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 الريفييرا فندق

 للعلوم اللبنانية للهيئة الثالث التربوي المؤتمر آذار 25 في الجمعة صباح منيمنة حسن الدآتور العالي والتعليم التربية وزير افتتح
 البلدان وبعض لبنان في الجامعيين واألساتذة الباحثين من وفريق الهيئة أعضاء بحضور التاريخ مادة وتعليم تعلم حول التربوية
 االتحاد مفوضية من مالي بدعم المؤتمر يعقد. والخاصة سميةالر المدارس في التاريخ أساتذة من آبير وعدد واألوروبية، العربية

 .مديستاأل ومؤسسة الدولية للتنمية األميرآية والوآالة األوروبي

 استعمال سوء إلى للتاريخ المنضبط غير التعليم تحّول "أن بعد موّحد مدرسي آتاب إلى الحاجة على آلمته في منيمنة الوزير وأّآد
 الخاصة الذاآرات اختراق على يساعدنا " الموّحد التاريخ آتاب إن وقال." وتلقينه توظيفه في وفوضى ه،ووثائق التاريخ لحقائق
 األحكام عن بعيدًا له، يقال وما له يروى فيما بموضوعية والتفكير التبصر على تساعده " نقدية، تفكير بعّدة الطالب ويزود" المغلقة
 الئحة ووضعت التاريخ لكتابة منهج وضع توّلت واألآاديميين المفكرين من علمية لجنة أّلف أّنه منيمنة الوزير وقال." المسبقة
 الحكومة إلى المشروع رفع وقد استثناء، بدون اللبنانيين جميع ذاآرة بمجموعها تشّكل تاريخية، وأحداث بموضوعات طويلة
 .إلقراره

 التاريخية المعرفة أن فقالت (Elsa Fenet) فونيه لساإ روبياألو االتحاد مفوضية بأعمال القائمة االفتتاح جلسة في وتحدثت
 مجتمع في فاعًال ليكون القرارات اتخاذ على وقدرته الحر المواطن هوية تعزز وخارجها المدرسة في تكتسب التي المشترآة

 تعلم حول المؤتمر موضوع أن وأضافت. األوروبي لالتحاد التأسيسية المبادئ صميم في هو التاريخ تعليم فإن وعليه ديمقراطي،
 .متعدد مجتمع في الطلبة لدى والوطنية المدنية الكفايات تنمية أجل من األهمية غاية في وتعليمها التاريخ مادة

 شغل الذي المؤتمر بموضوع منوها بالحضور رحب قد الغصيني رؤوف الدآتور التربوية للعلوم اللبنانية الهيئة رئيس وآان
 من التربويين الباحثين من عددًا المتكلمين بين أن وقال. الزمن من عقود مدى على لبنان في والسياسية لثقافيةوا التربوية األوساط
 عانت لبلدان التاريخ مناهج وضع في واجهتهم التي المشاآل سيعرضون والعراق، ومصر وقبرص وهولندا وألمانيا المتحدة المملكة
 المبادئ وفق التاريخ لتدريس الحديثة لألساليب خاصًا اهتمامًا سيولي المؤتمر ّنأ الغصيني وأضاف. وخارجية داخلية نزاعات
 .النقدي والتفكير واالستنتاج والتحليل والمقارنة البحث على القائمة التربوية


