المركز التربوي للبحوث واإلنماء

تقرير عن ورشة العمل الخامسة حول المواد اإلجرائية
 66كانون الثاني 6026
مبنى مطبعة المركز التربوي  -سن الفيل
منسق الورشة :عبدو ٌمٌن
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في إطار عمل المركز التربوي لمبحوث واإلنماء عمى تطوير المناىج التربوية بما يتناسب مع مقتضيات

العصر ،وفي إطار من التعاون مع الجامعة المبنانية والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ومع منظمات
المجتمع المدني وكافة الميتمين بالتربية في لبنان ،نظم المركز التربوي لمبحوث واإلنماء ورشة عمل في قاعة
المحاضرات في مبنى المطبعة في سن الفيل ،حول تطوير المواد اإلجرائية ضمن ورشة تطوير المناىج التربوية
لتصبح تفاعمية ،بمشاركة رئيسة المركز التربوي الدكتورة ندى عويجان ،المدير العام لمتربية فادي يرق ،عميدة

كمية التربية الدكتورة تيريز الياشم ،وفي حضور العميد الدكتور جان داود من الجامعة المبنانية والدكتور سميمان

سميمان من مكتب األونيسكو اإلقميمي وممثمين عن المنظمات الدولية وعدد من عمداء كميات التربية والفنون

والشركات والمتخصصين في ىذه المواد .ضمت الورشة أكثر من مائة وخمسين مشاركا ،وىي الخامسة في
سمسمة ورش العمل التي ينظميا المركز والتي ستؤول في النياية إلى تشكيل لجان متخصصة تعمل عمى جمع
أفكار التربويين كميم في إطار تربوي واحد يرفع الحقا إلى معالي وزير التربية والتعميم العالي ومن ثم إلى مقام

مجمس الوزراء لمبت بيا ضمن مراسيم تنظيمية جديدة.

بعد النشيد الوطني ،تحدث المدير العام لمتربية األستاذ فادي يرق فأكد عمى أىمية الموضوع بالنسبة إلى الو ازرة
والمركز التربوي" .وقال" :التربية لن تكون كاممة من دون تكنولوجيا ومعموماتية ومسرح ورسم وموسيقى وفنون

تشكيمية لكي نبني مواطنا متكامال ناجحا في حياتو" .وشكر "كل الجيود التي تبذليا رئيسة المركز والجيات
المشاركة من خالل المقاربات الجديدة لتعميم الفنون والمواد اإلجرائية األخرى من أجل بناء شخصية المتعمم
ومعالجة العديد من المشاكل من خالل المسرح والرياضة والموسيقى" ،الفتا إلى "اإلستعدادات الكبيرة لدى كمية

التربية لجية إعداد اساتذة متخصصين في المواد اإلجرائية من اجل تمبية الحاجة الكبيرة إلييم في المدارس
الرسمية ،وىذه الورشة ىي الفرصة المالئمة لتطوير المناىج بما يميق بمبنان".
وبدورىا ،ركزت عميدة كمية التربية في الجامعة المبنانية الدكتورة تريز الياشم عمى العالقة بين التعميم
واالختصاصات وسوق العمل ،مشيرة الى أن "ىذا األمر ىو الشغل الشاغل لمدول ،وتخصص لو منظمات

وو ازرات ،وتنشأ لو مراكز أبحاث ضخمة ،وتنفق عميو االموال الطائمة ويكتب عنو سيل من الدراسات بسبب

أىميتو وتعقيداتو" ،الفتة الى أن "ما من دولة تمكنت من تحقيق مواءمة كاممة بين مخرجات نظاميا التربوي
وحاجات سوق العمل ،وىي معادلة يستحيل عمى أي دولة تحقيقيا حتى لو كانت في وضع تربوي واقتصادي

وسياسي مثالي" ،وأوضحت ان "وتيرة التطور االقتصادي والتكنولوجي وحاجات سوق العمل أسرع بكثير من
وتيرة تطور نظم االعداد والتدريب ،مما يحدث فجوة كبيرة ومستدامة بينيما" ،مشيرة الى أن "التحدي ىو أن مدة
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انتاج الرأسمال البشري طويمة جدا وتستغرق عقودا من الزمن وال يمكن تقميصيا ،فيما التحوالت العممية
والتكنولوجية وحاجات سوق العمل فائقة السرعة".
شددت العميدة عمى "وجوب وضع استراتيجية اقتصادية جديدة وجريئة تقوم عمى تطوير كل أنواع الموارد

والثروات المحمية باالعتماد عمى تطوير اقتصاد المعرفة واالقتصاد االبداعي" .وقالت" :نيدف الى تربية المواطن

المسؤول لكن ىذا ال يكفي ،فنحن بحاجة إلى تخطي مفيوم المواطن المسؤول لموصول الى المواطن المسائل

ألن المسؤولية بدون المساءلة تبقى مجتزأة وناقصة وعاجزة عن تغيير أي شيء .وييمني أن يكون المواطن

مسؤوال ويدفع الضرائب المتوجبة عميو .ال يكفيني أال نخالف قوانين السير وأن نقبل باآلخر والى ما ىنالك من
ممارسات المواطنة الصالحة ،وال يكفيني أن يكون التمميذ مثاليا وطالبا مثاليا بل عميو أن يسائل معممو ومديره

وعميده عن اإلعداد الذي يحصل عميو".

ولفتت إلى أن "كمية التربية تقوم بتدريس واعداد أساتذة لممواد اإلجرائية من موسيقى ورياضة وفنون وغيرىا منذ
عشرين سنة".
أما رئيسة المركز التربوي الدكتورة ندى عويجان فقالت" :إن بناء شخصية المتعمم من الطفولة إلى الفتوة واليفاع

وصوال إلى مرحمة الشباب ،عممية متعددة العناصر ،تتناوليا المناىج التربوية وتوزعيا عمى مواد تعميمية ،غير
أن العديد من ىذه المواد األساسية في بناء شخصية المتعمم والتي لحظتيا المناىج المعتمدة والتي تم إنجازىا في

العام  ،1997بقي خارج المنظومة التربوية في العديد من المدارس الرسمية والخاصة .وحمل اسم المواد
اإلجرائية وكأنيا مواد غريبة عن المناىج أو كأنيا أقل أىمية ،لكنيا في الواقع تتساوى مع باقي المواد باألىمية

إن لم نقل أنيا األىم بالنسبة إلى العديد من المتعممين".

أضافت" :أود أن أعبر عن عزمنا وعن سعينا إلى أن تحظى ىذه المواد (المعموماتية والتكنولوجيا والرياضة
والفنون) ،باالىتمام نفسو لجية اإلعداد والتدريب والتقييم والتطوير المستمر .وان اجتماعنا اليوم في ىذه الورشة
بمشاركة العديد من المتخصصين ىو مؤشر الىتمامنا بيذه المواد وإلعادة الحياة إلييا .إن اقتناعنا التربوي
الراسخ بأن ىذه المواد تحقق التوازن في بناء شخصية المتعمم ،يدفعنا إلى التفكير مميا بأن غيابيا عن بعض

المدارس كان لو تأثير سمبي عمى األجيال لذلك ،طموحنا ىو :تطوير مناىج ىذه المواد من خالل المعارف

والميارات والمواقف والمقاربات وطرق التعميم (إضافة ،تفعيل ،إلغاء) ،تحديد الحاجات والتجييزات المرافقة،
وتحديد الشروط الواجب توافرىا في المرشحين لمعمل في ىذا المجال من القطاع التربوي".
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وتابعت" :ان وزير التربية والتعميم العالي الياس بو صعب قد أدرك أىمية تفعيل ىذه المواد في التعميم الرسمي
فتم بناء لطم بو اتخاذ القرار في مجمس الوزراء إلعداد أساتذة لممواد اإلجرائية ،في خالل دورة اإلعداد المرتقبة
ألساتذة التعميم الثانوي الرسمي التي ينوي مجمس الخدمة المدنية تنفيذىا قريبا".

وأردفت" :إن إسيامكم في الجيود الرامية إلى تطوير مناىج ىذه المواد وتشبيكيا في ما بينيا ومع المواد األخرى
بما يتالءم مع التجدد الحاصل في الحياة وفي سوق العمل ،يعتبر جيدا مطموبا بإلحاح ،لكي تصبح المدرسة

أكثر جاذبية لمتالمذة ،ونتمكن من اكتشاف االتجاىات والمواىب في وقت مبكر".

وختمت" :أتمنى لمجميع ورشة مثمرة ،وأن نخرج بتوجييات واقتراح تعديالت تصب في خانة توجياتنا اليادفة إلى
تحويل كل مناىجنا إلى مناىج تفاعمية ،لكي نحقق اليدف السامي وىو إعداد أجيال متوازنة عمميا ونفسيا وفكريا

وجسديا واجتماعيا ووطنيا ،أجيال واعدة قادرة ومسؤولة عن مستقبل وطننا لبنان".

قسمت ورش العمل إلى ثالث عشرة لجنة ،خمسة منيا لمادة المعموماتية ولجنتان لمرياضة ولجنة لمفنون
ّ
التشكيمية ،ولجنة لمموسيقى  ،ولجنتان لممسرح ولجنتان لمتكنولوجيا
وفي ما يمي التقارير الصادرة عن لجان المواد المشاركة في ورشة العمل.
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لجنة رقم  - 1أساتذة الجامعات
المشاركون
األب اًطىاى هلكي
باسن قٌديل
د .اهاًي صبرا
د .ابراهين كبه
د .بيار جدعىى
د .ربيع حسىى
د .رهسي حاراتي
د .ريوا هالك
د .سالم ًىر الديي

البلوٌد
الوقاصد
الجاهعت اللبٌاًيت
كليت التربيت
NDU
LIU-AUL
LAU
الجاهعت اللبٌاًيت
الجاهعت اللبٌاًيت

د .صىها ابى جىدة
د .عواد زاخن
د .هحوىد شهاب
د .هيالد سعد
د .يحيا الربيع
عدال شاتيال
عصام الوصري
غريس صىاى
فىزي بارود

AUB
بلوٌد
IC + AUB
الجاهعت اللبٌاًيت
كليت العلىم  -الحدث
الوقاصد
جاهعت كٌام
الوركس التربىي
NDU

التوصيات
المنهاج:
مكونات المنيج مرنة ومطواعة وديناميكية وتفاعمية وذلك بسبب بطء اإلعداد وسرعة
 أن تكون ّ
التطور.
ّ
مبنيا عمى أساس الكفايات.
 أن يكون المنيج ً
 عند صياغة المنيج نقترح وجود تربويين وأصحاب اختصاص.
 المنيج بحاجة إلىتيويم وتطوير وليس إلىتغيير جذري.

 إضافة محاور األمان عمى اإلنترنت واألخالقيات ووسائل التواصل االجتماعي.

 األخذ بعين االعتبار ذوي االحتياجات الخاصة من خالل اتباع المعايير العالمية :المعموماتية في
خدمة كل إنسان.

 االنطالق بالمنيج بدءا من مرحمة الروضة كوسيمة تعميمية وابتداء من الحمقة األولى كمادة
تعميمية.

 أن تصبح المادة أساسية ال إجرائية وأن يتم تقييميا.

 زيادة عدد ساعات المعموماتية إلىساعتين في األسبوع.
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 دمج المعموماتية بالمواد التعممية األخرى من خالل التعمم عن طريق المشروع كأفضل وسيمة تربوية
والمساءلة حول مدى مطواعيتيا لتصبح قابمة لمدمج.

 األخذ بعين االعتبار أن يكون المتعمم منت ًجا وغير مستيمك لممعمومات.
 اقتراح إضافة محور المبرمجة في المنيج واألنشطة الالصفية إن أمكن.
 بحاجة إلىتوصيات من األساتذة والمتعممين في صياغة المنيج.
األساتذة
 أن يكون أستاذ المعموماتية صاحب اختصاص مع خمفية تربوية.
 طرح موضوع تدريب اساتذة المواد التعميمية إلدماج المعموماتية في موادىم وتقييم أدائيم ومتابعتيم
المستمرة.

مختبر المعموماتية

 طرح موضوع المختبر النقّال كبديل عن المختبرات الحالية.

الكتاب:
 كتاب رقمي مع تفادي تأخير تأليف الكتاب وطباعتو عن صياغة المنيج واصداره بنسخة ورقية
عند الحاجة.

 بحاجة إلى تطوير مستمر (نسخ جديدة).

معين.
 أن يؤخذ بعين االعتبار عند التأليف مختمف أنواع أنظمة التشغيل وعدم حصرىا بنظام ّ
لمتابعة:
 االستفادة من التجربة السابقة حول عدم تطبيق المناىج وتطويرىا المستمر عن طريق تأليف لجنة
متابعة لمتطوير الدائم.
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لجنة رقم  – 2مدٌرو المدارس التً لدٌها تجربة ناجحة
المشاركون
االب اندريو ضاىر

االنطونية

رنا صبي الدين

المقاصد

سقيم
األب وديع ّ

المدرسة المركزية

كارمن شبيب

المركز التربوي

ايمي صعب

CNDL

ليمى عالمة

ثانوية الغبيري األولى بنات

ايمان قاروط

الرئيس رينيو معوض

ليون كمزي

مدرسة الشانفيل

بسام الحاج عمي

مدارس الميدي

مريم عطوي

ثانوية صور الرسمية لمبنات

تريز شاىين

ثانوية أندريو نحاس

يوسف ابي طايع

مدرسة برج حمود األولى

جيزال يمين

مار يوسف قرنة شيوان

التوصيات
 التركيز عمى ميارات القرن الحادي والعشرين من أجل مواكبة العصر والحداثة. -تخصيص ساعتين أسبوعيِّا لمادة المعموماتية .

 -إدراج مادة المعموماتية ضمن االختبارات الرسمية.

ابتداء من الصف األول األساسي.
 تعميم المعموماتيةً
 مراعاة المنياج لمفروق الفردية. إعداد مواطن رقمي مسؤول:Online safety o
Ethics o
Social media o
 oتضويي الوٌهاج الوىضىعاث اآلتيت:
Digital literacy o
Text processing o
Desktop publishing o
Graphics o
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Spreadsheets o
Data bases o
Presentation software o
Robots and feedback devices o
:Communication and collaboration o
Blogging, Web quest, Web design, Forums, Wikis, Searching engines o
)Audio-visual(  الىسائط الوتعددةo
Expert systems (mobile applications…) o
Modelling and simulation o
Augmented reality o
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لجنة رقم  - 3الشركات المنتجة للبرامج المعلوماتٌة
المشاركون
فيانا منصور

ثانوية ضيور الشوير الرسمية

الرئيس رينيو معوض

أسامة البابا

محمد زغيب

ثانوية الغبيري األولى لمبنات

حسام جنون

ثانوية فخر الدين  -ثانوية األشرفية

أحمد شبارو

المقاصد

حسين العرب

ثانوية عمر فروخ المحمصاني حسن صعب

جييان بركات

المركز

سييل طوق

جل الديب

زاىي حديب

الجامعة المبنانية

صالح رزق

ثانوية الزلقا

ابراىيم عطوي ثانوية حسن كامل الصباح

باتريسيا خوري ثانوية جبيل

التوصيات
بعد مراجعة محتوى المنياج ،الصادر بالمرسوم رقم  10227عام  ،1997تداول المجتمعون بنقاط عدة ثم
انتيى الحوار باالتفاق عمى النقاط اآلتية:

 استبدال مفيوم الكمبيوتر بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
 إدراج مفيوم المواطنة الرقمية ضمن األىداف.

ابتداء من الصف األول األساسي عمى أن تتالءم
 بدء تعمّم مادة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
ً
مع حاجات التالمذة وقدراتيم وبالتالي حاجات سوق العمل.
متمقيا ومستيم ًكا ليا.
منتجا لمتكنولوجيا وليس فقط ً
 عمى التمميذ أن يكون ً
 تضمين مناىج المواد الدراسية تقنيات معموماتية.
 تييئة البنى التحتية في المدارس والعمل عمى بناء قدرات التمميذ.

 دمج منيج الـ ICTبمناىج المواد كافة لكون ىذا المنيج مادة مستقمة ليس فقط الكتساب ىذه

ليطور نفسو وينجح في بقية
حافز لو
ًا
وحماسا ولتكون
دفعا
ً
الميارات فحسب بل لتعطي التمميذ ً
ّ
المواد.

 إعداد أساتذة وتوظيفيم في المدارس الرسمية.

 ضمان تطوير المنيج بشكل مستمر ليتوافق مع التطويرات والتحديثات العالمية.
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 العمل بروحية  ICT Strategic Plan 2012-2017والتي تتضمن ميارات القرن الحادي
والعشرين ...
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لجنة رقم  - 4أساتذة المعلوماتٌة
المشاركون
ابراىيم عطوي

ثانوية حسن كامل الصباح

حسين العرب

ثانوية عمر فروخ

أحمد شبارو

المقاصد

زاىي حديب

الجامعة المبنانية

أسامة البابا

الرئيس رينيو معوض

سييل طوق

جل الديب

باتريسيا خوري

ثانوية جبيل

صالح رزق

ثانوية الزلقا

جييان بركات

المركز

فيانا منصور

ثانوية ضيور الشوير الرسمية

حسام جنون

ثانوية فخر الدين

محمد زغيب

ثانوية الغبيري األولى لمبنات

التوصيات
نظ ار لألىمية الفائقة لممعموماتية في القرن الحادي والعشرين وأثرىا في حياتنا العممية وأىمية ىذا
االختصاص بالنسبة إلىطالب الجامعات وسوق العمل (تحتل المعموماتية ،حالياً ،المرتبة األولى في فرص العمل

في العالم).لذا نحن مدعوون لمعالجة الخمل الكبير بين المدرسة والجامعات وسوق العمل .لذلك وبعد مراجعة
منياج العام  1997الخاص بمادة المعموماتية ،ومناقشة االقتراحات كافة ،توصمنا إلىالتوصيات اآلتية:

 تبقى األهداف العامة للمادة كما هً مع إضافة بنود متعلقة بارتباط المادة بمهارات القرن الواحدوالعشرٌن.
 البدء بتدرٌس مادة المعلوماتٌة ابتداء من الحلقة األولى مع إعطاء حصة أسبوعٌة واحدة لتالمذةصفوف الحلقة األولى والثانٌة ،وحصتٌن أسبوعٌا لتالمذة صفوف السابع والثامن والعاشر والحادي
عشر.
 -زٌادة العالمة المقررة لمادة المعلوماتٌة لتتناسب مع أهمٌة هذه المادة.

 العمل على دمج ( )Integrationبعض محاور المعلوماتٌة بالمواد األخرى لتستخدم كأداة تحفٌزوتسهٌل فهم هذه المواد من قبل التالمذة
ً
حٌزا مهمًا فً مادة المعلوماتٌة ودفع التالمذة لالستفادة من موقع code.org
 إعطاء البرمجةوغٌره من المواقع المشابهة
مالحظة :فً ما ٌتعلق بالصف الثالث الثانوي هناك اقتراحات نذكر منها:
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 تدريس المعموماتية من خالل العمل بالمشاريع, -إبقاء الوضع عمى ما ىو عميو أي تدريس عادي مع مراعاة الفروع.

حاليا في الصفوف النيائية أساسو
 استحداث فرع جديد يضاف إلىالفروع األربعة المعتمدةً
المعموماتية مع إدخالو ضمن االمتحانات الرسمية.
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المدربون
لجنة رقم - 5
ّ
المشاركون
الياس نجم

المركز التربوي

شادي عماشة

دار النبطية

امير عاشور

دار صيدا

عمر عاشور

دار بعقمين

أحمد ديب

دار بيروت

غريس تمج

دار جونية

جان دعيبس

دار جونية

محمد غندور

دار طرابمس

جوزيف خاطر

دار زحمة

ميشال عبود

المركز التربوي

رشيد زيني

دار طرابمس

يعقوب شعنين

دار زحمة

رين الحايك

دار األشرفية

التوصيات
برىنت الخبرات العالمية ان اعتماد تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميم ىو مجد ونافع ويعطي

نتيجة سريعة ومضمونة ويوفر الوقت والمال .لذلك ال يستطيع الطالب متابعة ىذا التقدم من دون اإللمام
والمعرفة بيذه التكنولوجيا ودون اكتساب ميارات استخداميا ،فعمينا إيجاد الحوافز الستخدام ىذه التكنولوجيا.
انطالقاً من ذلك ،وعمى صعيد منيج مادة المعموماتية ،نقترح اآلتي:

 تعديل اليدف العام تماشياً مع التطور السريع في عالم التكنولوجيا والكتساب ميارات القرن .21 -وذلك لتحقيق األىداف اآلتية:

 تحقيق األىداف التربوية بشكل سيل وبسيط. إكساب المتعمم منيجاً لمتفكير والبحث. -رفع مستوى العطاء التربوي لممتعمم.

 تبادل األفكار والمعمومات مع اآلخرين من مختمف القطاعات والحضارات. -التآلف مع التكنولوجيا الحديثة.

 تنمية الميارات األساسية بما يتناسب مع متطمبات سوق العمل. -بناء المتعمم لمعموماتو بنفسو.
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 المقاربة من خالل أمثمة إلكترونية سيمة المتناول ومن دون أي كمفة. إتقان استخدام المفردات االلكترونية. -تطوير معارف المتعمم...

إعادة هيكمة وتوزيع محتوى مادة المعموماتية
 إعادة ىيكمة وتوزيع محتوى منيج مادة المعموماتية. -إضافة محاور جديدة.

 حذف بعض المحاور.بدءا من الحمقة الثانية.
 تدرس مادة المعموماتية ً استخدام المعموماتية كأداة مساندة لممواد األخرى لمحمقة األولى. فصل محتوى منيج مادة المعموماتية لممرحمة الثانوية حسب الفرع. -إعداد منيج خاص لدمج التكنولوجيا في التعميم.

التوصيات والمقترحات
لمتطوير والتطبيق نقترح تشكيل لجان:
بدءا من الحمقة الثانية.
 إلعداد منيج لجميع المراحل ً لمتواصل مع لجان المواد التعميمية األخرى لتحديد نقاط التقاطع. -العمل عمى تجييز المدارس.

 إلزامية تعميم مادة المعموماتية كمادة أساسية واحتساب عالمتيا في المعدل العام لمتمميذ, إلحاق أساتذة متخصصين لتعميم المادة وحصر ميماتيم بالتعميم فقط واعدادىم من خالل دوراتتدريبية متخصصة.

 ينبغي تزويد المجنة بمعمومات عن المشاريع الحالية ذات الصمة وما ىي األجيزة والتجييزات التييعمل عمى تجييز المدارس بيا.
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لجنة رقم  - 7-6أساتذة الرٌاضة
المشاركون
بتول قميحة

ثانوية انصار الرسمية  -انصار

بول روكز

أستاذ رياضة  -الحكمة

جورج حبايب

أستاذ رياضة  -الجميور

جياد سالمة

المدارس الكاثوليكية /مون ال سال

جورج يعقوب

ثانوية خميل سالم بطرام  -الكورة

د .محمد صالح

ثانوية نزيو البزري الرسمية

جيسيكا صقر

معيد التعميم والتدريب الفني

د.جورج نصير

أستاذ رياضة  -المويزة واالنطونية

رياض العقيقي

مدرسة Nazareth

ريان كركال

متوسطة الجناح الرسمية

طوني شويري

أستاذ رياضة  -العائمة المقدسة

سارة جابر

ثانوية الغبيري الثانية لمبنات

عباس مدلج

الميدي

لميس حيدر

لمركز التربوي -دار الرياضة جونية

عمي عموية

مؤسسات امل التربوية

مازن مروة

الجامعة المبنانية كمية التربية

مايا وطفة

ثانوية صور الرسمية المختمطة

مصطفى عبدو

المبرات

مايا وطفة

ثانوية صور الرسمية المختمطة

ايمي سعادة

أستاذ رياضة  -االنطونيات

محمد الترشيشي المركز التربوي -االعداد والتدريب

جورجيت حريكي مدرسة النيضة الرسمية لمصبيان

مقدمة
المخولة تحديد الفمسفة والغايات التربوية ،والمرتكزات والمنطمقات وتوفير االمكانات
الدولة ىي الجية
ّ
المختصة.
لتطوير التربية البدنية والرياضة المدرسية من خالل و ازرة التربية والتعميم العالي وعبر إداراتيا
ّ
ترفع لجنة مادة التربية البدنية والرياضة المدرسية إلى حضرتكم التوصيات التالية
 13عنوان للبحث مقسمة ضمن  7محاور

المحور األول

 2وضع استراتيجية

 6دراسة واقع الرياضة المدرسية الحالي
 3وضع اىداف لمادة التربية الرياضية
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 4التجييزات الرياضية في المدارس الرسمية والخاصة ومدى اىميتيا لمتطابق في تنفيذ المناىج

 5يجب أن يكون عدد ساعات الرياضة في المدارس الخاصة والرسمية إلزاميا (ساعتين في األسبوع)
مستمر ومتواصل) إضافة إلى عممية تقييم ومحاسبة
 6المستوى الفني ألساتذة الرياضة (تدريب
ّ
المحور الثاني

 7المنيج الرياضي لتالمذة السنة االولى

 8المنيج الرياضي لتالمذة السنة الثانية ،الثالثة والرابعة

 9المنيج الرياضي لتالمذة السنة الخامسة (توجيو) وتأمين سالمة المتعممين
 20المنيج الرياضي لتالمذة السنة السادسة حتى الثالث ثانوي

المحور الثالث

 22ضرورة تأمين سالمة المتعمّم عند ممارسة الرياضة (ليس ىناك توجيو عمى السالمة العامة)
 26متابعة النظام الغذائي لممتعمّم

 23المنشطات الرياضية (اإلدمان عمى المنشطات وغيرىا)
المحور الرابع  -رياضة

 24المدرسة ىي الرافد والخزان األول لمنمو الرياضي عند المتعمّم

 25اكتشاف الموىبة الرياضية عند المتعمّم وتطويرىا (ضرورة  ....كتابة غير مفيومة)
 26الدورات والمباريات المدرسية الداخمية

 27البطوالت المدرسية الرسمية والخاصة

 28الشراكة بين المدرسة واالىل في تحفيز المتعمّم عمى ممارسة الرياضة والمشاركة في المباريات

المحور الخامس

 29الثقافة الرياضية في شكميا العام (العناوين الكبرى)
 60قوانين األلعاب الرياضية

المحور السادس

 62وضع الية لتقييم المتعمّم

 66حقوق وواجبات ومساواة

 63وضع الية لتقييم النتائج الرياضية المدرسية (المكافآت)
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المحور السابع

 64احترام البيئة عند المتعمّم الرياضي

 65االخالق الرياضية والمعب النظيف
 66االنتماء الرياضي الوطني
 67بناء مواطن صالح

 68التقدم السريع لتكنولوجيا التواصل االجتماعي ومدى تأثيرىا عمى الرياضة المدرسية

 69ايجابية وسمبية القانون الدولي لحقوق اإلنسان من خالل التثقيف وتعزيز الوعي واالحترام وممارستيما
 30الزامية إدخال الرياضة ضمن االمتحانات الرسمية كما ىو معمول بو في البكالوريا الفرنسية وغيرىا
مختصة لمادة التربية الرياضية ضمن ىيكمية و ازرة التربية والتعميم العالي
 32إنشاء دائرة
ّ
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لجنة رقم  - 8أساتذة الفنون التشكٌلٌة
المشاركون
بروفسور ىند الصوفي

معيد الفنون

لينا مكرزل

مجمس المرأة العربية

د .إلسا غصوب

معيد الفنون

ماريا نصر اهلل

فنانة تشكيمية محترفة

د .جورج سجعان

جامعة الكفاءات

محمد حجازي

الميدي

د .رالف الحاج

معيد الفنون

مرسيل شعيا

مدرسة برمانا الرسمية

د .عادل قديح

معيد الفنون

مروة المينا

مدرسة بياء الدين الحريري

رالف ضومط

Dar Qomboz

منى زود

المركز التربوي

ندى عون

مدرسة البسطة الرسمية

ريمون بشارة
سمية عيتاني

Team pro SAL

ثانوية د .أمان كبارة شعراني ىشام قبيسي

سوزان قيس

مدرسة بشتفين الرسمية

عبير االسمر

المركز التربوي

ىيرمين نوربتميان

ثانوية حسن كامل الصباح
Institut français

التوصيات
 -1االنتقال من المقاربة باالىداف إلى المقاربة بالكفايات.
 -2استعمال المعموماتية في التعرف إلى العمل الفني وانجازه.

 -3تعزيز استخدام بعض النفايات والمخمفات في بناء العمل الفني.
 -4تعزيز األنشطة اإلثرائية (لمموىبين).
 -5تعزيز الثقافة البصرية.

 -6تفعيل عممية التقويم عمى قاعدة المؤشرات (الكفاية).
 -7إدخال التصوير الفوتوغرافي (المرحمة المتوسطة).
 -8دراسة جسم اإلنسان (المرحمة المتوسطة).

 -9التركيز عمى قيم المواطنة (االعمار كافة).
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 -10التركيز عمى تاريخ الفنون (المرحمة الثانوية).
 -11التشريح الجمالي (الصف التاسع).

 -12تفعيل زيارة المتاحف والمحترفات والمعارض.
 -13التركيز عمى الفنون السمعية البصرية واألدائية (المراحل كافة).
 -14اعتماد فنون التواصل الجديدة (نيو ميديا آرت).
توصيات عامة:
 -1إعداد دراسة عن واقع المدرسة المبنانية وعالقتيا بالفنون.
 -2وضع أدلة الفنون عمى الشبكة.
 -3رفع عدد الساعات األسبوعية.

 -4إقامة معرض سنوي لتالمذة المدارس.

 -5وضع صور لوحات لفنانين لبنانيين في كتب القراءة.
 -6التركيز عمى إعداد معمم متخصص فنيِّا وتربويِّا.
 -7تفعيل مسألة التفتيش التربوي الفني.

 -8اعتماد التقاطع بين المواد .Interdisciplinaires
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لجنة رقم  - 9أساتذة الموسٌقى
المشاركون
ىيرمين نوربتميان

Institut français

فالديمير كوروميميان

إختصاص وتدريس آلة البيانو

احمد مخمالتي

و ازرة التربية

كارال رميا

المركز التربوي

جيسيكا سعادة

مدرسة الوردية  -المنتزه

لميس حيدر

مديرة دار الرياضة  -جونية

د .جوزيف عنداري

الجامعة

ليمى اسطفان

المركز التربوي – التمفزيون التربوي

د .ىيمدا الزغبي

كمية التربية

مازن كيوان

أكاديمية مازن كيوان

ديب ديب

أستاذ وباحث موسيقي

محمد شعراوي

ثانوية رفيق الحريري  -صيدا

عبدو يشوعي

متوسطة مزرعة يشوع الرسمية

التوصيات
اوال :المالحظات العامة حول منهاج 1997
-1

ترجمة من مراجع أجنبية لم تف بالغرض

-3

يفتقر الدليل ودفتر التمميذ إلى مرفقات لمتسجيالت الصوتية

-5

وضع كمية كبيرة من المدارج الموسيقية في دفتر التمميذ

-2
-4

المصطمحات مدونة بشكل خاطيء

أخطاء لغوية متعددة في كل صفحة

-6

غير قابل لمتطبيق ( ال يوجد توجد نتائج موثقة حول تطبيقاتو في المدارس)

-8

ربما يمكن استخدامو كمرجع!!!

-10

بشكل عام المنياج جاف جدا ويفتقد لمنشاطات المحفزة

-11

ال يراعي مباديء طرائق التدريب

-7
-9

في التعميم الرسمي لم يطبق بالكامل

ال عالقة لممضمون في بـ غالبيتو بعمر المتعمم
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-12

معمومات مكثفو بدون ىدف تربوي واضح

-13

بعيد عن اىتمامات المتعمم

-15

لم يتم التركيز عمى الميارات

-17

مبنية عمى اسس تربوية أفضل
المناىج قبل سنة ّ 1997
التجييزات الموسيقية الضرورية غير متوافرة في المدرسة الرسمية

-14
-16
-18
-19

الذي يعممو المدرس بعيد عن واقع المتعممين وادراكيم
كمية المعمومات عن المؤلفين الموسيقيين مبالغ فييا

المعمومات من ناحية الكم والنوع غير قابمة لمتطبيق

-20

لم يمحظ المنياج القديم موضوع تصنيع اآلالت (مشغل موسيقي) من قبل المتعممين وتزويدىم

-21

لم يمحظ المضمون المفاىيم التربوية الجديدة والحديثة بالتربية كما ال يأخذ باالعتبار أية اتجاىات

بالمواد المطموبة

حديثة في التربية

-22

ال يتضمن المنيج المنياج عنصر التشويق لممتعمم

-23

المحاور ال تشمل الحركة الجسدية واالبداع عند المتعمم ،وااليقاع الجسدي غير مناسب ألعمار

المتعممين.

ثانيا :توصيات عامة
-1

االكتفاء بالقراءة الموسيقية أو تدريب االذن كمحور في مرحمة التعميم االساسي عوضا عن

-2

توحيد تسمية المصطمحات والمغة المستعممة.

-4

تحديد مصطمح الموسيقى الشرقية (البمدان العربية وآسيا الصغرى وكل القارة األسيوية)

-6

اضافة محورين اساسيين :اإلبداع والحركات الجسدية (أو اإليقاع الجسدي)

-3
-5
-7
-8

النظريات والصولفيج

يجب توفير الممارسات العزفية في جميع الحمقات.
التفاعل مع الموسيقى الغربية والموسيقى المحمية والعربية بشكل متوازن

زيادة االنشطة الغنائية والعزفية

زيادة أنشطة "تذوق موسيقي" ُيعرف بكبار الموسيقيين المبنانيين والعرب عمى مستوى العزف
والغناء والتأليف
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-9

استخدام تكنولوجيا المعمومات في حصة الموسيقى (من قبل المعمم)

-10

اداء اناشيد لموضوعات انسانية مختمفة

-12

اداء اغنيات متدرجة في الصعوبة بمغات متعدده متعددة وبطرق مختمفة .مثال :صوتين او اكثر

-14

تفعيل " مشغل موسيقي " من قبل الطالب ( لصناعة آالت قرعية من مواد متوافرة في محيطيم)

-11
-13

ورش عمل تواكب العمل بالمنياج
كانون Canon
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لجنة رقم  -11-11أساتذة المسرح
المشاركون
أ.جوزيف ساسين

معيد الفنون

سوسن وىبو

المركز التربوي

أ.كريم دكروب

معيد الفنون

عبد الواحد قصير

حسام الدين الحريري  -صيدا

أ.ميرانا نعيم

معيد الفنون

عجرم عجرم

مدرب محترف (أستاذ سابق)

بروفسور جان داود

معيد الفنون

كارول لطيف

Crecsendo

بروفسور.وطفى حمادي

كمية اآلداب

كريستينا بو زيد

Collège Nazareth

بطرس حنا

Collège SSCC

مشيور مصطفى

كمية الفنون

نصار
د .كريستيل ّ

معيد الفنون

ميشال حوراني

الجامعة األنطونية

د .ماريان نجيم

معيد الفنون

نزار اسماعيل

ثانوية مشغرة الرسمية

د.مارك رياشي

معيد الفنون

نقوال دانييل

كمية الفنون

د.ىشام زين الدين

معيد الفنون

ىالة الحريري

مدرسة الحاج بياء الدين الحريري

دينا قبرصمي

ثانوية جميل رواس

اوال :المالحظات العامة حول منهاج 1997
انتيت المجنة المجتمعة لتقييم مناىج المسرح الصادرة في العام  1997في المركز التربوي عند الساعة

ثمن المجتمعون التوجو لدى رئيسة المركز
العاشرة من نيار الثالثاء الواقع فيو  2016/1/26من أعماليا ،وقد ّ
عبر المجتمعون عن
التربوي لوضع تمك المناىج تحت مجير النقد لإلفادة منيا والتطوير حيث يمكن .كما ّ
أن المناىج في صيغتيا المنشورة
تقديرىم لمجيد الكبير المبذول لوضع تمك المناىج .إال ّأنيم اعتبروا بأغمبيتيمّ ،
"غير قابمة لمتطبيق" وتحتاج إلى إعادة نظر وتعديالت ،وقد أسيبوا في شرح مبرراتيم بيذا الشأن .وقد رأى

المجتمعون ضرورة رفع التوصيات اآلتية:
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ثانيا :توصيات عامة
-1

توزع ىرمية األىداف
احترام الحركة المولبية التي تبنتيا مناىج  1997في مادة المسرح .بحيث ت ّ
عمى مستويات تصاعدية ،فتحدد الميارات من األبسط إلى األكثر تعقيداً ،ويتم ربطيا في ما بينيا

لمصف األعمى عمى األىداف التي تم تحقيقيا وبالتالي عمى
بتصاعدية لولبية ُيبنى فييا اليدف
ّ
متخصص في عمم
تتم مراجعة ىذه األىداف مع
ّ
ُمكتسبات التمميذ في الصفوف السابقة ،عمى أن ّ
نفس النمو (ومن المستحسن مشاركة رأي طبيب في عمم النمو) لمحرص عمى توافقيا مع مراحل

ومستويات النمو الجسدي ،والصوتي ،والفكري ،والعاطفي لمطفل في ك ّل من الصفّوف ،وذلك
تخصصو
دوامة ما تعمّم أو شاىد إبان
ّ
بيدف ضبط األداء التربوي والحؤول دون سقوط المعمّم في ّ

يحرره من المجوء إلى بعض
الجامعي كممثل (الذي قد ال يتناسب بالضرورة مع األطفال) ،وبما ّ
الكتب والمرجعيات التي ال تتالءم بالضرورة مع طبيعة تالمذتنا أو أطفالنا (وفي بعض تمك الكتب
ائية ونفَس تجاري ،ما يضر بصحة الطفل وسالمة نموه.
خاصة المتر َجم منيا أو المؤلّف بعشو ّ
ّ
يجنب المعممين الصعوبة الكبيرة التي يواجيونيا اليوم في تحديد مضامين لمحصص تتناسب
وبما ّ
واألىداف ذات الطبيعة العامة المتكررة في المنيج اليوم ،ناىيك عن ما نممسو لدى أغمب حممة
شيادات في التمثيل من صعوبة عمى مستويين -1 :تحديد أىداف في عمميم (عمى كافة

مستويات األىداف)؛  -2اختيار وتحديد مضامين لمحصص.
-2

أن الغاية النيائية من المسرح في المدرسة ليست إعداده ممثالً ،وال كاتباً مسرحياً،
التشديد عمى ّ
وال ُمخرجاً وال غير ذلك من محترفي مين المسرحّ .إنما المطموب األساسي ىو العمل عمى حسن
عبر العمل عمى أىداف مثل  :أ -تطوير قدراتو

نموه كفرد وكعضو من جماعة ،وذلك
ّ
اإلبداعية ،ب -العمل عمى حسن نموه الجسدي عبر المقاربة الفنية لمجسد والصوت ،ج -العمل

عمى قبولو لذاتو وثقتو بيا عبر قبولو لجسده وصوتو وأفكاره وامكاناتو التعبيرية واالبتكارية ،د-
العمل عمى قدرتو عمى التفاعل الصحي والمنتِج مع الجماعة ...كما أ ّن اإلطار الفني المعتمد
لمعمل عمى ىذه األىداف سيخمق الفرصة لمميتمين وألصحاب الموىبة ليكتشفوا قدراتيم فيضعوا
التخصص في مجاالت المسرح والسينما ضمن تطمعاتيم لمتعمُّم الجامعي ،وي ِ
فسح في المجال أمام
ُ
اآلخرين لالىتمام لممسرح والمشيديات ومتابعتيا خالل وبعد المدرسة ميما كانت خياراتيم المينية
والحياتية.

-3

خاصة لجية وضع الخطط التفصيمية وصياغة المفاىيم وتحديدىا وفق كل
إعادة النظر بالمناىج
ّ
مرحمة من المراحل.
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-4

تعديل عبارة "إنشاء عرض مسرحي" واستبداليا بعبارة "عرض مشاىد مسرحية".

-5

إدراج المسرح وتشبيكو مع حصص تعميم المغات العربية والفرنسية واإلنكميزية بالتعاون بين معمم
المسرح وأساتذة المواد .ونسوق ىنا اقتراح مسرحة المناىج .ووضع أسس تعاون بين المربين من
االختصاصات المختمفة والتنسيق بينيم بما يسمح بأن يخدم المسرح المواد األخرى.

-6

إعتماد المشاريع التربوية المتناظمة وادخال جميع المواد فييا وادخال األىل كشركاء أساسيين فييا

-8

تعزيز إعداد معممي المسرح ليكونوا في حال جيوزية عالية لتمبية احتياجات المسرح وأىداف

-9

أكاديميون مختصون في كافة مكونات المسرح (الكاتب
إنجاز دليل معمّم يتشارك في وضعو
ّ
والمخرج والممثل والناقد والتربوي)

-7

-10
-11

-12
-13

وضع معايير تقييم واضحة لمادة المسرح

وجوده في المدرسة.

تحميل الدليل نماذج لحصص دراسية في كل من المجاالت في ك ّل من الصفوف.
األساسية في المنيج
المخصَّصة لمادة المسرح عمى المجاالت
ّ
اقتراح توزيع نسبي لمساعات ُ

الخاص بك ّل سنة منيجية ،بما يساعد المعمّم عمى وضع خطة عمل سنوية ،وبما يحقق تطو اًر
ّ
متزامناً لممكتسبات عمى مستوى الجسد ،والصوت ،والمخيمة ،الخ .ليكون ىناك إنضاج متكامل
لذات المتربي ولمقاربتو لممسرح.

اص الفئة العمرية التي تناسب
خمق ّ
حيز في دليل المعمم لممعمومات التوجييية لممعمّم حول خو ّ
يدرسو بشكل خاص عمى مستويي النمو الجسدي والنفسي.
الصف الذي ّ

حيز في المناىج ودليل المعمّم ،يش ّكل مقاربة اختيارية ،يمكن ليا أن تستجيب لمتطمبات
إفراد ّ
(الخاصة منيا غالباً) ،التي تُ ِمزم معمم المسرح بإقامة عرض مسرحي (يستنزف
بعض المدارس
ّ

الحيز إلى المقاربة التربوية لِـ
يعرفيا ىذا ّ
الوقت المخصص لممادة وال يسمح ليا بتحقيق أىدافيا)؛ ّ
الحيز األمثل بنظرىا
جان أوفيد ديكرولي .تعمد مدارس ديكرولي إلى إقامة عرض مسرحي يشكل ّ
إن ىذا
مية المختمفة وتوظيفيا بشكل
تم اكتسابيا في المجاالت التعمُّ ّ
عمميّ .
لدمج الكفايات التي ّ
ّ
الخيار يساىم في -1 :السماح لمعمم المسرح بأداء الدور األساسي لو في مساعدة الطفل في نمو
صحي عبر الفنون ،ويسمح بتعديالت حتى عمى مستوى المناىج نفسيا تخدم ىذا اليدف ،ويسمع

لممتعمم أيضاً بأن يطور عالقة عضوية مع المسرح ومع وجيو اإلبداعي؛  -2إعطاء المسرح

المكمل الضروري
القيمة الفعمية التي يمكن لو أن يأخذىا عمى مستوى دوره التربوي بحيث يكون
ّ
لممقاربة الناشطة فيكون البيئة التي تعطي ُبعداً حياتياً وعممياً لممكتسبات النظرية التي سيستدعي
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توظيفيا نظرياً وعممياً؛  -3يبقي ىذا الخيار عمى العرض المسرحي الذي يشكل صمة وصل بين
المدرسة والمتربين من جية واألىل والمجتمع المحمي من جية أُخرى دون أن يمغي الدور

المفترض لمادة المسرح.
-14

تفعيل دور مادة المسرح في جميع المدارس الخاصة والرسمية

-16

فصل مواد الفنون (مسرح ،سينما ،موسيقى وفنون تشكيمية) عن باقي المواد اإلجرائية واعطائيا

-15

جعل مادة المسرح مادة أساسية كغيرىا من المواد

كحد أدنى
تسمية
خاصة بيا تعكس حقيقة فائدتيا لمتالميذ مثل "الفنون والتنمية اإلنسانية" أو ّ
ّ
تسميتيا "الفنون" .ذلك أن ىذه المواد تعمل عمى تنمية جوانب شخصية المتعمم المختمفة عمى
-17

مستوى الفرد وعمى مستوى الجماعة بما ينتيي أيضاً بتطوير المجتمع والوطن.

تشبيك مادة المسرح مع المواد المغوية :بما إننا عاجزين عن زيادة حصص مادة المسرح ،يمكننا

استعمال ساعة أسبوعية مع أساتذة المغة ،إذ يدخل أستاذ المسرح مع أستاذ المغة وتعطى الحصة
من قبل اإلثنين .مثالً:

يقيم أداء التمميذ حسب معايير مادتو.
 تمارين إلقائية حيث كل أستاذ ّ
 دراسة لبعض الشخصيات المسرحية قبل تجسيد دورىم عمى خبة المسرح

 تعزيز روح البحث لدى التمميذ فيقوم مثال بأبحاث لتوثيق بعض األفكار قبل تجسيدىا

-18

تحفيز الطالب عمى المطالعة والقراءة وأسس إلقاء الحروف.

-19

تشجيع التمميذ عمى االرتجال وحثو عمى تخطي اإلطارات الموضوعة في التمارين المسرحية

-21

وجود حصص تسمح لمطالب تقييم ومناقشة عروض مسرحية وتحميل شخصيات.

-20
-22
-23
-24

ترك حرية اختيار المغة المناسبة بالتمارين االرتجالية لمتمميذ لحثو عمى اإلبداع.

الخاصة باألطفال لتسييل عمل األساتذة.
إنشاء مركز لتوثيق األعمال المسرحية
ّ
التأكيد عمى رسالة المسرح في المرحمة الثانوية ،وفي مرحمة كتابة النص المسرحي ،وحث الطالب
عمى تجسيد رؤيتو الفكرية وليس الفنية ،ليصير المسرح أداة فعمية لمتعبير بالنسبة لو.

إعادة تبويب لممواد كافة عبر ورشة جديدة تأممية لرفع الضوابط التنظيمية عنيا ،بما يعطييا بعداً

متعدد التخصصات .عمى سبيل المثل البالغة تتضمن المواد المغوية كافة ،وتشمل أيضاً المسرح،

-25

الغناء والتوثيق.

ربط المركز التربوي وتشبيكو بو ازرة التربية وادارات المدارس عبر لجان أو مندوبين معينين أو وفق

ما يرتأيو المركز
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-26

التنسيق مع التفتيش التربوي (ومع مفتشي مديرية التعميم الخاص في ما يتعمق بالمدارس الخاصة)
لمحرص عمى التزام المدارس بوضع حصص الفنون كما ر ِ
ص َدت في مناىج  1997أي أربعة
ُ
حصص في صفوف التعميم األساسي األول والثاني والرابع والخامس وثالث حصص في صفوف
التعميم األساسي الثالث والسادس وحصتين في الحمقة الثالثة وحصة في األول ثانوي وما معدلو

-27

حصة أسبوعية في الصفين الثاني والثالث من المرحمة الثانويةُ .ليصار في مرحمة الحقة إلى
خاص بساعات المسرح.
تثبيت عدد
ّ

تفعيل دور مصمحة الشؤون الثقافية والفنون الجميمة في و ازرة التربية والتعميم العالي ،عبر-1 :
ِ
اختصاص ّي في المسرح عمى رأس القسم المسؤول عن المسرح في المصمحة؛ و/أو -2
وضع
خمق منسقية خاصة بالمسرح فاعمة عبر المناطق التربوية (عمى غرار منسقية "التربية الصحية"،
ومنسقية "الشؤون الرياضية") تتألف من اختصاصيين وتتابع شؤون معممي المسرح في المدارس
وتنسق بينيم وبين مديرية اإلرشاد والتوجيو وبينيم وبين المركز التربوي ،وتعمل عمى إدخال

-28

المسرح في المدارس التي يغيب عنيا.

إعادة تمويل حصص التربية الفنية في المدارس الرسمية من حساب و ازرة التربية والتعميم العالي

بدالً من أن يكون تمويميا من صناديق لجان األىل في المدارس كما ىو حال المعممين

-29

المتعاقدين لتدريس المواد األُخرى.

ألجل إبقاء التالميذ متابعين لمتطور عمى المستوى العالمي ،وألجل تفعيل محور "الثقافة

المسرحية" ،تأمين فيديوىات تتجدد سنوياً ألنواع مشيديات (مسرحيات وأفالم فنية) ال تُنتَج في
األعمال المحمية عمى مثال بعض مشيديات الباليو ،والمسرح الجسدي ذات اإلنتاج الضخم،
وأفالم ُمختارة من مخرجين مرجعيين ...في مكتبات المركز التربوي بفروعو المختمفة ،وتوفير نظام
إلعارتيا لمعممي المسرح في المدارس الرسمية والخاصة.

-30

إقرار قانون يمنع األساتذة عن ممارسة تعميم مادة المسرح اذا لم يكن قد تم إعداده لذلك.

-31

وجود لجنة متابعة لدورات تدريبية تُعنى بتدريب أساتذة المسرح بشكل مستمر
ضمن خطة التدريب السنوية التي يضعيا المركز التربوي لمعممي القطاع الرسمي ،تخصيص

-32

دورات مسرح موجية ألساتذة المواد األُخرى ليتمكنوا من اإلفادة من الميارات التي يؤىل ليا ألجل

تربية ناشطة ،وبيئة صفية صحية ...وبما ينتيي أيضاً إلى تجديد العالقة مع المسرح عبر
اكتشاف عممي ومباشر لمفوائد الجمة التي يمكن لو أن يحققيا عمى المستوى الفردي وعمى مستوى

التربية.
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-33
-34
-35

التشديد عمى أىمية أن يميز المعمم بين المعب التمثيمي والسيكودراما لكي يفيم ما قد يحدث فجأة
خالل العمل

تدريب األساتذة كافة وباألخص أساتذة المسرح عمى عمم النفس وآداب المينة كي يكونوا قادرين

عمى متابعة التالمذة بشكل موضوعي ومحايد.

إنشاء شبكة تواصمية مع األخصائي النفسي في المدرسة (ومع مديرية اإلرشاد والتوجيو في و ازرة

التربية) لمساعدة التالمذة عمى التعبير عن مكنوناتيم الشخصية عبر المسرح .فإن المسرح
المدرسي بذلك يحقق جوانب المتعة الحسية ،بل أكثر من ذلك ،يزيل بعض المعوقات النفسية أو
االجتماعية الخاصة بالتمميذ ،وييذب سموكو ويفجر الطاقات الزائدة في سموكو الذي قد يتصف

بشيء من العنف أو العدوانية ويمتصيا أيضاً أو قد يساىم بدوره في تنمية قدراتو التخيمية وازدياد

-36
-37
-38
-39

-40

قدراتو عمى اإلدراك والمالحظة.

إلبداعية المعمّم وعدم تعميب المادة وجعميا محدودة
عمى دليل المعمّم أن يترك فسحة
ّ
أىميتو ألوالدىم.
دعوة األىل إلى محاضرات حول المعب التمثيمي في المدارس لكي يدركوا ّ

التعاون بين معاىد الفنون الجميمة ،و ازرتي التربية والتعميم والثقافة ،وذلك بالتنسيق مع الجامعة
المبنانية ،بأنشطة بشرية وفنية (مشروع دراسة) ،لخدمة ىذا المشروع.

دعم و ازرة الثقافة لممراكز الثقافية في المناطق وتشجيع النشاطات المسرحية بالتنسيق مع المدارس
المحمية (عبر دعوة البيئة المحمية لعروض التالمذة ،أو عبر دعوتيم إلى عروض مسرحية

تستضيفيا ىذه المراكز)

وضع خطة عمل واضحة بين مركز اإلنماء والبحوث وأساتذة مادة المسرح ووضع خطة متابعة

audit
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إعطاء مكان لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتعريف التمميذ بمكونات الصورة ووظيفتيا في
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إدخال تقنيات المرئي والمسموع في المسرح عند األساتذة كمرحمة أولى وعند التالميذ كمرحمة
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عية البصرية وتأمين المعدات الالزمة لذلك مثل:
تدريب األساتذة عمى استعمال التقنيات السم ّ
كامي ار لمتصوير ،كومبيوتر محمول لممونتاج و  LCD Projectorلمعرض.

الفنون البصرية وكيفية استخداميا في المسرح.
ثانية.
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لجنة رقم  -13-12أساتذة التكنولوجٌا
المشاركون
اماني ابراىيم

المدرسة االنجيمية الوطنية  -النبطية

اليسار توما

كمية الزراعة

باسكال الترك

مدرسة الفيدار الرسمية

جان صميبا

Preset Solutions

جياد عبود

الجامعة المبنانية  -كمية العموم

جورج ني ار

المركز التربوي

سناء زيات

المدرسة االىمية  -بيروت

رانيا غزالي

Star academy

سييل منصور

ثانوية ماي نيو كولدج

سابين قاعي

Kids Genius

سيمون سعد

القمبين االقدسين  -بيت شباب

طانيوس القسيس

المعيد الفني التربوي  -الدكوانة

طاني بولس

ثانوية سيدة البممند

طالل دندشمي

المقاصد

فاطمة فقيو

ثانوية الرحمة

عصام أبي نادر

المعيد الفني الصناعي العالي

ميشال كوردجيان

مونتانا انترناشيونال كولدج

عمياء نجم

المدرسة الفنية لمعموم السياحية

نادين يونس

مؤسسة فتاة لبنان االجتماعية

عمر حمود

معيد طرابمس

نجاح حرب

ثانوية تنورين الرسمية

غادة الصيممي

الميدي

نسيب بطيش

تكميمية كفرذبيان الرسمية

فرح مطاوع

ىناء يونس

مدرسة البشارة االرثوذكسية

كارين لطيف

ىيثم الياشم

ثانوية ضيور الشوير

محمد بيروتي

Creoscendo
USEK
حسن قصير

اوال :المالحظات العامة حول منهاج 1997
ثانيا :توصيات عامة
 في الرؤية:
 .1ربط المادة بالحياة.
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وتقنية وصوالً لإلنتاج.
يدوية وفكرّية ّ
 .2اكتساب ميارات ّ
 .3تنمية العمل الجماعي.

حس االبتكار والريادة.
 .4تنمية ّ
بحد ذاتيا تستخدم المواد/المعارف األخرى لتحقيق انتاج تقني مرتبط بمحيط المتعمم.
 .5اعتبار المادة قائمة ّ
 .6التركيز عمى البعد التنموي المستدام ليذه المادة.

متعددة.
 .7اعتماد  3محاور
يتفرع منيا محاور  /مجاالت ّ
ّ
أساسية ّ
 .8بيئة  /خضرنة  /زراعة.
 .9صناعة وانتاج
.10
.11
.12
.13
.14

تجارة  /اقتصاد  /ريادة

منيجية المشروع في تنفيذ/تحقيق المنتج بحسب المراحل والسنوات.
اعتماد
ّ
عدة في مشروع واحد.
العمل عمى استثمار مجاالت ّ

اليدوية منيا).
(السيما
عممية اكتساب الميارات المختمفة
ّ
ّ
مراعاة الفئات العمرّية في ّ
الحياتية.
األساسية
التقنية
التركيز عمى الميارات
ّ
ّ
ّ

الصفية.
تطبيقية وليست أنشطة
عموما
المحافظة عمى أن المادة ليست
.15
ّ
ّ
ً
 في التطبيق:
أ -المحتوى:

فية بكامميا.
 .1استبعاد المواضيع النظرّية المعر ّ
العامة).
 .2استبعاد المواضيع التي بشكميا ممكن ان تكون
ّ
تطبيقية (في المواد ّ
 .3اعتماد  3محاور

 .4التركيز عمى الصناعة واالنتاج (كيرباء ،ميكانيك ،الكترونيك ،أوتوماتيك ،روبوتات).
التدرج في اعطاء المعمومات من السيل إلى األصعب ومن العام الى الخاص.
ّ .5
 .6االىتمام بالمواضيع التي تستدعي عمالً جماعيِّا.

 .7االىتمام بمواضيع ليا عالقة ببناء شخصية المعمّم (التفاعل الصفّي والتواصل).
 .8االعتماد عمى مواضيع تطول آليات التفكير ومنيجية المشروع (التصميم واالنتاج واالدارة واالبداع
والتسويق والتدوير والصيانة والكمفة = دائرة حياة المنتج في جميع مراحميا).

ب -اإلدارة:

حصتين متتاليتين في األسبوع.
 .1المطالبة بتحقيق ّ
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 .2تدريب المعمّمين.

 .3البدء بالتطبيق مرحمة بعد أخرى.
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