المجلس االستشاري لكلية العلوم التربوية  -جامعة القديس يوسف
لتمتين الروابط في الحقل التربوي

القديس يوسف برئاسة عميدة الكلّية الدكتورة
كلية العلوم التربوية في جامعة ّ
اجتمع المجلس االستشاري في ّ
عبود واألمين العا ّم
باتريسيا راشد وبحضور ومدير عام و ازرة التربية فادي يرق ونقيب المعلمين رودولف ّ
الكلية
للمدارس
بوية في لبنان ،وذلك في مبنى ّ
الكاثوليكية األب بطرس عازار وممثلين عن المؤسسات التر ّ
ّ
اإلنسانية –طريق الشام.
حرم العلوم
ّ

بوية في لبنان
المؤسسات التر ّ
هدف االجتماع إلى اإلضاءة على تثليث الجهود بين و ازرة التربية والتعليم العالي و ّ
أكدت على
بوية في جامعة القديس يوسف ،وقد استهل بكلمة
الكلية التي ّ
ترحيبية لراشد عميدة ّ
ّ
وكلية العلوم التر ّ
ّ
السعي الجدي إلى تحسين طرق التعليم من خالل إعداد أساتذة أصحاب كفايات وذلك من خالل التعاون المثمر
سيما الو ازرة ونقابة المعلمين.
والحثيث مع مختلف الجهات ال ّ

عبود فأثنى على الجهود المبذولة وعلى الجدية في التعاطي مع جامعة
ثم ّ
تحدث نقيب المعلمين رودولف ّ
ّ
يبية التي ستقام بالشراكة
القديس يوسف
خصوصا بعد توقيع اتفاقية التعاون معهاً ،
ّ
كاشفا أن الدورات التدر ّ
ً

اللبنانية.
معها ستطال األساتذة والمعلمين في مختلف المحافظات
ّ

من جهته حيا المدير العام لو ازرة التربية السيد فادي يراك نوعية التعليم في كلية العلوم التربوية وأهمية الدور
بوية على صعيد
الذي تقوم به في الحقل التربوي .كما وأنه تحدث عن التحديات في مجاالت السياسات التر ّ
التقدم العلمي والقوانين وآليات إقرارها ،كما تطرق إلى موضوع التوظيف المتخصص والنقص الحاصل في
هذا المجال.
موحدة ومشتركة لتأمين االمتياز في التعليم على الصعيد الوطني،
ّ
اكد المتجمعون على التعاون من أجل رؤية ّ
ّ
وية في لبنان.
الكلية وبين
بوية والمسؤولين عن السياسة الترب ّ
المؤسسات التر ّ
والى تأمين روابط متينة بين ّ
ّ
بوي
وأعرب الحاضرون عن ّنيتهم بذل الجهود من أجل تمهين التعليم في لبنان والعمل على تطوير الحقل التر ّ
مهمة والمشاركة بالتعاون مع نقابة المعّلمين في لبنان في
من خالل لقاءات مكثّفة لمعالجة مواضيع وقضايا ّ
تعاونا طويل األمد.
ويشكل
بوية
يتطرق إلى مواضيع
تنظيم مؤتمر
ّ
ً
أساسية تر ّ
ّ
سنوي ّ
ّ

