مؤسسة أديان

ت ّم تطوير مرشوع «خدمة املجتمع» يف إطار مرشوع
«االسرتاتيج ّية الوطن ّية للرتبية عىل املواطنة والعيش معاً»
مؤسسة أديان وبتمويل من السفارة الربيطانية يف لبنان.
بالرشاكة مع ّ

مرشوع

خدمة املجتمع
الجامعي
يف التعليم العا ّم ما قبل
ّ

املرحلة الثانو ّية

مجاالت تنفيذ مرشوع «خدمة املجتمع»

مفهوم «خدمة املجتمع» يف سياق املواطنة الفاعلة والحاضنة للتن ّوع
•«خدمة املجتمع» هي األنشطة التي يؤ ّديها فرد أو جامعة ،من أجل الصالح العا ّم.
•تع ّد ركناً أساس ّياً للمواطنة التشارك ّية ،جوهرها اضطالع املواطن باملسؤول ّية عرب املشاركة
الفاعلة يف إدارة الشأن العا ّم.
•تشكّل حافزا ً للتفاعل بني أبناء املجتمع الواحد ،وفرصة للتم ّرس بقيم العيش معاً.
خاصة يف املجتمعات املتع ّددة ،إذ تُنفّذ يف أطر عابرة للجامعات الثقاف ّية
•تكتسب أه ّم ّية ّ
وللطوائف واملناطق.

ترشين األ ّول (بداية شهر ت)1
تشكيل لجنة مرشوع
«خدمة املجتمع»
خاصة
يف كل ثانويّة رسم ّية أو ّ
(املادّة )9

ترشين األ ّول (نهاية شهر ت)1
طلب املوافقة املسبقة عىل املشاريع املختارة
وفق منوذج ( )1ومنوذج ()2
الرباعي للمرشوع
التحليل
ّ
يحفظ يف أرشيف املدرسة
منوذج ( )3مرحلة التخطيط :الخطّة االجرائ ّية
الخاصة
املدارس الرسم ّية و ّ

أه ّم ّية «خدمة املجتمع» يف الرتبية

كانون األول
إبداء رأي وحدة
«خدمة املجتمع»
يف املشاريع املقرتحة

•تشكّل «خدمة املجتمع» لدى املتعلّمني يف املرحلة الثانويّة ،أرضاً صلبة لبناء مفهوم االنتامء وتعزيزه.
•تسهم يف بلورة هويّة ذاتيّة واجتامعيّة متينة.
•تعطي بعدا ً عمليّاً للمفاهيم القيَميّة النظريّة امللحوظة يف املناهج الرتبويّة.
الفريقي وإدارة االختالفات.
•تن ّمي مهارات التخطيط والتواصل والعمل
ّ

املجال
البيئي
ّ
املجال
االجتامعي
ّ
االقتصادي
ّ

املجال
الص ّح ّي
املجال
املد ّين
الحقوقي
ّ

كانون الثاين -شباط -نيسان -أيّار
مرحلة التنفيذ
منوذج ()4

املجال
الثقايفّ
والرتا ّيث

الرتبوي
املجال
ّ

املجال
الريايض
ّ
املجال
الف ّن ّي

أيّار
مرحلة التقويم
منوذج ()5
 +منوذج ()6
(التقرير النها ّيئ)

يحصل املتعلّم يف الصفوف الثانو ّية عىل إفادة
املواطن الفاعل بالتزامن مع شهادته الثانو ّية
بعد أن ينفّذ  60ساعة خدمة مجتمع.

املجال
السياحي
ّ

حزيران

(االسبوع األ ّول من حزيران)
منوذج توثيق املشاريع
منوذج ()7
 +منوذج ()8
إصدار إفادات عند الطلب

