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«اللويزة» اأطلقت كر�سي اليون�سكو
للموارد التعليمية املفتوحة

أطلقت جامعة سيدة اللويزة في حفل أقيم أم��س في
قاعة بيار أب��و خاطر ف��ي اجلامعة« ،ك��رس��ي اليونسكو
للموارد التعليمية املفتوحة» ،بإدارة الدكتور فوزي بارود
مساعد نائب الرئيس لتكنولوجيا املعلومات ،وبحضور
ال��وزي��رة السابقة ال��دك��ت��ورة م��ي ش��دي��اق ،م��دي��ر مكتب
اليونسكو اإلقليمي للتربية في ال��دول العربية الدكتور
حمد بن سيف الهمامي ،رئيس جامعة اللويزة األب بيار
جنم.
بعد كلمة ترحيبية م��ن مدير مكتب ال��ش��ؤون العامة
والبروتوكول في اجلامعة ماجد بو هدير ،إستهل رئيس
اجلامعة األب بيار جنم كلمته بإجنازات اجلامعة التي
حققتها مؤخرا من بينها إنضمامها إلى النادي العاملي
للجامعات ،كما مت تصنيفها ه��ذا ال��ع��ام م��ن خ��الل QS
 ، Rankingحيث ح��ازت على املرتبة األول��ى في لبنان
لناحية األبحاث في قائمته التصنيفية ألبرز اجلامعات
ف��ي ال��ب��ل��دان العربية ،إض��اف��ة إل��ى نيلها ج��ائ��زة حتقيق
أه���داف التنمية امل��س��ت��دام��ة ع��ن فئة اجل��ام��ع��ات والتي
متنحها الشبكة الوطنية للميثاق العاملي لألمم املتحدة
منتدى الشرق األوسط ألهداف التنمية املستدامة».
واش��ار إل��ى «دخ��ول اجلامعة من الباب ال��واس��ع نحو
تفعيل منظومة امل���وارد التعليمية املفتوحة ،أم��ا اليوم
وب��ع��د س��ت س��ن��وات م��ن ه��ذا العمل امل��ت��واص��ل نتشرف

بأن نشبك السواعد مع منظمة عاملية تؤكد في ميثاقها
التأسيسي على أن كرامة اإلنسان تقتضي نشر الثقافة
وتنشئة ال��ن��اس جميعا على م��ب��ادىء العدالة واحلرية
والسالم وهذا واجب مقدس جلميع األمم ينبغي القيام به
في روح من التعاون املتبادل».
أم��ا ال��دك��ت��ور حمد الهمامي م��دي��ر مكتب اليونسكو
اإلقليمي فذكر «التزام اليونسكو ببناء مجتمع املعرفة
وإشاعة ثقافة السالم ،إذ ترجمت منظمة اليونسكو ثقافة
السالم من خالل قطاعاتها اخلمسة :قطاع التعليم وقطاع
العلوم اإلنسانية وقطاع العلوم الطبيعية وقطاع الثقافة
وقطاع العلوم والتكنولوجيا».
وأش����ار م��س��ؤول ب��رن��ام��ج اإلت��ص��ال وامل��ع��ل��وم��ات في
مكتب اليونسكو في بيروت جورج عواد ،الى ان «برنامج
كراسي اليونسكو يسعى إلى حتقيق وتعزيز التعاون
مع املجتمع املدني ،واملجتمعات احمللية ،وصناع القرار
وال��س��ي��اس��ات .على ه��ذا النحو ،يوفر البرنامج منصة
للحوكمة العاملية إلنتاج املعرفة ونشرها وتطبيقها».
وأوض���ح ب���ارود «أن ه��دف م���وارد التعليم املفتوحة
هو بناء ال��ق��درات ،وتطوير السياسة الداعمة ،وضمان
التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع ،ورعاية إنشاء
مناذج االستدامة من املوارد التعليمية املفتوحة ،وتعزيز
التعاون الدولي.

