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 الجلسة الحوارّیة االولى 
 المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء تطّلعات 

 حدیثةوطنّیة لمناھج 
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 تصمیم المداخلة
 للبحوث واالنماءمھام المركز التربوي  -۱

 

المناھج اللبنانیة نحو تطلعات المركز التربوي لتطویر  -۲
 مناھج تفاعلیة

 

لمشروع األساسیة خطة المركز االستراتیجیة للمراحل  -۳
 المناھج
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للبحوث واالنماءالتربوي مھام المركز  -۱  
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 التربوي للبحوث واالنماءمھام المركز 
 بحسب قانون إنشائھ والمراسیم التطبیقیة لھذا القانون

 )۱۹۷۲-۱۲-۱۳تاریخ  ٤٥۱۷رقم المرسوم  +  ۱۹۷۲-٤-۱۱تاریخ  ۳۰۸۷المرسوم رقم +  ۱۹۷۱-۱۲-۱۰تاریخ  ۲۳٥٦قانون رقم (
 
 عامةمؤسسة المركز ھو  

 ، المالي واالداريباالستقالل تتمّتع ذات شخصیة معنوّیة  
 .والبلدیاتعن الدولة أشخاص القانون العام المستقلین كما وھو من 

 .موازنة تصدر باسمھ ضمن الموازنة العامة لوزارة الربیة وتوضع في حساب خاص بھ في مصرف لبنان -
بعض من ھذه القرارات  ال تكون نافذة اال بعد .  مجلس االخصائیین برئاسة رئیس المركز لھ السلطة التقریریة باصدار القرارات -

 ).مجلس الوزراء  أو  وزیر التربیة(موافقة ومصادقة سلطة الوصایة 
 .ال تطبق على المركز التربوي القوانین التي تصدر لالدارات العامة والبلدیات اال بعد اصدار مرسوم خاص بناء على القانون -
 .الرقابة المؤخرة: ال یوجد رقابة على قرارات مجلس االخصائیین اال بعد اصدارھا  -
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 المھام األساسیة للمركز التربوي
):بتصّرف(بحسب المادة الرابعة    
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األبحاث واالحصاءات التربویة -۱  

 .نتائجھابالبحوث وتعمیم  القیام

 .نتائجھا واصداراالحصاءات التربویة  اجراء
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لمختلف أنواع (الخطط التربویة واللجان العاملة في حقل التخطیط  -۲
) التعلیم العام ومراحلھ وفروعھ  

أو بناًء على تكلیف من وزیر التربیةعفواً   
 .بھا ومراقبة تنفیذ ومراجعتھا وضع المشاریع التربویة

إلغ�اء اح�دى مؤسس�ات / تع�دیل / توس�یع / ل�وزیر التربی�ة ح�ول إنش�اء  ابداء المشورة
 .العامالتعلیم 

 .العامفي عضویة اللجان العاملة في حقل التخطیط  االشتراك حكًما
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المناھج واالمتحانات الرسمیة -۳  

 .بشأنھاالمناسب  دراسة المناھج واقتراح
 .التربویة والبت فیھاالكتب المدرسیة والمنشورات والوسائل  انتاج

 وحض��وروض��عھا  وتنس��یقنم��ط أس��ئلة االمتحان��ات الرس��میة  اق��رار
 .أعمال اللجنة الفاحصة
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وحقولھالعاملین في جمیع مراحل التعلیم  -٤  
)ما قبل الجامعي(  

الشروط الواجب توافرھا في المرشحین للعمل ف�ي جمی�ع مراح�ل  اقتراح
 .وحقولھالتعلیم 
 .الثانويأفراد الھیئة التعلیمیة، باستثناء التعلیم  اعداد

 .وحقولھجمیع العاملین في مراحل التعلیم  تدریب
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األبنیة المدرسیة والتجھیزات التربویة -٥  

الش����روط الفنی����ة والص����حیة الواج����ب توافرھ����ا ف����ي األبنی����ة  اقت����راح
 .التربویةوالتجھیزات 
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التوثیق التربوي -٦  

 . تربویة مركزیة وتنظیم مكتبةبأعمال التوثیق التربویة  القیام
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تطلعات المركز التربوي لتطویر المناھج  -۲  
:اللبنانیة نحو مناھج تفاعلیة   

 
ھیكلیة المناھج -أ  

مالمح المتعلم -ب  
المثلث الدیداكتیكي في المناھج التفاعلیة -ج  
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، واص�بح الزام�اً إع�داد من�اھج تنس�جم ۱۹۹۷من�اھج ولّما لم یعد ممكناً اإلبقاء على 
 :كان ال بد منمستلزمات العصر الحاضر مع 

 
متفّكر وخالق وبارع في حل المشاكل ولدیھ مھارات تكنولوجی�ا بناء انسان 

 ،إنتاج المعرفةالمعلومات واالتصاالت للتعامل مع المعلومات  من أجل 
 

ومب��ادر لیك��ون ق��ادراّ عل��ى واس��ع االط��الع م��ن أن یك��ون الم��واطن تمك��ین 
 ومرضیة،، وعلى التنّعم بحیاة كاملة إدارة حیاتھ بشكل فّعال
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ف��ي المش��اركة الكامل��ة ف��ي المجتم��ع والت��أثیر جمی��ع الم��واطنین عل��ى  تش��جیع
 حیاتھم،القرارات التي تؤثر على 

 
َم��ة الُیوِنْس��كو (للص��راعات  الس��لمي لتعزی��ز الح��ل التف��اھم ب��ین الثقاف��ات  ُمَنظَّ

۲۰۱۱( . 
 

 المناھجالحاجة إلى إعداد مشروع خّطة تطویر لذلك كانت 
   تفاعلّیة،جدیدة مناھج نحو  

 .الجودةوتراعي معاییر ھذه المتطّلبات تلّبي 
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المناھجھیكلیة  -أ  
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 مكونات المنھج
 

 = المنھج
 
 
 
 

) الخاصة بالمعارف بالمھارات وبالمواقف(  األھداف  - 
)االفكار العامة(  - المحتوى  

)والوسائل الطرائق(التعّلم التعلیم واستراتیجیات  -  
  )التي تساعد على تحقیق االھداف( األنشطة -
  )المخرجات المتوقعة عند المتعّلم( التقویمأسس  -
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مالمح المتعلم -ب  
، لذلك فإن مالمحھ عصر المعلوماتیة والتفاعل الرقميمتعّلم الغد ھو ابن إن 

 .  تتالءم مع عصر التواصل واالنفتاح والعولمة

یتماشى مع مھارات  عالميمتعّلم ھنا ینطلق تفكیرنا في رسم مالمح من 

، المحافظة على األصالة والقیم الوطنیةمع  القرن الواحد والعشرین، 

 .للتحلیل واالختبار والتعّلم مدى الحیاةوترك المجال واسعا 
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 نرید متعلّم
 مدرك لتصرفاتھ الشخصیة•
 مدرك لمسؤولیاتھ المدنیة•
 مدرك للوعي العالمي والتكنولوجي•
 متقن لعملیة التواصل والتعامل مع االخرین •
 والتغییرالتطور دائم •

 ناشط•
 تأملي•
 تعاوني وتشاركي•
 استقصائي •
 مفكر ناقد •
 ُمسائل •

 نرید مواطنًا فاعالً، یفتخر بانتمائھ لوطنھ 
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 مالمح المتعلّم

 الملتزم بالوالء لھویتھ 
المحافظ على الذاكرة الجماعیة 

 والتراث الوطني
الواعي لواجباتھ والمدافع عن 

 حقوقھ 
الممارس لقواعد العیش 

 المشترك
الممارس للقواعد الصحیة 
 السلیمة المؤدیة الى النمو

القادر على التواصل اإلیجابي 
 وتقبل اإلختالفات 

المعتمد النھج التشاركي 
 .والمنفتح

المتبني لمفاھیم التنمیة 
 المستدامة 

 المتقن للغة العربیة 
 و للغتین اجنبیتین 

المتقن لتكنولوجیا المعلومات 
 .  واالتصاالت

لم بالمفاھیم األساسیة إلدارة الم
 .المال العام

 المتعلم مدى الحیاة
القادر على اكتساب واستخدامھا 

 وانتاجھا المعرفة 
 المتحلي بالتفكیر الناقد والخالّق

 الباحث والمتفكر
 القادر على اتخاذ القرار

 المتمتع بشخصیة متوازنة 
 المسائل

المحترم الروابط األسریة 
   والعائلیة

 .المحترم القوانین واألنظمة
المحترم المبادئ األخالقیة 

  واإلنسانیة العامة
المحارب للفساد والعنف 

والجھل من خالل التمسك 
 بالمعاییر األخالقیة

المحترم للحریات الشخصیة 
 والعامة 
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المثلث الدیداكتیكي في المناھج التفاعلیة -ج  
 المتعّلم

 
 
 
 
 

 المعّلم                      ةالتعلیمیّ  لمادةا   
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»المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق«المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول   

   ۱/٤تطلّعات المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء لمناھج وطنّیة حدیثة                              
 رئیسة المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: ندى عویجان. د
 

 ۳ج 
 ٤ج 
 ٥ج 

 المتعلّم - الدیداكتیكيالمثلّث  
 :المتعّلمتفاعل 
تفاعلھ مع ذاتھ خالل ینعكس على المتعلّم وعلى  النھج التفاعلي التعاونيھذا 

ویساھم داخل الصف وخارجھ والتفاعل مع أترابھ ومجتمعھ  عملّیة بناء المعرفة
ھذه الكفایات في  ستثمارإببناء الكفایات المنشودة لدى المتعلّم وبناء قدرتھ على 

 .مختلفةوضعّیات أكادیمّیة وحیاتّیة 
 

 .الجدیدةالمعرفة  -المعرفة السابقة : مع نفسھ تفاعل المتعلّم 
 .داخل الصّف وخارج الصفّ مع المتعلمین اآلخرین تفاعل المتعلّم 

 .بینھمفیما المتعلّمین مجموعات تفاعل 



 ۲ج 
 ۱ج 

»المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق«المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول   

   ۱/٤تطلّعات المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء لمناھج وطنّیة حدیثة                              
 رئیسة المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: ندى عویجان. د
 

 ۳ج 
 ٤ج 
 ٥ج 

 
 

 یكمن التفاعل أیًضا بین مخرجات التعلّم
 وفي التوازن والتكامل بین 

 المعارف والمھارات والمواقف عند المتعلّم 



 ۲ج 
 ۱ج 

»المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق«المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول   

   ۱/٤تطلّعات المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء لمناھج وطنّیة حدیثة                              
 رئیسة المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: ندى عویجان. د
 

 ۳ج 
 ٤ج 
 ٥ج 

المادة التعلیمیة – الدیداكتیكيالمثلّث   
 تشابك بین المواد+ تفاعل عامودي وأفقي 

 تفاعل بین االھداف والكفایات واالنشطة الصفیة والالصفیة
  ادخال بعض المقاربات التعلیمّیة مثل التعلّم بالمشاریع

 المواد التعلیمیة

 السنوات/ الحلقات 

 الخ اقتصاد علوم ریاضیات لغة عربیة

۱-۱           

۱-۲           

۱-۳           

           الخ

 منّصة تطویر
 المناھج

 مھارات حیاتّیة
Project-based 
learning 

 مالمح المتعلّم



 ۲ج 
 ۱ج 

»المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق«المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول   

   ۱/٤تطلّعات المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء لمناھج وطنّیة حدیثة                              
 رئیسة المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: ندى عویجان. د
 

 ۳ج 
 ٤ج 
 ٥ج 

التفاعلي/ الكتاب الورقي    
 والتعّلم للتعلیم صالحة مادة خالل من للمنھج ترجمة ھو والكتاب

 .الكترونیة بمواد ال أم مدّعم التفاعلي الورقي / التقلیدي الورقي :الورقي الكتاب
 

   .تفاعلًیا كتاًبا بالضرورة لیس :الرقمي الكتاب
 التفاعلي المحتوى / الرقمي المحتوى

 

 بطرائق ،بالتواصل ،والالصفیة الصفیة باالنشطة تكمن التفاعلیة
 المشتركة بالمشاریع التطبیقیة، بالتمارین الناشطة، التعلیم

 .الداعمة الرقمیة وبالمستندات



 ۲ج 
 ۱ج 

»المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق«المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول   

   ۱/٤تطلّعات المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء لمناھج وطنّیة حدیثة                              
 رئیسة المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: ندى عویجان. د
 

 ۳ج 
 ٤ج 
 ٥ج 

المعلّم - الدیداكتیكيالمثلّث   
 :المعلّمتفاعل 

 .  التربويوسائر العاملین في القطاع المعلّمین / المعلّم 
 .بینھمفیما نفس المادة أو من مواد مختلفة تفاعل األساتذة من 

 .فیما بینھم المدیرینتفاعل / بینھم فیما  المنسقینتفاعل 
 .بینھمفیما  المرشدینتفاعل / بینھم فیما  المدربینتفاعل 

 .التفتیش التربوي
 .االساسياالعداد  –كلیات التربیة 

 
تبادل  -منّصات -وذلك من خالل اجتماعات (تفاعل جمیع العاملین في القطاع التربوي فیما بینھم 

 ).(PLNشبكات التعلّم المھني  –لقاءات رقمّیة  –لقاءات تربویة وغیرھا  –معلومات وخبرات 



 ۲ج 
 ۱ج 

»المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق«المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول   

   ۱/٤تطلّعات المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء لمناھج وطنّیة حدیثة                              
 رئیسة المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: ندى عویجان. د
 

 ۳ج 
 ٤ج 
 ٥ج 

الدیداكتیكيالمثلّث   

 :الدیداكتیكيتفاعل عناصر المثّلث 
ب��ین الم��واد التعلیمّی��ة م��ن خ��الل التفاع��ل والت��رابط المنطق��ي األفق��ي والع��امودي 

 ف�ي المرك�ز الترب�وي التربوّی�ونوقد ش�رع الخب�راء واألھداف وتشابك الكفایات 
م�ع متجانس�ة س�مات م�تعلّم تحدی�د وبإعداد الدراسات ح�ول الحاج�ات التطویرّی�ة 

التربوّی��ة المالئم��ة المقارب��ات وم��ع الق��رن الواح��د والعش��رین وحاجات��ھ كفای��ات 
 .بتعددیتھللمجتمع الوطني اللبناني 



 ۲ج 
 ۱ج 

»المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق«المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول   

   ۱/٤تطلّعات المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء لمناھج وطنّیة حدیثة                              
 رئیسة المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: ندى عویجان. د
 

 ۳ج 
 ٤ج 
 ٥ج 

:الدیداكتیكيتفاعل عناصر المثلّث   
 :من خالل 

 .المعلّمین والعاملین في القطاع التربويتفاعل  -
منّصات یلزم، من لتفعیل ما یسعى المركز التربوي تعاونّیة، عمل دینامیكّیة  -

 .  عمل، لتحقیقھاولقاءات وورشات 
 لتطویر المناھج،تطویر المناھج وذلك بتحدید المقاربة المعتمدة عملّیة  -
 عاّمّة،حقل التربّیة في التعاون كنھج عمل لھا وإّتباع المصطلحات التابعة توحید  -
المعتمد وعلى على التصمیم جمیع الشركاء في عملّیة تطویر المناھج تدریب  -

 .عنھالمصطلحات المنبثقة 



 ۲ج 
 ۱ج 

»المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق«المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول   

   ۱/٤تطلّعات المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء لمناھج وطنّیة حدیثة                              
 رئیسة المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: ندى عویجان. د
 

 ۳ج 
 ٤ج 
 ٥ج 

 یؤدي ببعض بعضھا ھاتداخلو الثالثة الدیداكتیكي المثلث عناصر تفاعل
   البنائیة : المعرفة بناء الى

 
 المتعّلم

 
 
 
 

        
 المعّلم                                        ةالتعلیمیّ  لمادةا          



 ۲ج 
 ۱ج 

»المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق«المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول   

   ۱/٤تطلّعات المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء لمناھج وطنّیة حدیثة                              
 رئیسة المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: ندى عویجان. د
 

 ۳ج 
 ٤ج 
 ٥ج 

 :مع ) المعلّم –المادة التعلیّمة  -المتعلّم (تفاعل ھذه العناصر نضف الى ذلك  
 .داخل الصف وخارجھ البیئة الخارجیة  والتجھیزات والوسائل  التربویة -
 .في عملیة تعلّم ابنائھمأولیاء االمور  -
 .المشروع المؤسساتي -
على عّدة أصعدة  فیما بینھا) مدارس وغیرھا(تفاعل المؤسسات التربویة  -

 ).خارج الوطن –الوطن  –المنطقة التربویّة  –المنطقة الصغیرة (



 ۲ج 
 ۱ج 

»المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق«المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول   

   ۱/٤تطلّعات المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء لمناھج وطنّیة حدیثة                              
 رئیسة المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: ندى عویجان. د
 

 ۳ج 
 ٤ج 
 ٥ج 

 
 المتعّلم 

 
 
 
 

   المعّلم                                          ةالتعلیمیّ  لمادةا   
 

المشروع 
 المؤسساتي

والمؤسسات 
 التربویة

أولیاء االمور 
في عملیة تعلّم 

 ابنائھم
 

الخارجیة البیئة   
 والتجھیزات والوسائل التربویة

 



 ۲ج 
 ۱ج 

»المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق«المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول   

   ۱/٤تطلّعات المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء لمناھج وطنّیة حدیثة                              
 رئیسة المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: ندى عویجان. د
 

 ۳ج 
 ٤ج 
 ٥ج 

 المناھج التفاعلیّة
  التكنولوجیا واستخدام التدریس طرائق تنّوع على التربوي المركز یشجع
 : باالعتبار االخذ مع المالئم بالشكل الحدیثة

 التربوي، الھدف تحقیق
 التربویة، للمؤسسة المادیة االمكانیاتو

 لجمیع والتعلّم التعلیم عملیة  خدمة في  واالتصال المعلومات تكنولوجیا جعل
 .العكس ولیس تعّلمھم وأنماط ذكاءاتھم تنّوع على المتعلمین

 



 ۲ج 
 ۱ج 

»المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق«المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول   

   ۱/٤تطلّعات المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء لمناھج وطنّیة حدیثة                              
 رئیسة المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: ندى عویجان. د
 

 ۳ج 
 ٤ج 
 ٥ج 

خطة المركز االستراتیجیة للمراحل االساسیة لمشروع  -۳
 المناھج

 



 ۲ج 
 ۱ج 

»المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق«المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول   

   ۱/٤تطلّعات المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء لمناھج وطنّیة حدیثة                              
 رئیسة المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: ندى عویجان. د
 

 ۳ج 
 ٤ج 
 ٥ج 

 الدستور اللبناني -۱ 
        التربویةالسیاسة العامة في لبنان ومنھا السیاسة. 

              التربوي النظام 
 ).مناھج، اعداد استراتجیات وخطط تربویة وغیرھا، موازنة، إدارة(

  

 .للمناھجاالستراتیجیة العامة  -۲



 ۲ج 
 ۱ج 

»المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق«المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول   

   ۱/٤تطلّعات المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء لمناھج وطنّیة حدیثة                              
 رئیسة المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: ندى عویجان. د
 

 ۳ج 
 ٤ج 
 ٥ج 

 االساسیة لمشروع المناھجاالستراتیجیة للمراحل خطّة المركز 

 2015 -2016 - 2017 مرحلة ورش العمل  1
 مرحلة وضع األسس العامة 2

 .سمات المتعلّم/ تحدید الكفایات العامة / مراجعة •
 .المناھج وأسس التقییم تحدید ھیكلّیة •
 .المخرجات المرجّوة/ العامة غایات األطر المرجعیة واألھداف تحدید / مراجعة •
 للتصمیم الھندسي للمناھج بناًء على نتائج ورشات العمل، المقاربة المنوي اعتمادھا •

م��ع العل��م أنن��ا أق��رب إل��ى المقارب��ة  اعتمادھ��االتعلمّی��ة المن��وي  –والمقارب��ات التعلیمّی��ة 
المقترحة ھي المقاربة بالكفایات والتصمیم العكسي بحسب الفھم عبر التص�میم الھندسیة 

(Understanding by Design). 



 ۲ج 
 ۱ج 

»المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق«المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول   

   ۱/٤تطلّعات المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء لمناھج وطنّیة حدیثة                              
 رئیسة المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: ندى عویجان. د
 

 ۳ج 
 ٤ج 
 ٥ج 

 االساسیة لمشروع المناھجاالستراتیجیة للمراحل خطّة المركز 

 وضع واختیار كل اللجان العاملة في المشروع: مرحلة تحدید لجان العمل ۳
 . تحدید و توحید المصطلحات المنبثقة من المقاربة المعتمدة للتصمیم   •
منّص��ة إلكترونّی��ة إلدارة ت��ألیف المن��اھج وتس��ھیل التع��اون األفق��ي اعتم��اد •

 .والمراحلوالعامودي بین الفرقاء والمواد 
 .المناھجمعّدي لجان تدریب •

 



 ۲ج 
 ۱ج 

»المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق«المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول   

   ۱/٤تطلّعات المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء لمناھج وطنّیة حدیثة                              
 رئیسة المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: ندى عویجان. د
 

 ۳ج 
 ٤ج 
 ٥ج 

 االساسیة لمشروع المناھجاالستراتیجیة للمراحل خطّة المركز 

 ھندسة المناھج ٤
 :والحلقات مناھج تفصیلیة للسنوات المنھجیة في المراحل اعداد •
طرائ��ق / االنش��طة / المحت��وى / وض��ع الكفای��ات واألھ��داف العام��ة والخاص��ة •

 .أسس التقویم/ التعلیم 
 ).تحدید أولي(تحدید المستلزمات والتجھیزات المطلوبة للمشروع •
 .المناھجنشر •
 



 ۲ج 
 ۱ج 

»المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق«المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول   

   ۱/٤تطلّعات المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء لمناھج وطنّیة حدیثة                              
 رئیسة المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: ندى عویجان. د
 

 ۳ج 
 ٤ج 
 ٥ج 

 االساسیة لمشروع المناھجاالستراتیجیة للمراحل خطّة المركز 

 التفاعلیة االلكترونیة / الورقیة الكتب اعداد -٥
 .التفاعلّیة االلكترونیة /الورقیة الكتب مؤلفي تدریب•
 .لھا التابعة التفاعلّیة / الرقمیة والوسائل الورقیة الكتب تألیف•
 تحمیلھا - وطباعتھا الكتب إخراج•

 .لھا التابعة التفاعلیة / الرقمیة الوسائل إعداد +    
 



 ۲ج 
 ۱ج 

»المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق«المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول   

   ۱/٤تطلّعات المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء لمناھج وطنّیة حدیثة                              
 رئیسة المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: ندى عویجان. د
 

 ۳ج 
 ٤ج 
 ٥ج 

 االساسیة لمشروع المناھجاالستراتیجیة  للمراحل خطّة المركز 
 األبنیة مواصفات وتحدید المطلوبة المدرسیة والتجھیزات المستلزمات تحدید ٦

 المشروع إلنجاح الالزمة المدرسیة
 

 المناھج لتدعیم - التفاعلیة / رقمیة تعلیمیة وسائل إعداد ۷
 

 وحقولھ التعلیم مراحل جمیع في العاملین جمیع تدریب :التدریب ۸
 .تدریب المدربین•
 .التربويالعاملین في القطاع والمدراء وجمیع تدریب االساتذة والمنسقین •
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 إدارة المشروع متابعة سیر تنفیذ المشروع وحسن تطبیق المناھج

 .  لنظام التقییموضع التوجھات العامة 

 .  التقییم واعداد البطاقات النموذجّیةأسالیب إعداد 

 .التقییمدورات التدریب على إعداد مضمون 

 التقییم 

 .متابعة تنفیذ خّطة العمل لمشروع تطویر المناھج

 .التنسیق ما بین المواد في المراحل والحلقات والسنوات

 .البحوث االجرائیة التعاونیةمتابعة تنفیذ المناھج وتقییمھا عن طریق 

 .للمشروعالعائدة إعداد ورش عمل وعقد المؤتمرات 

 المتابعة 

  

 لمراحل المستمرة طوال فترة المشروعا•
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للمجموعة الوسائل الرقمیة إعداد المعاییر الفنیة والتربویة لتصنیف وترمیز 

 .خاصة مكتبة الكترونیة وذلك تحضیرا  لوضعھا في. المعتمدة 

 إنشاء المكنز الوطني

 

 . التفاعلیة المتوافرة من المصادر المختلفة/ جمع الوسائل الرقمیة 

 التفاعلیة  المطلوبة/ وإعداد الوسائل الرقمیة 

جمع وإعداد الوسائل 

 التعلیمیة الرقمیة 

  -الكتب والمواد التربویة : منّصات تعلّم وتعلیم رقمیة متخصصة إعداد 

 .للمدربین وغیرھم –للمتعلمین 

أنظمة االدارة التربویة تأمین وسائل الترابط والتشبیك بین سائر االنظمة مع 

 .في المركز التربويالرقمیة 

 :إدارة المنظومة 

بیئة تكنولوجّیة تعلیمّیة 

داعمة للتعلّم والتعلیم الذاتي 

 الفردي والجماعي والتفاعلي
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 Plateformeااللكترونیّة المكنز الوطني والمنّصة 

 :خاللمن  یستكملالوطني المكنز 
 التالمذة•
 المدّرسین•
 المدراء•

 التالمذة
 

 االهل

 األساتذة والمدربون
 المدراء

 الكوادر العلیا
 الخبراء

 :خاللمن  یستكملالوطني المكنز 
 التالمذة•
 المدربین/ المدّرسین •
 المدراء•
 بعض أساتذة الجامعات•

المواد التدریبّیة 
الوسائل الرقمّیة التعلیمّیة 
المواد التربوّیة 
 النموذجّیةالتفاعلّیة الدروس 
الرسمّیة االمتحانات 
 النموذجیةاألنشطة التربوّیة 

 وغیرھا

 التالمذة
 االهل

 األساتذة والمدربون
 المدراء

 الكوادر العلیا
 الخبراء
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 منتدیات مناقشة مما یتیح استخدامForums، 

 مشاریع عن بعد،وتطویر 

 المدارس والجامعات والتالمیذ التواصل والتعاون في ألساتذة یتیح كما

وسھل متخصص آمن منبر ما بینھم، وأیضاً المشاركة والتعّلم بواسطة 

 .االستعمال
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:تتطلب تفاعلیةالمناھج الدراسیة  تكونان   
مشاركة : في العملیة التعلیمّیة التعّلمیة اشراك المتعلمین ع تشجّ ان  -•

 .  المجموعات عملسواء في العمل الفردي او في فاعلة 
 

  والوسائل واالدوات الموادمن مجموعة متماسكة للمعلمین م تقدّ ان  -•
 .العمل داخل الصفتحسین بھدف 

 

 .المستمر التربويالتطویر دور أساسي فيللبحث العلمي ان یكون  -•
 

 .معاییر الجودةأن تراعي  -•
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سیشكل عنصراً اساسیاً ان تطویر المحتوى التفاعلي الرقمي للمناھج اللبنانیة، 
 :من خالل استخدامھ لتطویر التعلیم في المدارس الرسمیة والخاصة 

 
 .لدى المتعّلمالتعّلم الذاتي لتنمیة  •
 .المتعلم داخل الصفوسیلة ایضاح  داعمة وتفاعلیة في جذب لیكون  •
 .التكرارلیحرر المعّلم من •
التعلیم والتعّلم المبني على لتطبیق عملیات التعّلم الحدیثة العطاء مجال أوسع •

 .الخاصةالمتباین حسب الذكاءات المتعددة والحاجات 
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 التكنولوجیا في عملیة التعلیم والتعّلم
 !هي وسیلة لتسریع وتسهیل بناء المعرفة  

 
 !ولیست غایة بحد ذاتها 
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  تكنولوجیا المعلومات واإلتصال یجب أن تكون 

   لجمیع المتعلمینعملیة التعلیم والتعّلم في خدمة 

 !على تنّوع ذكاءاتھم وأنماط تعّلمھم 

 

 !ولیس العكس 
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 شكراً لحسن استماعكم
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