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 مقّدمة
  
حلقة من حلقات البیئة  الالصفّیةاألندیة المدرسّیة واألنشطة إّن  

المدرسّیة التي تتمحور حول المتعلّم الذي یعّد أساس عملّیة التعلّم 
ومحورھا، وھي عنصر مكّمل للمناھج ومرتبط بھا بصورة مباشرة 

 لذلك یخّطط المركز التربوي لتفعیل األندیة وتوسیع دورھا . وغیر مباشرة

 األنشطة الالصفّیة والبرامج الداعمة
 رئیسة قسم األندّیة المدرسّیة والّنشاطات غیر المنھجّیة  في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سھام أنطون. أ
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سبیل على ومنھا الوطنّیة التربوّیة والقضایا للحاجات المدرسّیة األندیة تتصدى 
 السالمة المختلف، اآلخر وقبول التمییز رفض قضایا وضمنھا المواطنة :المثال

 .......البیئة وسالمة المرورّیة
ومجال وتطویرھا الطالب ھوایات اكتشاف  وسائل من أساسّیة وسیلة واألندیة 

 االنحراف أو التسّرب عن الطالب ابعاد في یساعد مما الذات لتحقیق
 ّعدم من یعانون الذي فالطالب الدراسي الفشل مواجھة أدوات إحدى وتعد 

 تكون التي األنشطة أو األندیة في ضالتھم یجدون قد المدرسّیة البیئة في االندماج
   .أقرانھم مع السلیم التفاعل باب لھم یفتح الذي الباب
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یعدّ  كما للمنھاج المكّملة المیدانّیة الزیارات تنّظم إذ بالمناھج األندیة ترتبط 
 العلوم أندیة ذلك أمثلة ومن أكادیمّیة مواد لعّدة عضوًیا امتداًدا بعضھا

 في المھتمین معرفة فتعّمق العلمّیة واالختبارات األنشطة تنظم التي والتكنولوجیا
 .الصحیح االتجاه في  اھتماماتھم وتوّجھ المجال ھذا
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القوقعة طابع المدرسة عن فُتبعد المحلّیة، والبیئة المدرسة بین األندیة تربط 
 التي المشاریع ومن .معھا ومتفاعلة المحلّیة بالبیئة مّتصلة خلّیة لتصبح المغلقة

 التي البیئة وأندیة المرورّیة السالمة أـندیة المجال ھذا في المركز یطرحھا
 لیبنیا المحلي والمجتمع البلدیات مع شراكة تأسیس الطالب خاللھا من یحاول

 وینظمان المرورّیة باإلشارات المدرسة محیط مثال فیجھزان آمنة بیئة مًعا
 فرز عملّیة ینظمان أو وساحاتھا المدرسة مبنى من والخروج الدخول طریقة
 .المجالین ھذین في التوعیة أنشطة أو المدرسة نفایات

 

 األنشطة الالصفّیة والبرامج الداعمة
 رئیسة قسم األندّیة المدرسّیة والّنشاطات غیر المنھجّیة  في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سھام أنطون. أ

        

۱ج   

۲ج   

۳ج   

٤ج   

٥ج   



 وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج اللبّنانیّة، تطلعات 

او فزیائیة اخبارات( علمّیة إلى المدرسّیة األندیة موضوعات تتوّزع 
 أشغال مسرح، موسیقى،( فنّیة ،)....سلّة قدم، كرة( ریاضّیة  ،)..كیمیائّیة

  إذاعة مطبوعات، اصدار تواصل، وسائل( اعالمّیة ،تكنولوجّیة ،)...یدوّیة
 وتألیف، كتابة( أدبّیة ،)....االختالف وقبول التمییز رفض( مواطنّیة ،)....

 المكتبة ونادي ،)....فرز ، توعیة تنظیف،( بیئّیة ،).....مطالعة أبحاث،
 واالصدارات الكتب واكتشاف المطالعة حول أنشطتھ تتمحور الذي المدرسّیة

 .الجدیدة
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األطراف كل بین الجديّ  التعاون دون ناشطة واقعّیة حقیقة األندیة تصبح ال 
 للتربّیة العاّمة المدیرّیة المركز الى باالضافة رأسھم وعلى بالتربیة المعنیین

 تحتاج كما والتربوّیة االدارّیة بأجھزتھا والمدارس والّثانویات والتوجیھ واالرشاد
 ومراكز معلّمین ودور وجمعّیات بلدیات من المحلّي المجتمع دعم الى األندّیة
 .....تربوّیة ومناطق تدریب
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