الجمهورية اللبنانية
وزارة الرتبية والتعليم العايل
املديرية العا ّمة للرتبية

منوذج (( 10 )1طلب املوافقة املسبقة عىل مرشوع خدمة املجتمع)

توصيف املرشوع :مرحلة التخطيط

إسم املدرسة:

الرتبوي:
رقم املدرسة يف املركز
ّ

املحافظة:

القضاء:

رقم الهاتف:

رقم الفاكس:

الربيد اإللكرتو ّين:

السنة املنهج َّية:

الفرع:

الشعبة:

األستاذ املواكب:
اسم املرشوع:

هاتف املعلّم:
املتعلّمون املشاركون:

لكل مرشوع بعد اختياره.
أوالً :يُرجى التفضّ ل مبلء هذا النموذج لتحديد املق ّومات الرئيسة الس ّتة ّ
 -1ما نوع/أو مجال املرشوع؟

إقتصاديإجتامعي
-1
ّ
ّ

حقوقي -2مد ّين
ّ

 -6ثقايفّ-ترا ّيث

 -7ف ّن ّي

 -ما موضوعه؟

املوضوع:

 -2ما األهداف األسس للمرشوع؟
 -ما األهداف الثانو ّية للمرشوع؟

الهدف األساس؟

بيئي
ّ -3

 -4ص ّح ّي

ريايض
سياحي -9
-8
ّ
ّ

تربوي
-5
ّ
 -10غريه حدّ د:
...................

األهداف الثانويّة؟

 -3من الفئة املستهدفة من املرشوع؟ الفئة املستهدفة:
ومن الفئة املستفيدة؟
الفئة املستفيدة:
 -4ما الطرائق والوسائل املقرتح الطرائق:
اعتامدها لبلوغ هذه األهداف؟ الوسائل:
 -5ما اإلطار الجغرايفّ لتطبيق اإلطار الجغرا ّيف/املكان:
املرشوع؟ وما املرحلة الزمن ّية
املرحلة الزمن ّية/الزمان:
املقرتحة؟
املوارد البرشيّة:
 -6ما املوارد البرشيّة واملوارد املا ّديّة
املتوافرة؟
املوارد املا ّديّة:

كل سنة دراس ّية ،للحصول عىل املوافقة املسبقة،
 -10يُرسل هذا النموذج إىل وحدة خدمة املجتمع يف وزارة الرتبية ،قبل نهاية شهر ترشين األ ّول من ّ
وفقاً للامدّة  6من القرار /607م.2016 /

ثانياً :إضافة إىل مق ّومات املرشوع الس ّتة أجب عن األسئلة اآلتية:
 -2كيف جمعتم عنارص املوضوع؟

 -3كيف حدّ دتم حاجة املجتمع؟

 -1كيف اخرتتم املوضوع؟
ذهني.
أعصفّ
-بإستامرة حول حاجات املنطقة.

ذهني.
أعصفّ
-بإستامرة حول حاجات املنطقة.

ذهني.
أعصفّ
-بإستامرة حول حاجات املنطقة.

-جمقابلة مرجع ّية مع ّينة.

-جمقابلة مرجع ّية مع ّينة.

-جمقابلة مرجع ّية مع ّينة.

-دمصدر آخر ح ّدد:

-دمصدر آخر ح ّدد:

-دمصدر آخر ح ّدد:

.....................................................

.....................................................

 -4من رشكاؤكم يف املرشوع؟
-أاألهل.

.....................................................

 -5من الفئة املستهدفة باملرشوع؟
املحل كلّه.
-أاملجتمع ّ ّ

بالبلديّة.-ججمعيّة محلّيّة.

-جاألطفال.

-دجمع ّية عامل ّية.

-داملس ّنون.

الخاص.
هالقطاعّ

خاصة.
-هذوو حاجات ّ

-ومصدر آخر ح ّدد:

-وغريه ح ّدد:

.....................................................

-بفئات اجتامع ّية محتاجة.

.....................................................

التاريخ:
توقيع املعلّم املرشف/املواكب
توقيع املدير
ختم املدرسة

