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أ� ّول لقاء للم�شروع الوطني «�إطار املعايري املهنية
للتم ّيز يف التعليم والتعلم يف اجلامعات اللبنانية»

د .اجلمال يتح ّدث في اللقاء
عقد لقاء عام حتت عنوان «حتليل املمارسات احلالية
للتعليم والتعلم «  ٢٠١٦ف��ي وزارة التربية والتعليم
العالي في بيروت ،في إطار املرحلة األولية من املشروع
الوطني «إطار املعايير املهنية للتميز في التعليم والتعلم
ف��ي اجل��ام��ع��ات اللبنانية  ،»E-TALEB /ال��ذي حظي
بتمويل مشترك من برنامج االحتاد األوروبي ايراسموس
 )+European Union Erasmus( +والذي أطلق في
شباط  ،٢٠١٦وهو املشروع اللبناني الوحيد الذي متت
املوافقة عليه وق��د أعطيت منحة جلامعة ال��روح القدس
 الكسليك إلدارت��ه في لبنان وذلك بالتعاون مع املديريةالعامة للتعليم العالي في لبنان و 12جامعة ومنظمة
أخرى من لبنان وبريطانيا وفرنسا وأملانيا .
ح��ض��ر ال��ل��ق��اء أك��ث��ر م��ن  ٧٠م��ش��ارك � ًا م��ن اجلامعات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة امل��ش��ارك��ة وغ��ي��ر امل��ش��ارك��ة ف��ي م��ش��روع E-
 .TALEBوقد افتتحه الدكتور ع��ارف الصوفي ،منسق
برنامج اي��راس��م��وس ب�لاس  +ERASMUSف��ي لبنان،
ال��ذي س ّلط ال��ض��وء على أهمية مشاركة اجلامعات في
لبنان في مشاريع ذات متويل مشترك مع ايراسموس
ب�لاس كمشروع  E- TALEBال��ذي يهدف إل��ى تعزيز
التعليم والتعلم في لبنان.
أما البروفسور أحمد اجلمال ،مدير عام التعليم العالي
في لبنان ،فقد تطرق إلى دور اجلامعات الريادي في لبنان
في حتسني وتعزيز ممارسات التعليم والتعلم في التعليم
العالي .كما قدم حملة سريعة عن مشاريع ضمان اجلودة
التي من شأنها تعزيز التميز في نظام التعليم العالي في
لبنان وشدد على أهمية مشروع القانون اجلديد للوكالة

الوطنية لضمان اجلودة.
وخالل اللقاء ،قام الدكتور جورج يحشوشي ،منسق
املشروع ونائب رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك
ل��ض��م��ان اجل����ودة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م ،ب��ع��رض أه���داف
ومخرجات املشروع وخريطة الطريق إلدارته.
كما ألقى ال��ض��وء على التقدم احل��اص��ل ف��ي املشروع
خصوص ًا م��ا حققته املرحلة األول���ى م��ن نتائج «حتليل
املمارسات احلالية للتعليم والتعلم « فض ً
ال عن خطوات
امل��ش��روع املقبلة م��ن ضمنها تنظيم ورش���ة ع��م��ل حول
«تطوير إطار املعايير املهنية للتعليم والتعلم في لبنان»
خ�لال الشهر املقبل س��ي��ش��ارك بها أرب��ع��ة عشر جامعة
ومنظمة من لبنان وأوروبا.
ثم تناول الدكتور كرمي نصر ،مساعد الرئيس للتطوير
األكادميي في جامعة البلمند والذي ترأس املرحلة األولى
من املشروع ،خطة العمل التابعة لهذه املرحلة واملنهجية
امل��ع��ت��م��دة ون��ت��ائ��ج ال���دراس���ة اإلس��ت��ق��ص��ائ��ي��ة املتعلقة
بأولويات وممارسات التعليم والتعلم املوجهة إلى أفراد
الهيئة التعليمية في كافة اجلامعات في لبنان .وقد أنهى
د .نصر مداخلته مبجموعة من التوصيات للمراحل التي
ستعقب هذا اللقاء.
كما ق��ام��ت ال��دك��ت��ور غينيا زغ��ي��ب ،رئيسة قسم كلية
التربية في جامعة البلمند ،بعرض نتائج البيانات التي
مت جمعها من أكثر من  ١٠٠٠شخص من الهيئة التعليمية
والطالب واإلداريني على مرحلتني متتاليتني.
ثم متت مناقشة نتائج ومخرجات الدراسة من خالل
حلقة حوار شارك فيها كافة األشخاص احلاضرين.

