على اهمية هذا 
اللغة  تعزيز  مــن  منطلقا  املــشــروع، 
واملعلمني،  املرشدين  لدى  الفرنسية 
مــشــيــرة إلـــى أهــمــيــة جــهــاز اإلرشـــاد 
املادة  تعليم  فــي حتسني  الــتــربــوي 
التعليم في املدارس  ورفــع مستوى 

الرسمية. 
وحتــدث راعــي اإلحتفال الوزير 

شــهــيــب فـــقـــال: فـــي مــســار حتسني 
ــرســمــي، حتتل  نــوعــيــة الــتــعــلــيــم ال
عملية متكني أجهزة الوزارة اإلدارية 
والتربوية األولوية. إن تقوية جهاز 
مبهامه  ليقوم  والتوجيه  اإلرشـــاد 
بصورة أفضل، إستوجبت التعاون 
مـــع مــكــتــب األونــيــســكــو اإلقــلــيــمــي

القديس  وجـــامـــعـــة   UNESCO
اجلامعية  والوكالة     USJيوسف
من  بتمويل    AUF الفرنكوفونية 
برنامج  عبر  الفرنسية  احلــكــومــة 
»التربية ال تنتظر« ECW  ، إلكساب 
مــهــارات جــديــدة تضاف  مرشدينا 
إلى خبراتهم التربوية السابقة، من 
أجــل مواكبة األســاتــذة واملدرسني 
مبا يتاءم مع التطور التربوي، إذ 
أن مــن يــنــال هــذا الــدبــلــوم يكتسب 
املادة  تدريس  في  احلديثة  الطرق 
التعّلمية  والــنــظــريــات  التعليمية 

التعليمية.
وتابع: بالتوازي مع هذا الدبلوم 
يــخــضــع جــمــيــع املـــرشـــديـــن لــــدورة 
ــلــغــة الــفــرنــســيــة ملدة  تــقــويــة فـــي ال
أربعة أشهر مع املعهد الفرنسي الـ

باالضافة    ،InstitutFrançais
الــى الــشــق الــتــدريــبــي ، فــإن تسليم 
حقيبة تربوية لنحو ثاثمائة مدرسة 
رسمية سوف يكون له تأثير إيجابي 
في رفع مستوى املعلمني والتامذة، 
ســيــمــا وأنـــنـــا بـــطـــور جتــهــيــز نحو 
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