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 72تشرٌن األول7102 ،
معالً وزٌر التربٌة والتعلٌم العالً االستاذ إلٌاس بو صعب،
د .ندى عوٌجان ،رئٌسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء،
{ترحٌب بشخصٌات أخرى }
أٌها التربوٌون والحضور الكرام،

إنّ الموضوع الذي تتناوله ورشة العمل التً تنتلق الٌوم هو من المواضٌع التً أنا شخصٌّا
أولٌها اهتماما كبٌرً ا.
وهذا الموضوع ذات أهمٌة قسوى أٌضا التحاد المؤسسات التربوٌة الخاصة؛ فمن بٌن
أولوٌاتها تزوٌد االجٌال الصاعدة بالمعرفة والثقافة والمهارات التً تخوّ لهم تحقٌق إنجازات فً
مختلف المجاالت والنجاح فً سوق العمل.
إنّ مشروع تحدٌث المنهاج اللبنانً المطبّق فً مدارسنا (وأذكر أنه مضى على تطبٌقه حوالً
الـ  02عامًا) ،هو منهاج ٌشهد له بانه ٌزود الطالب بكفايات ومهارات ضزورية وذات أهمٌة
كبرى للمضً فً مسار التعلٌم العالً واالنخراط فً مجاالت العمل واالبداع.
وبالتالً الهدف من المقارنة والتغٌٌر والتطوٌر هو لٌس نسف ما أسسه التربوٌن من قبلنا إنما
الهدف هو التحدٌث المستدام (.)updating
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آن األوان لٌكون لطالبنا منهاج تعلٌمً أكثر تطوّ را.
آن األوان لٌكون األسلوب التقوٌمً للتحصٌل العلمً ( االمتحاوات الزسمية) للتالمذة فً نهاٌة
المرحلتٌن المتوسطة والثانوٌة عصري.
فاالمتحاوات الزسمية التي يخضع طالبىا لها مىذ أن وضع المىهاج الحالي مىذ  51عاما،
مجحفة ألوها ال تزاعي الكفايات والمهارات التي يكسبها التلميذ مه خالل المىهاج.
 )0األسئلة التً على الطالب االجابة عنها هً امتحان فقط لقدرة الطالب على الحفظ
"األعمى"  .ال تقٌس مدى فهم الطالب للما ّدة.
 )7االمتحانات الرسمٌة بعٌدة كل البعد عن تقوٌم قدرة الطالب على التحلٌل واإلبداع
( )creativityو التحلٌل والتفكٌر النقدي ( .)critical thinkingونحن نعلم أنه من
بٌن طالبنا من هم متفوقون فً التحلٌل.
مع أنّ الطالب مثال قد ٌتمتع بقدرات عالٌة فً هذه المهارات ،ال ٌُعطى فرصة الثبات هذه
الطاقات والتً هً على قدر كبٌر من االهمٌة؛ ال بل أه ّم بكثٌر من القدرة على الحفظ.

ّ
االطالع على
من أجل تحقٌق الهدفٌن المنشودٌن (تطوٌر المنهاج وأسلوب التقوٌم) ،من المفٌد
ما ٌوافق ثقافاتنا فً العالم العربً واعتماده من:
 الـ ، International Baccalaureate
 شهادة الثقافة البرٌطانٌة العالمٌة العامّة
( International General Certificate of Secondary Education
،)(IGCSE
 البكالورٌا الفرنسٌة،
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 برنامج المدرسة الثانوٌة ( )High School Program
 وربّما نجد أفكار نستفٌد منها من المىهاج في ألماويا ،حٌث ٌختار التلمٌذ المواد التً
ٌود أن ٌدرسها فً السنتٌن األخٌرتٌن ،وٌختار أٌضا ً التخصص أو المهنة التً ٌود أن
ٌتابعها فً الجامعة أو المعهد المهنً ،من خالل ما ٌعرف باالرشاد المهنً ( career
 .)counselingوفً نهاٌة السنتٌن ٌخضع التلمٌذ الى امتحان ٌطلق علٌه
اسم Abiturأي النضج ()Mature؛ وهو عبارة عن  3امتحانات خطٌة وآخر شفهً،
ُقرر على اثرها أي مجال ٌمكن أن ٌدخله ألجل التخصّص.
ٌ َ

نحن فً حاجة ماسة لنخفّف من التلقٌن والفصل بٌن مواد أساسٌة مطلوبة من التالمذة جمٌعهم،
حتى ٌكتمل التعلٌم األساسً ،وبٌن موا َّد أخرى ٌمكن أن تكون إختٌارٌة (،)credit system
ال سٌما فً المرحلة الثانوٌة.
وٌتضمّن هذا االنتقال أٌ ً
ضا الح ّل لمشكلة الشهادة الثانوٌَّة الرسمٌَّة التً تشكل امتحانا ُتها العب َء
الكبٌر لتالمذتنا .وٌحق للتلمٌذ أن ٌملك حرٌة االختٌار من بٌن عدد من المواد التعلٌمٌة ،ما
ٌتناسب مع مهاراته واهتماماته ومٌوله.
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باختصار ،إنّ الحاجة الٌوم الحقاق الفرق وتحدٌث المنهاج واالمتحانات الرسمٌة فً لبنان إلى
دراسة معمّقة والسعً لتحقٌق ما ٌلً:
 تزوٌد الطالب بالمهارات والكفابات التً تسمح بتكون ما ٌُعرف بالـ learner
 profileفً نظام البكالورٌا الدولٌة أو ما ٌُعرف بالـ  graduate profileوالتً من
دونها ال ٌمكنهم االنخراط فً الجامعات والمعاهد التقنٌة فً لبنان والخارج.
 تحفٌز الطالب على تنمٌة الحسّ بالمسؤولٌة االجتماعٌة وحبّ العطاء ومساعدة الغٌر
والوالء للوطن والحفاظ على البٌئة ومساعدة الفقراء واالهتمام بالمرضى والمس ّنٌن ....
من خالل مشارٌع فً الخدمة االجتماعٌة.
 ربط الموا ّد التً ُتدرّ س فً المدارس باحتٌاجات ومتطلبات سوق العمل.
 إعادة هٌكلة نظام التقوٌم فً نهاٌة المرحلتٌن المتوسطة والثانوٌة بحٌث تراعً وتقٌس
مدى اكتساب الطالب الفعلً لجمٌع المهارات والكفاٌات بما فٌها التحلٌل والفكٌر
النقدي ،واالبداع فً العلوم ،واالبداع فً الفنون ،والتعبٌر الكتابً ...
إنّ تعدٌل المناهج فً المدارس خطوة أساسٌة ،وال ُب َّد للوزارة المعنٌَّة فً الشؤون التربوٌة
والمركز التربوي أن تباشرها فً السرعة الممكنة.
فاألجٌال تنمو ولن تنتظرنا.
ُ
التلمٌذ التعلٌ َم الذي ٌؤدي إلى محو كل
ومن واجبنا كتربوٌٌن أن ُنو ِّفر المُنا َخ المالئم لٌُحصِّل
أشكال األمٌة وٌنال الثقافة والتفتح والتطور .كما علٌنا أن نطور مهارات األساتذة لتتماشى مع
المناهج الجدٌدة وخاصة التفاعلٌة.
نرٌد لطالبنا أن ٌنموا وٌكونوا مثاال لما ٌعرف بالـ  . life learnersهذا المسار ٌزوّ دهم
بالمهارات التً تمك ّنهم أن ٌصبحوا مواطنون صالحون ذوو قدرة على التأثٌر االٌجابً على
المجتمع والبٌئة التً ٌعٌشون فٌها.
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إن اتحاد المؤسسات التربوٌة ٌعتبر أنّ المركز التربوي للبحوث واإلنماء هو المصدر الرئٌسً
للمعلومات واالبحاث التربوٌة ونعوّ ل على جهوده لمتابعة تطوٌر وتحسٌن المناهج واالمتحانات
المبنٌة على الدراسات العلمٌة.
شكرً ا للدكتورة عوٌجان ولفرٌق العمل فً المركز التربوي للبحوث واإلنماء.

د .نبٌل قسطه
االمٌن العام
رابطة المدارس اإلنجٌلٌة فً لبنان
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