اﻟﺨﻤﻴﺲ  2015-10-08اﻟﻌﺪد 14472

5

م�ؤمتر التعليم امل�ستدام يف LAU
ب�شراكة  NDUواملجموعة الأوروبية

استضافت اجلامعة اللبنانية األميركية ()LAU
مؤمتر التعليم امل��س��ت��دام «كجسر ب�ين التعليم العالي
والصناعة» ،الذي ينعقد بشراكة كاملة مع جامعة سيدة
اللويزة ووزارة التربية والتعليم العالي ،وهو من تنظيم
«م��رك��ز التعليم امل��س��ت��دام» ف��ي  ،LAUومت��ول��ه مبادرة
.TEMPUS
رحب مدير برنامج التعليم املستدام في  LAUميشال
ّ
مجدالني باحلضور ،وحتدث القيم الدكتور جورج ّ
جنار
فشدد على التعليم املستدام ومعاينه وأهميته في هذه
املرحلة ،ألنه يتطلب االلتزام واملثابرة ،وأكد ان هذا هو
النوع الذي يتماشى مع عالم اليوم املمكن.
وأك��د رئيس اجلامعة الدكتور جوزيف جبرا ان أي
مؤسسة للتعليم العالي ترغب وتعمل للنجاح يجب ان
تكون جزء ًا من املجتمع ،وعليها أن تعمل ملساعدة املجتمع
على مواجهة التحديات اليومية في عالم معقد ومعولم
يسودنا اليوم ،وأحد أهم التحديات لهذه املؤسسات هو
توفير الفرص للشباب للقدوم اليها وتوفير تربية وتعليم
ال مثيل لهما لكي يكون م��ردوده��م��ا م��ن خ�لال الشباب
فاع ً
ال في املجتمع بحيث يتحول العالم الى مكان أفضل
للعيش.
الدكتور حشوة حت ّدث بدوره كمنسق للبرنامج وأوجز

الغاية منه ،معتبر ًا أ ّنه يضم  11جامعة من لبنان وأوروبا
واملغرب العربي.
رئيس جامعة سيدة اللويزة األب وليد موسى قال بأنّ
التعليم املستدام يشكل جانب ًا مهم ّا في لبنان حالي ًا فيما
مقوماته.
الوطن يسعى الستكمال ّ
ثم كانت كلمة اليكسيس لوبر رئيس قسم التعاون
في املفوضية األوروبية في لبنان ممث ً
ال رئيسة البعثة
الس��ن ال���ذي أوض���ح أنّ التعليم
ال��س��ف��ي��رة كريستينا
ي
املستدام أضحى ض���رورة ف��ي تلك األي���ام مشابه ًا إياه
باملكون املهني للتطوير.
الكلمة األخيرة كانت ملمثل وزي��ر التربية الياس بو
صعب ،املدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد اجلمال
الذي قال بأن الوزارة تؤمن بأهمية التعاون بني القطاعني
العام واخلاص كما وبني اجلامعات الرسمية واخلاصة
ومن أجل هذا دعمت الوزارة املشاريع االوروبية خصوص ًا
تلك التي تهدف إلى التعاون بني جامعات لبنان الشيء
الذي كان شبه مستحيل قبل خمسة عشر عام.
وحت � ّدث عن اخلطة االستراتيجية ل���وزارة التعليم
ال��ع��ال��ي ال��ت��ي ك��ان��ت ق��د وض��ع��ت ف��ي ال��ع��ام  2007وعن
امل��س��اع��دات االوروب���ي���ة ف��ي تنفيذ أك��ث��ر م��ن خمسني
مشروع.

