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 علیھا اإلجابة یتم ولم طرحت التي األسئلة
 

 المناھج عن اسئلة -1
 

 للمشروع؟ المخصصة الموازنة ھي وما المناھج؟ تطویر لورشة المحددة الزمنیة المھل ما -١
 على بالعمل والبدء المشروع موازنة ستحدد التي والقرارات المراسیم وصدور الالزم المالي التمویل تأمین بعد

 .سنوات 5 الى 3 بین ما ستتراوح ھجاالمن تطویر ورشة من لالنتھاء الزمنیة المھلة فان المطّورة المناھج
 
 التطویر؟ بھدف المواد من يأ منھج مراجعة اآلن یتم ھل -٢

 إلى بعدھا ومن المتابعة ھیئة ارسالھما یتمو والفلسفة الوطنیة والتنشئة المدنیة التربیة مادة منھجي مراجعة اآلن تتم
 .وردت التي المالحظات مراجعة بصدد واللجنتین الرأي وابداء المالحظات لوضع الحًقا العلیا اللجنة

 
 یعّدل؟ ولم ال ولماذا التاریخ؟ كتاب عّدلسی ھل -٣

 نتائجھا وستصدر واألھالي والمتعلمین المعلمین طالت خالتاری مادة منھج عن دراسة بتنفیذ التربوي المركز قام
 .التعلیمیة المواد جمیع تعدیل ستشمل المناھج تطویر عملیةو قریًبا،

 
 ضمن من یجعلھا بشكل التقییم وأسس الوطنیة المدرسیة والكتب المناھج تطویر عملیة قوننة الى یصار ال لماذا -٤

 خارجیة؟ جھات بتمویل مرتبطة تكون وال التربوي والمركز التربیة لوزارة والمستمرة األولیة المھام
 المشروع ھذا تكفي ال التربوي للمركز المخصصة الموازنة اآلن حتى ولكن التربوي المركز إلیھ یصبو ما ھذا إن

 .الكبیر
 
 المدرسي؟ التسّرب وتمنع للجمیع والتعلیم المساواة تحقق ان التعلیمیة للمناھج یمكن كیف -٥

 تلحظ متمایزة تفاعلیة مناھج وضع على المناھج تطویر ورشة خالل من واألنماء للبحوث التربوي المركز یعمل
 .التعلمیة الصعوبات ذوي سیما ال المتعلمین، لدى الفردیة الفروقات وتراعي المختلفة التعلّم انماط
 .المدرسي التسّرب من وتخفف النجاح مستوى في تحسن أن المفترض ومن

 
 لبنان؟ في للمناھج بالكفایات المقاربة مفھوم ھو ما -٦

 االندماجیة التربیة مفھوم وفق بالكفایات المناھج مقاربة التربوي المركز یعتمد
" “Pédagogie de l’intégration مقاربة على ةالمبنی Xavier Rogiers الواقع على مواءمتھا اجراء مع 

 ھذه على التدریب تمی طویلة فترة منذ انھ الى اإلشارة مع التخطیط، طریق عن الفھم مقاربة خالل من اللبناني،
 .والخاص العام القطاعین في العاملین من كبیر لعدد المقاربة

 
 
 
 

۱ 
 



 وبین النصوص في) النظري( االدبیات بین الثغرات لتقلیص التربوي المركز سیتبعھا التي المنھجیة ھي ما -٧
 ؟ المدارس داخل التطبیق
 :تشاركیة منھجیة
 جمیع تشمل الیوم حتى ومستمرة 2015 العام منذ تجري الدراسات من ومجموعة عمل ورش ھناك −

 والتوجیھات النتائج باالعتبار التربوي المركز یأخذ .والخاص العام القطاعین في والخبراء العاملین
 ...)الخ المتخرج مالمح – المناھج ھندسة. (والورش الدراسات ھذه عن الصادرة

 .المدارس ومعلمي الجامعیین االكادیمیین بین ما مستمر تعاون −
 .واالراء المالحظات وتلقي المدارس داخل مناھج من یصاغ ما كل تجربة −
 .1997 مناھج طالت التي الدراسات نتائج −
 .الحقیقیة والمشاركة الجھود توحید إلى المشروع بدایة مع العامة الدعوة ذكر، ما كل إلى أضف −

 .الكبیر بالمشروع بعد بدأی ولم األرض واقع ودراسة استشعار ھو اآلن حتى جرى ما أن إلى اإلشارة مع
 
 علیھا؟ لیبنى الحالیة المناھج في والضعف القوة نقاط تبین التي الدراسات نتائج صدرست ھل -٨

 للمركز اإللكتروني الموقع على موجودة المناھج ھندسة إطار في ذكرت التي واالدبیات الدراسات نتائج معظم
 .وجد إذا منھ سنستفید آلخر، أو لسبب ینشر لم ما وأّما. التربوي

 
 المقترحة؟ المناھج ھندسة في المشاركین والمتعلمین المعلمین عدد ھو ما -٩

 ومنسقي تربویة كاتبم ورؤساء والخاص الرسمي القطاعین معلمي من اكبیرً  اعددً  والدراسات عملال ورش شملت
 .بعد یشاركوا فلم تعلمینالم اما تعلیمیة مواد

 لبنان؟ في المناھج جودة لضمان   IB الدولیة البكالوریا بمناھج لالستعانة توجھ ھناك ھل -١٠
 صیاغة من بد فال اللبنانیة المناھج جودة لضمان اما ،السواء على والعربیة الدولیة المناھج جمیع على االطالع یتم

 .اللبناني لواقعنا مةمالئ حدیثة مناھج
 من بدًال" الھندي او  االسباني – الصیني"  اللغات لتشمل الثانیة االجنبیة اللغة تدریس اقتراح یتم ال لماذا -١١

 االستخدام؟ قلیلة ھي التي االلماني او االیطالي االنكلیزي، او الفرنسي
 .التنفیذ وقابل ونافع حدیث اقتراح اي دراسة ممكن

 
 

 تعلمیة صعوبات -2
 
 ان علًما المبكرة الطفولة منذ االجنبیة باللغة والریاضیات العلمیة المواد تدریس بعدم مخاطر ھناك ان تعتقدون اال

 المبكرة؟ الطفولة سن منذ یبدأ وتثبیتھا اللغویة المھارات اكتساب
 .االجنبیة اللغة تدریس في التأخر موضوع لتبني اآلن حتى توجھ ھناك لیس

 
 

 المعلمین تدریب -3
 

 الجامعي؟ قبل ما العام التعلیم مرحلة في واالساتذة المعلمین لكفایات المرجعي االطار وتصدیق اصدار سیتم متى -1
 المھني التطویر"  مشروع بتنفیذ العالي والتعلیم التربیة وزارة مع بالتنسیق واإلنماء للبحوث التربوي المركز قومی

) موجھین و مرشدین معلمین، مدربین،( المعنیة الجھات لمختلف المھنیة المعاییر وضع الى یھدف الذي" للمعلمین
 التربوي المركز یعمل كما .نھایتھ على العمل اشرف وقد .بھا ةالمرتبط االداء تقییم وادوات المعلمین قدرات تطویرب

۲ 
 



 ویوثق المعلمین لكفایات المرجعي اإلطار الى ھندستھ، خالل من یھدف المستمر للتدریب منھاج ھیكلیة تطویر على
 .اإللكتروني التدریب ملف خالل من التدریبیة المعلم مسیرة

 
 وضعھ؟ في والمدربون المعلمون یشارك وھل ، المعلمین لكفایات المرجعي االطار في انجز الذي ما -2

 .المعلمین اداء تقییم ادوات ،مبیناتھا/  مكوناتھا/  المعلمین كفایات انجزت
 .الموارد مراكز يومسؤول والمرشدین الموجھین – ینالمدر – والمدربین المعلمین مع بالتشارك 
 
 

 عالمیة اختبارات -4
 

 
 رةومھا ،العلمي بالمحتوى یتعلق ما لكل االجرائیة الخطوات رفةبمع قةمتعل مشاكل لبنان في المتعلمین لدى ھل

  PISAو  TIMSS الـ مثل العالمیة االختبارات في المشاركة قبل المعارف ھذه على ھمتدریب یتم وھل التفكیر منھجیة
 ؟

 ،العالمیة االختبارات في مطلوب ھو ما من% 30 یقارب ما العلوم مواد في التعلیمیة ةللماد العلمي المحتوى یشكل
 ال التفكیر ومنھجیة العالمیة االجرائیة الخطوات تراعي التي االسئلة الى الحالیة المناھج في التقویم استراتیجیات وتفتقر
 .الحدیثة المناھج وضع عند الخبرات بھذه سنستعین ولكننا. جدیدة آفاق وفتح والتأمل القرار بأخذ المتعلقة سیما

 
 عامة اسئلة -5
 

 التربیة؟ وزارة بھا تقوم التي والمھام الخدمات ھي ما -١
 .العالي والتعلیم التربیة لوزارة االلكتروني الموقع على موجودة

 
 المدارس؟ مستوى على الجودة لضمان اعتماد وكالة النشاء نیة ھناك ھل -٢

 .المركز منتجاتو خدمات جودة ومتابعة رصد مھمتھا التربوي المركز في الجودة ضمان وحدة استحداث تم
 .التعلیم جودة وضمان مراقبة یتم التربوي والتفتیش للتربیة العامة المدیریة  مع تعاونبفال المدارس في اما

 .الجودة مستوى تفعیل على تساعد محددة معاییر واستحداث عمل آلیة وضع بصدد اآلن ونحن
 علیھا؟ الحصول یمكن ھل قّیمة المداخالت جمیع -٣

 .التربوي زكرللم االلكتروني الموقع على اخالتالمد ھذه لتحمیل توجھ ھناك
 
 الموجودین من احد ھل التربوي، القطاع سیما ال العام بالقطاع تعلقی ما كل عن سلبیة اساسیة نظرة ینالد -٤

 الرسمیة؟ المدرسة في اوالده القاعة في
 العاملین مع والتشارك بالتعاون التعلیم وجودة نتاجیةواال االداء وتحسین التربوي القطاع لتنظیم جاھدین نسعى

 .الھدف تحقیق ونأمل والخاص العام القطاعین في

۳ 
 


