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�صر�كة بني « »AUBو« »GCHERAلإبر�ز
من�ذج جامعة �لأر�س يف تق�ية �لتعلم �لتجريبي

املشروع سيحول طالب اليوم إلى قادة املستقبل
اعلنت اجلامعة األميركية في بيروت ( ،)AUBفي بيان «انها
دخلت في شراكة مع االحتاد العاملي جلمعيات التعليم العالي
في العلوم الزراعية وعلوم احلياة  ،GCHERAفي مشروع
يهدف إلى إدخال عناصر النجاح األساسية جلامعة األرض إلى
ثــالث جامعات مختارة في املكسيك وهاييتي على مــدى ثالث
سنوات ،من متوز  2018إلى حزيران .»2021
واشــارت الــى «ان هــذه العناصر قد أثبتت أنها ذات أهمية
كبرى في التعليم اجلامعي ،وهي:التعليم القائم على القيم،
والتعلم التجريبي  -التشاركي ،واملشاركة املجتمعية ،وريادة
األعمال االجتماعية والقيادة وصنع القرار األخالقيني ،في حني
ستواصل  GCHERAفي الوقت نفسه ،العمل مع اجلامعات
عبر شبكتها العاملية لتسهيل أجندة التغيير عند املؤسسات
املهتمة به».
بدوره ،رحب رئيس  GCHERAجون كنيللي بالشراكة مع
اجلامعة ونوه بها وبريادتها ،وبالتزامها احلماسي باملشروع.
وشـكــر مؤسسة كيلوغ لدعمها امل ـشــروع الــذي سيساعد في
حتويل التعليم اجلامعي ،بهدف تكوين القادة األخالقيني الذين
يحتاجهم العالم».
اما الرئيسة التنفيذية ملؤسسة كيلوغ الجون مونتغومري
تابرون فاشارت «الــى انــه بصفتنا ممولني مؤسسني جلامعة

األرض ،لدينا تاريخ طويل معها ،ومع مهمة إعداد قادة رؤيويني
للخدمة في أوطانهم».
واشـــار الـبـيــان الــى «ان امل ـشــروع سيساهم فــي اإلصــالح
التعليمي باستخدام منوذج جديد للتعلم ،باملشاركة واخلدمة
يحول طالب اليوم إلى قادة املستقبل ،ومحفزي التغيير الذين
يحدثون الـفــرق باستخدام حلول متكاملة للمشاكل وريــادة
األعـمــال والــوعــي البيئي والـقـيــادة وصنع الـقــرار األخالقيني
وانخراط املجتمع واملواطنني في خدمة الوطن واملجتمع».
واع ـلــن ان «امل ـشــروع يضم ورش عمل قائمة على أســاس
املؤسسات ،وتبادل األساتذة والطالب ،وشبكات للتعلم .وعلى
مدى خطة الثالث سنوات للتغيير االستراتيجي ،سيتم تكييف
البرامج األكادميية ووضــع وتنفيذ أطــر التقييم التي تقيس
نسبة حتقيق أهداف املشروع .وستقوم اجلامعة األميركية في
بيروت ،بالشراكة مع  ،GCHERAبتنسيق أنشطة املشروع
بكاملها ،وضمان تنفيذها الناجح ،وتوفير اإلش ــراف املالي
عليها».
من جهته ،توقع رئيس اجلامعة فضلو خــوري «أن يؤدي
جنــاح اجلــام ـعــات ال ـثــالث امل ـخ ـتــارة أوال لـهــذا املــشــروع ،إلــى
إظهار جناح النموذج وعندها سيتبعهم َ آخرون ،مما سيحدث
تغييرات في العديد من جامعات .»GCHERA

