
 

 
 

 معالي وزير التربية والتعليم العالي،
 حضرة مدير المكتب اإلقليمي لألونيسكو،

 حضرة ممثلة سفير فرنسا في لبنان،
 حضرة مدير المكتب اإلقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية،

 حضرة مدير عام التربية،
 حضرة األب الرئيس،

 حضرة المشرفين التربويين، أعزائي المعلمين،
 زمالئي األعزاء، أيها األصدقاء،

 
إن أي مرٍب ". إرادتيخرج عن ي... معنى  سبقههذا العالم معنى يل"ال أعرف ما إذا كان يقول ألبرت كامو: 

، كلاإلنساني فيكتور فرانبحسب تأكيد ، فالحياة لها معنى ... ويعرف اإلجابةسوف ما هو مطلوب منه فيدرك 
 ] في[ ما نأتي به إلى الحياة". همن الحياة، ولكنليس في "ما نتوقعه فإن المعنى 

 
يل تربويين، هو المساهمة في الهدف النبشرفين في هذه الحالة كموتربويين،  كفاعلينإعطاء معنى للعالم، إن  

قيادته إلى التميز على الصعيدين الفكري واإلنساني، واإلنسان بكل أبعاده، مكانة ع ألي مهمة تعليمية: هدف رف  
م له وأن ن لبناء، عميق بالنقد الديه إحساس تطور أن يعلى ومساعدته وسائل التفكير في العالم والحياة ... قد ِّ

قبل وبل اختالفه، رغم التعامل معه ليس فقط من أجل لوجود اآلخر وجعله متفهًما وروح المبادرة واإلبداع ... 
خدمة الخير لثقافة تحمل قيًما لآلخرين نقل هي أن نالجرأة على إغناء هذه العالقة... إن مهمتنا كل شيء، 

 .العام
 
 يوم الجامعدبلال، تأمل كلية التربية في جامعة القديس يوسف، من خالل المستجدات التربويةا مع آخر شيً اتمو

يهدف و"إشراف تربوي" يهتم بالفرد، على تعزيز  مكتساعدلم، أن تسير في هذا االتجاه اإلشراف التربوي"في "
لتعلم، ا الكلية إمكانية تذوق  مالممارسات المهنية، وقبل كل شيء، أن تمنحكفي من االبتكار  متمكينك أيًضا إلى
 ديناميكية "التعلم مدى الحياة".في إطار 

 
 مأعلى، يجب أن نكون أكثر تواضعًا". أنتبلغنا مرتبة "كلما : شيشرونلالجميلة  العبارةأود أن أختتم بهذه 

اطاتكم فإنكم وأنتم تمارسون نش، واإلشراف طويلة في مجال التعليمالخبرة غنياء بالن، األولتربويشرفون االم
 ةمهنيال اتشاطتكون هذا النعندما خصوًصا  ملكبالنسبة  حاجةال تبدو المهنية فإن العودة إلى مقاعد الجامعة قد 

الكثير من القواعد ما قد تتضمنه من "، مع ةكاديمياأللعبة المرة أخرى لقواعد " ونتخضعوعندما ...  ةناجح
تحلى وعلينا أن نمر ... موقف يتطلب تواضعًا فكريًا كبيًرا ... لكن المعرفة ليس لها ع  فهذا ال والتقييمات،

يئًا س ش"ال أدر ِّ  :ذات مرة وبساطة، كما قال ألبرت أينشتاين في طريق التعلم، بفرحبالجرأة لننطلق معًا 
ننا سنخلق أي شيء، لك متعليمك ندَّعي سوف لن". في الكلية، المالءمة للتعلمالظروف تهيئة ب قوملطالبي، بل أ
 مؤاتية للتعلم سوياً.الظروف ال

 
 7,30أرحب بكم في كلية العلوم التربوية، وفي جامعة القديس يوسف في بيروت. إن ساعة الدخول ستدق عند 

 لعلوم االنسانية. حيث سننتظركم بفرح كبير.أيلول للقاء في بهو حرم ا 12من نهار الخميس القادم في 
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 جامعة القديس يوسف في بيروت
 


