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كلمة وزير الرتبية والتعليم العايل
مناهج مطّورة لبناء املواطن اإلنسان والنهوض بالوطن 

�مل�س��ّودة �خلام�س��ة للإط��ار �لوطن��ي �للبن��اين ملنه��اج �لتعلي��م �لع��ام ما قب��ل �جلامعي �إجناز جدي��د ومميز، ياأت��ي بعد �نتظار د�م خم�س��ة 
وع���رسين عاًم��ا ليفتتح م�س��اًر� طموًح��ا ملناهج تربوّية جديدة، �نطلًقا من �خلّطة �خلم�س��ّية للرتبية �لد�عي��ة �إىل تطوير �ملناهج و�لتحّول 
�لرقمّي. وهذ� �لإطار �لوطني �للبناين �جلامع نتاج عمل دوؤوب لأ�س��هر عّدة، يف �ملركز �لرتبوّي للبحوث و�لإمناء ومديرّيات �لرتبية 
و�لقّيمني و�ملوؤّلفني و�ملن�ّسقني و�أع�ساء جلنة �ل�سياغة، وهو يرتكز على قو�عد علمّية حديثة لبناء مناهج تربوّية، تنقل �لعملّية �لتعليمّية- 
�لتعّلمية �إىل �حلد�ثة، وتو�كب حتّدياتها �ملت�سارعة. ولذ� كان �إ�رس�رنا على �إجناز �لإطار �لوطني، وعدم ترك �لتعليم ومناهجه يف هذ� 
ا يف حاجة  �لو�س��ع، بينم��ا  �لع��امل كّل��ه، مبا في��ه دول �ملنطقة، يتقّدم ملو�كبة �جلديد يف �لتعليم وتعديل طرقه وتطوي��ر �سيغه. فنحن �أي�سً
لتطوي��ر �ملنه��اج يف لبن��ان، بع��د 25 عاًم��ا على �عتماد مناهج تعليمّية مل تعد تلئم عامل �لي��وم. ويدعو �لإطار �لوطني �إىل �عتماد ثقافة 
موّحدة للتعاطي مع �ملنهاج يف لبنان يف روؤية �لرتبية وعملّية تطويرها و��ستعادة دورها يف �إعادة بناء �لوطن على �أ�س�س وطنّية ُتر�ّسخ 
�لوح��دة ع��رب �حل��و�ر و�لتفاهم، و�ح��رت�م �لإرث �لثقايّف �ملتنّوع. من هنا، كان حر�س �لإطار �لوطني على عر�س م�س��ّوغات تطوير 
�ملنهاج ��س��تناًد� �إىل نتائج �لدر��س��ات �لتي �أجر�ها، وعر�س ما يهّمه منها من م�س��ّوغ وطني وتعّلمي و�جتماعي و�قت�سادي وبيئي. 

ولقد �نطلقنا يف �مل�سّوغ  �لوطني من ثو�بت �أ�سا�سّية مرتبطة بالكيان �للبناين ت�سّدد على �لهوّية �للبنانّية و�لوحدة �لوطنّية، وعلى 
�أّن لبنان عربي �لهويّة و�لنتماء، ومنفتح على �لعامل، �آخذين يف �حل�سبان �خل�سو�سّية �للبنانّية جلهة تنّوع �لرتكيبة �لجتماعّية. ومن 
هنا �لدعوة �إىل منهاج يعّزز هوّية لبنان �لوطنّية، وير�ّس��خ مبد�أ �لعد�لة �لجتماعّية، ويعك���س �لوحدة يف �لتنّوع ويعّززها، ويعطي 
�لأولوّية ل�س��يادة �لقانون و�حرت�م �حلريّات و�مل�س��اركة يف �حلياة �لجتماعّية، وتنمية ح���ّس �لنتماء �لوطني لدى �ملتعّلمني، وتعزيز 
�ل�رس�كات مع �ملجتمع �ملحّلي و�ملدين. وعليه ل بّد من ربطه بالنظام �لتعليمي وت�سميمه، لكي ي�سّجع روح �ملو�طنة �لدميوقر�طّية.

ويح��ّدد �لإط��ار �لوطن��ي جمموع��ة م��ن �حلاج��ات لتطوي��ر �ملنه��اج �للبن��اين، ��س��تناًد� �إىل �مل�س��ّوغ �لجتماعي، و�س��وق �لعمل، 
و�لو�ق��ع �لقت�س��ادي، و�لتقان��ة، و�لتنمي��ة �لذ�تّية، و�لرفاه، و�مل�س��ّوغ  �لبيئي. من هنا، يكون �لرتكيز على �ملهار�ت �لتي ت�س��اعد 
�ملتعّلمني يف �لت�سّدي للتحدّيات �ل�سيا�سّية و�لقت�سادّية و�لجتماعّية، و�سوًل �إىل تلبية حاجات �سوق �لعمل، و�إعد�د �ملتعّلمني 
للنخر�ط فيه وفهم متغرّي�ته، و�ل�ستثمار يف �لتقانة عرب تعزيز �لقدر�ت �لرقمّية، و�إعطاء �لبيئة �مل�ساحة �لتي ت�ستحّقها، وتعزيز 

�هتمام �ملتعّلمني بتنمية جمتمعاتهم تنمية م�س��تد�مة.

� وطنيًّا متعاوًنا �إن�س��انيًّا منفتًحا مبادًر�  مثاب��ًر� متفّكًر� ناقًد� مبدًعا  ا حرًّ وتق��وم روؤي��ة �لتطوي��ر عل��ى بناء �ملو�طن ليكون �س��خ�سً
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وباحًث��ا متق�سيًّ��ا.  وتتطّل��ع  �إىل �ملعّل��م �ملع��ّد و�مل��دّرب �ملتمّك��ن م��ن م��ادة تعليمه وكفاءت��ه �لرتبوية، �ل�س��اهر عل��ى �لتطوير �ملهني 
�مل�س��تمّر، ف�سًل عن �رسورة �لتحّلي باأخلقّيات �ملهنة على �مل�س��توى �ل�س��خ�سي.

ويقوم �ملنهاج �للبناين على �أ�س�س �لتعّلم من �أجل �حلياة و�لعمل، و�لتعّلم مدى �حلياة، و�لتعّلم �ملتمحور حول حاجات �ملجتمع. 
ة، و�لتنّوع لتنمية �لإبد�ع،  وعلى مبادئ �أبرزها �ملتعّلم حمور �لتّعلم و�رسيك يف تعّلمه، وتكافوؤ �لفر�س ودمج ذوي �لحتياجات �خلا�سّ
و�ملرون��ة ملو�كب��ة �لتط��ّور. وي�س��تلهم �ملنه��اج قيًم��ا �أبرزها �لعد�ل��ة و�لنز�هة و�لحرت�م و�ل�س��لم و�لقتد�ر و�ل�س��تقللّية �ل�ّس��خ�سّية.

ويدع��و �لإط��ار �لوطن��ي �إىل �عتم��اد منه��اج يقارب �س��خ�سّية �ملتعّلم باأبعادها �ل�س��املة، و�ختار له��ذه �لغاية �ملقارب��ة بالكفايات 
وو�سعها يف �سد�رة عنا�رسه، لكونها  موؤّلفة من معارف ومهار�ت ومو�قف، مدعومة بالقيم، تندرج يف و�سعية حياتية �أو مهّمة 
�أد�ئي��ة. و�لعن���رس �لث��اين ه��و �مليادي��ن �ملعرفية و�ملو�د، م��ع تركيز خا�س على �مل�س��تجّد منها، وحر�س على ح�س��ن �نتخاب �ملعارف 
لرت�سيق �ملنهاج وتقدمي �لكيف على �لكّم. ويويل �لإطار ��سرت�تيجيات �لتعليم و�لتعّلم وطر�ئقها  بالغ �لأهمية،تركيًز� على �جلانب 
�لتفاعل��ي يف بن��اء �ملعرف��ة، وياأت��ي �لتقومي باأ�س��كاله كاّفة للتاأّكد من �ملكت�س��بات، و�لإ�س��هام يف بناء ��س��رت�تيجيات �لتعّلم. وقد �أظهَر 
�لإطار �لأن�سطة �لل�سفّية عن�رًس� فاعًل يف تن�سيط �لتعّلم وتكييفه، وتوظيفه من �أجل �لتحفيز و�لبتكار. وتبقى تكنولوجيا �لتعليم 
عن�رًس� تتعاظم فاعلّيته، وتزد�د �حلاجة �إليه، يف حر�س على ح�سن توظيفه، و�لتنّبه �إىل بع�س خماطر �سوء ��ستخد�مه. و�أورد �لإطار 
�لوطن��ي م��ا يل��زم م��ن �آليات و�إر�س��اد�ت تطبيقّية، ودعا �إىل تنمية  ق��در�ت كّل �ملعنّيني بو�سع �ملناهج وتنفيذه��ا، و�إىل تاأمني ما يلزم 

من �لدعم و�ملو�رد.

يف �ملرحلة �ل�س��ابقة، خ�سع �لإطار �لوطني لنقا���س مو�ّس��ع، و�أُعّدت خم���س ن�س��خ م�سّود�ت، مب�س��اركة كّل �ملكّونات �للبنانّية، 

وكان هدفن��ا ينطل��ق م��ن �أّن �إع��د�د �ملناهج يف �مليادين �ملعرفّي��ة و�لتعليمّية �ملختلفة ينبغي �أن يتجّنب ج��ّر �لتعليم �إىل �ل�رس�عات، �أي 

جتّنب �أن يتحّول �لنقا���س �سيا�س��يًّا على ح�س��اب �لرتبية. ل يعني ذلك عدم ت�سمينها �لتفكري �لنقدي، و�لقت�سار على ���رسد �لوقائع 

�أو م��ا يعّده��ا  �لبع���س حقائ��ق. وظيفتن��ا كان��ت �لأخ��ذ بكّل �لآر�ء ولي���س فر���س �ملناهج �لدر��س��ّية وتاألي��ف �لكتب �ملدر�س��ّية على 

�أ�سا�س��ها، فاأعطينا جماًل و��س��ًعا للحو�ر�ت، �نطلًقا من روؤيتنا �إىل �لرتبية ، ولإطلق �س��ريورة متفاعلة �جتماعيًّا يف �إعد�د �ملناهج.

ووفاًق��ا للم�س��ّودة �خلام�س��ة �لت��ي خ�سع��ت، كغريه��ا م��ن �لن�س��خ �ل�س��ابقة، لنقا�س��ات وح��و�ر�ت وتعدي��لت، ل يرغب هذ� 

��ا مغلًق��ا على ذ�ته، بل جمموعة وثائ��ق مفتوحة، تخ�سع للمر�جعة يف �س��كل دورّي، بناًء على  �لإط��ار �ملرجع��ي يف �أن يك��ون ن�سًّ
�لتغذي��ة �لر�جع��ة �لآتي��ة م��ن �لأطر�ف �ملعنّية بال�س��اأن �لرتبوي، وعلى �لتطّور�ت �مل�س��تجّدة يف خمتلف قطاع��ات �ملجتمع. وهذ� 
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م��ا يتي��ح �لتفك��ري يف �جلدي��د �لذي ينطوي علي��ه �ملنهاج، و�إخ�ساع��ه للختبار �لتجريب��ي، ومر�جعته وتنفيذه، وفاًقا لل�سيا�س��ات 
�لرتبويّ��ة �ملعتم��دة، �نطلًق��ا من مبادئ �لتطوير و�لتوجيهات �لعائدة لها، ولروؤيتها للمنهاج كوحدة متما�س��كة ومتكاملة. وهذ� 
ي�س��ّكل �أي�سا د�فًعا لت�سبح �ملد�ر���س موؤ�ّس�س��ات تعليمّية خّلقة، ت�ستك�س��ف خ�سو�سّياتها و�إمكاناتها يف حت�س��ني �سريورة �لتعليم 
وخمرجات��ه، �نطلًق��ا م��ن مب��د�أ �لوح��دة يف �لتن��ّوع. وهنا يج��ب �أن ُيفتح �لنقا���س على م�رس�عي��ه، لتحفيز �ملتعّلم��ني على �لتفكري 

و�ل�س��تنتاج، و�ملر�جعة �لنقدية، و��ست���رس�ف �آفاق جديدة.
 

ختام��ا، �إّن هدفن��ا �ل��ذي يعك�س��ه م�سم��ون �لإط��ار �لوطن��ي، �أن ي�سبح �لتعلي��م من خلل �ملناه��ج �جلديدة، عن���رًس� �أ�سيًل يف 
روؤي��ة ته��دف �إىل �إع��د�د �ل�س��باب كمو�طنني م�س��اركني، و�أع�ساء ملتزمني بتنمية جمتمعهم �ملحّلي، وبتح�س��ني �لو�سع �لإن�س��اين 
�لعاملي، ونطمح �إىل م�ساركة �جلميع يف هذه �لروؤية، كي يتحّول �جلهاز �لتعليمي من كادر لتدري�س �لتلمذة �إىل جهاز يحّولهم 
�إىل متعّلم��ني، �أي �لتح��ّول م��ن �لتعلي��م �إىل �لتعّل��م. فنح��ن نطمح، من خ��لل روؤيتنا �لرتبويّ��ة، �إىل �إعادة �لنظر بالنظ��ام �لتعليمي، 
ليتح��ّول �إىل نظ��ام للتعّل��م، ينتق��ل م��ن تلق��ني �مل��و�د و�مله��ار�ت، �إىل مقاربة تقوم عل��ى �لكيفّية �لت��ي يتعّلم بها �ملتعّلم��ون بالفعل، 

و�مله��ار�ت �ملطلوب��ة للمتعّلمني يف عامل متغرّي. 

��ة �ملكتب �لإقليمي  ول ب��ّد م��ن كلم��ة ح��ّق: نوّد تقدمي �ل�س��كر لل���رسكاء �لذين �لتزمو� معن��ا �إجناز هذ� �لإط��ار �لوطنّي وبخا�سّ
��ني يف �ملر�حل �لأوىل م��ن تطوير �لإطار  �سة م��ن خلل �خلرب�ء و�ملخت�سّ لليوني�س��كو يف ب��ريوت عل��ى �مل�س��اعدة �لتقنّي��ة و�ملتخ�سّ

�لوطن��ّي �للبن��ايّن ملنه��اج �لتعليم �لعاّم ما قبل �جلامعّي )ت���رسين �لث��اين 2021- �آذ�ر 2022(.

ة �لبنك �لدويل على �لّدعم �لذي �أ�سهم �إ�سهاًما حا�سًما يف �إعد�د هذ� �لإطار و�ل�سكر مو�سول �إىل �جلهات �ملانحة وبخا�سّ
 �لوطني �جلامع ويف �إجنازه بن�سخته �لنهائّية �لتي ُنطلق بها عملّية تطوير �ملنهاج �لوطنّي �ملنتظر. 

بف�سل هذ� �لدعم متكّنا من خو�س غمار هذ� �لتحّدي. وهذ� �لعمل يندرج �سمن برنامج �خلّطة �خلم�س��ّية للرتبية، وركائزه 
للنتق��ال �إىل نوعّي��ة جّي��دة للتعلي��م، و�إد�رة ر�س��يدة للرتبي��ة و�حلوكم��ة، وتوف��ري �لعد�ل��ة و�لفر�س �ملت�س��اوية جلمي��ع �ملتعلمني يف 
�لقطاعني �لر�سمي و�خلا�س، من دون متييز بينهم. ولذ� يبقى رهاننا على �أن ي�سّكل �لإطار ر�فًد� ومرجًعا لور�سة تطوير �ملناهج، 
باإ�س��هام كّل �لفاعل��ني �لرتبوّي��ني يف لبن��ان، ولو�س��ع طر�ئ��ق تعلي��م جدي��دة يف مر�ح��ل �لتعّلم كّلها، وبن��اء قدر�ت �أف��ر�د �لهيئتني 
�لإد�رّية و�لتعليمّية، ملو�كبة �لتطّور �لرتبوّي، و��س��تخد�م �لتكنولوجيا. وناأمل يف �أن يكون �لإطار �لوطنّي للمناهج و�س��يلة لبناء 

م�س��تقبل لبنان و�أجياله �ل�ساّبة. 

وزير التربية والتعليم العالي           

القاضي عباس الحلبي          
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كلمة رئيسة املركز الرتبوّي للبحوث واإلمناء
بالّتربية نبني الوطن

يطيــُب يل أن أقــّدم لهــذا اإلجنــاز الرتبــوّي املتمّثــل يف اإلطــار الوطنــّي للمنهــاج العــاّم مــا قبــل اجلامعــّي والــذي 

يشــّكل القاعــدة العلمّيــة لتطويــر املناهــج التعليمّيــة يف لبنــان بعــد مــا يقــارب ربــع قــرن مــن وضــع املناهــج التــي 

رت بشــعار »وبالّتربيــة نبنــي«، ونحــن اآلن نتابــع البنــاء يف خدمــة الرتبيــة والوطــن. صــدِّ

�إذ� كان��ت �لأّي��ام مت��ّر، و�لأح��و�ل تتغ��رّي، و�لعل��وم تتق��ّدم، و�لّزم��ن ي�س��ري دوًم��ا �إىل �لأم��ام، فاملركز �لرتب��وّي للبحوث 

و�لإمن��اء �أخ��ذ �لق��ر�ر �حل��ازم بال�ّس��ري يف ور�س��ة تطوي��ر �ملناه��ج �لتعليمّية مت�س��ّلًحا بثقة معايل وزي��ر �لرتبي��ة و�لتعليم �لعايل 

��ة، و�جلامعات  �لقا�س��ي عّبا���س �حللب��ي، وبتع��اون �ملديريّ��ة �لعاّم��ة للرتبي��ة مب�ساحله��ا كاف��ة، و�ملوؤ�ّس�س��ات �لرتبوي��ة �خلا�سّ

يف لبن��ان، و�لتفتي���س �لرتب��وّي، وبدع��م �جله��ات �ملانح��ة، فق��د �نطلقت ور�س��ة تطوي��ر �ملناهج منذ �س��نو�ت �إّبان رئا�س��ة 

�لدكت��ورة ن��دى عويج��ان، وق��د تفّعل �لعمل يف خلل رئا�س��ة �ل�س��تاذ جورج نه��ر� للمركز �لرتبوّي للبح��وث و�لإمناء، 

عرب �إعد�د در��س��ات تك�س��ف �لو�قع �لرتبوي �للبناين ك�س��ًفا علميًّا قائًما على نتائج �لبحوث �لرتبوّية، وعرب �إقامة ور���س 

عمل متخ�س�سة لتحديد �س��مات �ملتعّلم �للبناين، و�ملعّلم �لّلبناين، ومو��سفات �ملدر�س��ة �لفّعالة، وكفايات �ملدير، ون���رس 

جمموع��ة كب��رية م��ن �لأطر �ملرجعّي��ة و�لأدلة �لرتبوية �لتي ح��ّددت مو��سفات �لأطر �لرتبوّية ومعاي��ري �لعتماد �لأكادميي 

و�ل�رس�كات �ملجتمعّية، بالإ�سافة �إىل �لرتكاز على  نتائج �لبحوث �لعاملّية يف ميد�ن تطوير �ملناهج �لتي تك�سف بدورها 

�لتوّجه��ات �ل�س��ائدة يف �ملي��د�ن �لرتبوي عرب �لعامل.

وق��د ُمّه��د له��ذ� �لإط��ار مبلّخ���سٍ تنفيذي قب��ل �لولوج  �إىل �ملدخ��ل �لعام للإطار و�إىل ���رسح م�س��ّوغات تطوير �ملنهاج 

ة، و�مليادين  يف لبنان و�إىل عر�ٍس لروؤية �لتطوير وللأ�س�س �لتي يعتمدها �ملنهاج �لّلبناين �ملطّور وهي �لكفايات �ملُ�ستعَر�سَ

�ملعرفّية و�ملو�د �لدر��سّية و��سرت�تيجّيات �لّتعليم و�لّتعّلم وطر�ئقها وتقومي �لتعّلم و�لأن�سطة �ل�سّفّية وتكنولوجيا �لتعليم؛ 

و�نته��ى �لإط��ار �إىل تف�سي��ل �آلّيات تطبيق �ملنهاج من �إر�س��اد�ت وتنمية للقدر�ت وتوفري �مل��و�رد �ل�رسورية وتاأمني �لّدعم 

�لقان��وين و�لإد�ري جلمي��ع �لعامل��ني يف �لرتبي��ة يف لبنان، وحتقيق �سمان �جلودة؛ وقد �أُتبع �لإطار مب���رسد للم�سطلحات، 

َعر���سَ للمفاهي��م  �لرتبويّ��ة �ملعتمدة فيه و�لتي تّت�س��م باجلّدة يف وجهة ��س��تعمالها، وبثلثة ملح��ق ولئحة مر�جع عربية 

و�أجنبي��ة، لياأت��ي �لإط��ار متكامًل، م�س��ّكًل وثيقة علمّية ُيبنى عليها تطوير �ملناهج �ملزمع �ملبا���رسة به بعد �إقر�ر هذ� �لإطار 

ة. من �جلهات �لر�سمّية �ملخت�سّ
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�إّن �لقناع��ات �لوطنّي��ة و�لرتبوّي��ة �لت��ي ق��ادت وتق��ود خطو�تن��ا يف ور�س��ة تطوير �ملناه��ج يف �ملركز �لرتب��وي للبحوث 

و�لإمناء تقوم على �أّن �لعمل �لرتبوّي هو عمل وطنّي، تعاويّن، ت�سامنّي بامتياز، قائم على ت�سافر جهود �جلميع يف �إجناح 

هذه �لور�سة �لوطنّية �لتي طال �نتظارها، وعلى �لتفاعل �لإيجابّي مع م�ستلزمات تطبيقها، وعلى �لتجّدد �لرتبوّي �لذي 

تقت�سيه من جميع �لعاملني فيها، وعلى �جلهود �لفردّية و�جلماعّية �لتي �سنبذلها مًعا لنه�سة �لرتبية يف لبنان بعد �لأزمات 

�لت��ي م��ّر �لوط��ن به��ا؛ و�أّن �ملناهج �جلديدة �ملزمع و�سعها �س��تكون مناه��ج متطّورة، تر�فق �أحدث م��ا بنيت عليه �ملناهج 

�لناجح��ة يف �لع��امل �ملتق��ّدم، وتلّب��ي مقت�سيات �لو�س��ع �للبناين يف �أبعاده �لوطنّي��ة و�لجتماعّية و�لثقافّي��ة و�لأهلّية، وتعّد 

للأجي��ال �ملقبل��ة فر���س تعّلم كفيلة باإطلق �إمكاناته��م، وتفعيل قدر�تهم يف �لعمل و�لإنتاج و�لإبد�ع يف ع�رس تناف�س��ي 

نخ���رس في��ه حكًم��ا �إذ� مل نطل��ق �لعن��ان ملتعّلمينا ليتعّلمو� ويتثّقف��و� ويبتكرو� ويبدعو� يف جم��الت �لأعمال كّلها.

�إّنه �لّرهان �لكبري لنت�سال لبنان من كبوته �حلالّية بالرتبية و�لتعليم و�لثقافة ليعود وطننا  �إىل �سابق عهده من �لزدهار 

و�لتقّدم يف �سائر ميادين �لعلم و�ملعرفة و�لعمل، ومن �لإبد�ع �ملتمّيز �ّلذي ر�فق وير�فق �لّلبنانّيني يف وطنهم و�أينما حّلو� 

يف بقاع �لأر�س �لو��سعة. ونحن كّلنا ثقة يف �أن جميع �للبنانيني �سي�ساركون يف  ور�سة تطوير �ملناهج، و�ستاأتي نتائجها 

باخلري �لعميم على �لوطن وعلى جميع �أبنائه يف هذ� �لع�رس.

و�إذ� كان �لإط��ار �لوطن��ّي ملناه��ج �لتعلي��م �لعام قد �س��ّكل يف �إعد�ده جناًح��ا وطنيًّا، ناأمل �أن ير�فق جه��ود كّل �لعاملني 

يف ور�س��ة تطوير �ملناهج بالّنجاح �لوطنّي عينه، فاإيّن �أغتنمها فر�سة ل�س��كر �للجنة �لتي قامت ب�سياغته، �آملًة �أن ي�س��ّكل 

هذ� �لإطار منارة يهتدى بها يف �لعمل على تطوير �ملناهج ويف �للتز�م بروزنامة �لتطوير �ملو�سوعة بالتعاون مع جميع 

�لفرقاء �لرتبويّني يف لبنان. 

 رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء

   البروفسورة هيام إسحاق
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اإلطاُر الوطنّي اللبنايّن ملنهاج الّتعليم العاّم ما قبل اجلامعّي
 

امللّخُص التنفيذيُّ
بع��د م��رور خم�ص��ة وع���رسين عاًم��ا عل��ى �ص��دور املنه��اج الع��اّم للتّعلي��م م��ا قب��ل اجلامع��ّي يف لبن��ان، كان م��ن الّطبيع��ّي اأن تهتّم 
��ة بتطوي��ره وفاًق��ا للمقت�صي��ات الوطنيّ��ة والرّتبويّ��ة واملعطي��ات الجتماعيّ��ة والبيئيّة وامل�ص��تجّدات  ال�ص��لطات الّلبنانيّ��ة املخت�صّ

ل  كّل م��ا هو عائ��د اإىل املنه��اج انطالًقا من: العلميّ��ة والتّقنيّ��ة. م��ن هن��ا، ج��اء ه��ذا الط��ار،   كورق��ة مرجعيّ��ة، ليف�صّ

-  �لّد�س��تور �لّلبن��ايّن ومقّدمت��ه عن���رًس� موؤ�ّس�ًس��ا للوح��دة �لوطنّي��ة، ولك��ون لبن��ان وطًنا نهائًيا جلمي��ع �أبنائه، عرب��ّي �لهوّية
و�لنتماء، ومنفتًحا على �لأ�رسة �لدولّية؛   

-  �خل�سو�سّية �لّلبنانّية �لقائمة على �لتنّوع �سمن �لوحدة �لتي يفخر بها لبنان؛
-  تكام��ل �س��خ�سّية �ملتعّل��م �لّلبنايّن  وتو��سله �مل�س��تمّر مع ���رسكائه يف �لوط��ن، ومتّكنه من كفايات )علمّي��ة، و�جتماعّية،

وعاطفّية/�نفعالّية، وثقافّية، وتقنّية...( توؤّهّله للتعّلم مدى �حلياة؛   
-  �رسورة �سون وحدة �ملجتمع �لّلبنايّن وتربية �لنا�س��ئة على �حل���ّس �لوطنّي �ملرتكز على مبادئ �لنز�هة و�لعدل و�حلرّية

�مل�سوؤولة  و�مل�ساو�ة يف �حلقوق و�لو�جبات بني �ملو�طنني، و�لتز�م �لدفاع عنه؛   
-  �لتعام��ل م��ع �ل�س��اأن �لرتب��وّي مب�س��وؤولّية وطنّية تهّم جمي��ع �ملو�طنني، لكونه��ا �أد�ة تطوير للمجتمع وطاق��ة �إنتاجّية له؛

 -  �لنظر �إىل وحدة �ملنهاج وتكامل عنا�رسه �أ�سا�ًسا تربويًّا ي�سمن ح�سن تطبيقه؛
-  �عتماد مقاربة لو�سع �ملنهاج  ومتابعة تنفيذه  و�سمان جودته، تقوم على نظرة منظومّية توؤّمن �رس�كة وطنّية على �ل�سعد كافة.

مراحُل حتضرِي اإلطاِر العاّم
مّر و�سع هذ� �لإطار يف �سيغته �حلالّية مبر�حل عديدة ،�أهّمها:

�عتماد مبد�أ �لتاأ�سي�س على �لقو�نني و�لأنظمة �ملرعّية �لإجر�ء يف لبنان، وعلى �لدر��سات و�لبحوث �لتي مّت تطويرها   -
منذ �سنو�ت عديدة  ولغاية �ليوم يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل و�ملركز �لرتبوي للبحوث و�لإمناء.  

�عتماد مبد�أ  �مل�ساركة مع جميع �ملعنيني بال�ساأن �لرتبوّي و�ل�ساأن �لعاّم يف �لّتخطيط، و�لّتح�سري وو�سع �آلّيات �لتنفيذ   -
ياغة،  وذلك من خلل عدد من ور�سات �لعمل. و�ل�سّ  

در��سة تف�سيلّية للم�سّود�ت �لتي كانت تو�سع تدريجيًّا و�سوًل �إىل �ل�سيغة �حلالّية.  -
 

الوثيقُة التّوجيهيُّة ل�صريورِة تطويِر املنهاج
ح ب�س��كل مقت�سب هذه �لأ�س���س   و�سع��ْت وثيق��ة توجيهّي��ة ل�س��ريورة تطوي��ر �ملنه��اج لت�س��ّكل مدخ��ًل �إىل �أ�س���س �لتطوي��ر ُتو�سّ
وتر�س��ُم خّط��ة �لتنفي��ذ وحت��ّدد �مل�س��وؤولّيات �لإجر�ئّية �لعائدة �إليها، وم�س��تلزمات ح�س��ن تنفيذه��ا، و�لإطار �لزمن��ّي لها. و ت�سع  

ت�س��ّوًر� و��سًح��ا لعملّي��ة �سمان �جلودة �لتي �س��رت�فق �لعمل من��ذ �نطلقته. 
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الإطاُر الوطنيُّ الّلبناينُّ ملنهاج التّعليم العاّم ما قبل اجلامعّي
يعر���سُ �لإط��ار �لوطن��ّي �ملق��رتح تطوي��ًر� للمنه��اج �ملعم��ول ب��ه منذ �س��نة 1٩٩٧، فيبني عل��ى توجّهات ه��ذ� �لأخ��ري �لإيجابّية، 
وي�س��عى �إىل تعديل��ه و�إدخ��ال عدد من �مل�س��تجّد�ت علي��ه، بناًء على عدد من �خلرب�ت و�لدر��س��ات و�لبح��وث �ملحّلّية و�لدولّية.

ينطل��ُق هذ� �لتطويُر م��ن �لأمور �لآتية:
�لّت�سديد على �لُهويّة �لّلبنانّية و�لوحدة �لوطنّية، وعلى �أّن لبنان عربّي �لُهوّية و�لنتماء ومنفتح على �لعامل؛  -

�لّتاأثري �ل�ّسلبّي لأزمات �ل�سنو�ت �لأخرية يف �لو�قع �لرتبوّي �للبنايّن، ما �أوجد فقد�ًنا تعّلمًيا ل بّد من معاجلته ب�سكل   -
فاعل ومدرو�س؛  

�حلاج��ة �إىل �عتم��اد خي��ار ترب��وّي جام��ع و�س��امل )�ملقارب��ة بالكفاي��ات(، يح��رتم �ل�س��ياق �لجتماع��ّي ويبن��ي �ملو�طن  -
� يتمّت��ع بالفك��ر �لنق��دّي و�ملنفت��ح و�لبّناء، ويكون م�س��وؤوًل عن وطنه م��ن خلل �لّتو��س��ل �لّد�ئم ا ح��رًّ ليك��ون �س��خ�سً  

و�لفاعل مع �رسكائه يف �ملو�طنة؛  
��ة يف �عتم��اده نهًج��ا تربويً��ا يوؤّم��ن تكاف��وؤ �لفر�س �مل�س��تجّد�ت �لرتبوّي��ة بعاّم��ة وتل��ك �ملتعّلق��ة مبحورّي��ة �ملتعّل��م بخا�سّ  -

للجميع، ويطمح �إىل تنفيذ �سيا�سات تربويّة د�جمة؛  
�لتطّور�ت �لعلمّية �لتي توؤّثر ب�سكل �إيجابّي يف �لّتقانات �لرتبوّية )�لّرقمنة(؛  -

���رسورة رب��ط م�س��الك �لّتعليم ما قبل �جلامعّي )�لأكادميّي و�ملهنّي و�لتقنّي( ببع�سها �لبع���س، و�أهمّية ربطها بالتعليم �جلامعّي؛  -
�أهمّية �لّلغة �لعربّية كلغة �أّم �إىل جانب �إتقان �لّلغات �لأجنبّية �ملعتمدة ِوفاًقا للأنظمة �ملعمول بها يف لبنان.  -

: ��ستناًد� �إىل ما �سبق، يت�سّمن �لإطار �لوطنّي للمنهاج �لق�سمنْيِ �لآتينْيِ
ق�س��ًما �أّول ي�س��ع �ملرتك��ز�ت �لأ�سا�س��ّية �لت��ي �س��تحكم كل م�س��ار �لتو�ّس��ع بتفا�سيل مكّون��ات �ملنهاج، و�س��بل تنفيذها   -

فيكون مبنزلة �لعمود �لفقرّي �لذي ي�سمن متا�سك �لكّل يف خدمة �لعملّية �لرتبوّية. وي�سّم هذ� �لق�سم:  
�ملنطل��ق �لع��اّم، �أي �لأ�س���س �لد�س��توريّة �لت��ي تق��وم عليه��ا مقارب��ة عملّية و�س��ع �ملنهاج، وحت��ّدد ماهّية ه��ذ� �لأخري وما   

�س��يت�سّمنه م��ن معطي��ات تاأ�سي�س��ّية.
غات تطوي��ر �ملنه��اج وتت�سّم��ن نتائ��ج در��س��ات حملّي��ة ودولّي��ة تدع��م ���رسورة ه��ذ� �لتطوي��ر، �إىل جان��ب �س��بعة  م�س��وِّ  
م�سّوغات �أ�سا�سّية تغّطي �أهّم �لّدو�فع �لّتي دعت �إىل �عتماد �لّتطوير �ملقرتح وهي: �لوطنّي، �لتعليمّي - �لتعّلمّي، �لجتماعّي، 

�لقت�س��ادّي، �لبيئ��ّي، �لتق��ايّن، و�لّرف��اه �ملدر�س��ّي.
روؤي��ة �لّتطوي��ر، وه��ي ترم��ي �إىل �إعد�د متعّلم��ني قادرين على مو�جهة �لتحّديات �ل�ّس��خ�سّية و�ملجتمعّي��ة بطريقة بّناءة،   
مب��ا يع��ّزز �نتماءه��م �لوطن��ّي ويحّق��ق تقّدم جمتمعهم ورفاههم �ل�ّس��خ�سّي، و�إىل �أن تكون �ملد�ر���س بيئات حا�سنة و�آمنة ومي���رّسة 
فت �لروؤية �لنو�جت �ملتوّقعة حل�س��ن تنفيذ هذ� �ملنهاج وطالت:  للتعّلم وهادفة �إىل بناء جمتمع لبنايّن عادل منتج ومزدهر. وقد و�سّ

�أّي متعّل��م، و�أّي معّل��م، و�أّي مدر�س��ة نريد؟.
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�لأ�س�س �لّناظمة للمنهاج �لّلبنايّن �لتي مّت �لتو�ّسع فيها بعر�س م�سهب ل�:   
)1( مفه��وم �لتعّل��م �ملعتم��د و�أثره �ملبا���رس يف �ملنهاج �س��كًل وم�سموًنا، )2( �لِقَيم �لتي يرتكز عليه��ا �ملنهاج، )٣( مبادئ تطوير 

�ملنهاج �لتي ترّكز على معايري ت�سمن مو�سوعّية �ملحتوى و�سمولّيته.
ق�سًما ثانًيا يت�سّكل من �لتوجّهات �لتنفيذّية و�ملعطيات �لعملنّية �لتي �سيعود �إليها �خلرب�ء يف م�سعاهم لرتجمة �ملنهاج   -
�إىل بر�مج در��سّية، و�سوؤون تربويّة د�عمة للم�سار �لتعليمي- �لتعّلمي، وتوّجهات �إد�رّية من �ساأنها دعم �جلهد �لرتبوي وربطه 

باله��ّم �ملجتمعّي. ويت�سّمن هذ� �لق�س��م:
عنا���رس �ملنه��اج يف �ّت�س��اقها وتكامله��ا، ُتبن��ى عل��ى �أب��رز �لقي��م �لتي ت�س��تلهمها وعل��ى �ملب��ادئ �لرتبوّية وعلى �س��مات   
�ملتعّلم��ني وعل��ى �لكفاي��ات وعل��ى �مليادين �ملعرفّية و�أنو�ع �لرتبية �ملن�س��ودة، وت�س��تمل على �لتوّجهات �ل�رسورّي��ة للم�سي قدًما 
يف و�س��ع تفا�سي��ل �ملنه��اج يف �ملرحل��ة �ملقبلة، وقد طال��ت: )1( مبد�أ �عتماد �ملقاربة بالكفاي��ات يف �ملنهاج مع �لدو�فع �لعلمّية 
لذل��ك، )2( �مليادي��ن �ملعرفّي��ة و�ملو�د �لرئي�س��ة مع �لت�س��ديد على �لتكام��ل و�لتقاطع بينها و�رسورة �حرت�م ذلك من �أجل تر�س��يق 
م�سامني �ملنهاج، )٣( ��س��رت�تيجّيات �لتعليم و�لتعّلم �لتي ترّكز على �س��خ�س �ملتعّلم و�إ�س��هاماته �لفاعلة يف �قتنائه للمعرفة، )4( 
تقومي �لتعّلم كم�سار تربويٍّ  بالرجوع �إىل مقت�سيات �ملقاربات �لرتبوّية �ملعتمدة، )5( �لأن�سطة �لل�سّفّية كعن�رس مكمٍل للعمل 
�ل�سفّي يربط �مل�س��ار �لتعّلمّي باخلربة �لعملّية و�حلياتّية، ويوؤّكد  تلحم �ملدر�س��ة مع حميطها، و)٦( تكنولوجيا �لتعليم كي ت�سبح 

تقان��ات �لتعّل��م ج��زًء� �أ�سيًل من و�س��ائل �لتعّل��م ترفد �ملعّلم و�ملتعّلم مًع��ا بالإمكانات �جلديدة �لت��ي توّفرها �حلد�ثة.
�آلّيات ح�سن تطبيق �ملنهاج �لتي �سّددت على �أهمّية مو�كبة تنفيذ �ملنهاج وذلك: )1( بعر�سها للإر�ساد�ت �ل�رسورية   
لت�سمي��م �مل�سام��ني، )2( ُموؤّك��دة �عتم��اد مقاربة م�س��األة تنمية �لقدر�ت مقاربة جديدة �س��و�ء يف �لإع��د�د �أو �لتاأهيل �أو �لتدريب 
�مل�ستمر، )٣( ُمربزة �أهمّية �ملو�رد �ملادّية و�ملالّية لتاأمني م�ستلزمات �رسوط �حلّد �لأدنى ملوؤ�ّس�سات تربويّة لئقة تكون بيئات تعّلم 
حمّفزة، )4( ُم�س��ّددة على �رسورة �عتماد �س��بل �إد�رّية وقانونّية جديدة تي���رّس �لعمل �لرتبوي مبا يخدم �لروؤية �ملعتمدة من خلل 
مو�كبة �س��ريورة و�سع �ملنهاج وتنفيذه مبا ي�سمن جودته، )5( وُم�س��تفيدة من دور و�س��ائل �لإعلم �ملرئي و�مل�سموع و�ملكتوب 

و�لرقمّي و�س��ائر و�س��ائط �لتو��سل �لجتماعّي يف �حلملة �لوطنّية �ملو�كبة مل���رسوع تطوير �ملناهج وموجباته.

م �إىل �لإطار ع���رس �أور�ق تف�سيلّية، ُتْعَتَمد  �أّما على �سعيد �رتباط هذ� �ملنهاج بال�س��ياق �لّلبنايّن ول �س��يما  �س��ّقه �لتنفيذي، ف�س��ُت�سَ
لحًق��ا ج��زًء� تو�سيحيًّ��ا له، حول: �ملقاربة بالكفايات وعملّيات �لتقومي، �ل�س��ّلم �لتعليمّي و�ل�س��نة �لدر��س��ّية، �ل�سيا�س��ة �للغويّة، 
�لفق��د�ن �لتعّلم��ي و�ملرحل��ة �لنتقالّية، بناء �لق��در�ت وتنميتها )�لإعد�د و�لتدري��ب(، �لتعليم �لد�مج، �لتقومي �لد�خلي و�سيا�س��ة 

�لعتم��اد، �لتعلي��م غري �لنظامي، �لعلقة مع �لتعليم �ملهن��ّي و�لتقني، �لطفولة �ملبكرة.
و�أخرًي�، مّت �سم ثلثة ملحق �إىل �لإطار:

يذكر �مللحق رقم 1 كّل �لدر��سات �لتي و�سعْت كخطوة �أوىل يف م�سار و�سع �ملنهاج؛  -
ت�سّمن �مللحق رقم 2 تو�سيًعا مل�سامني �مليادين �ملعرفّية؛  -

يرد يف �مللحق رقم ٣  م�رسد �مل�سطلحات �لتي ��ستخدمت يف �لإطار.  -
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اإلطار الوطنّي اللبنايّن ملنهاج التعليم العاّم ما قبل اجلامعّي

مبادئ التطوير

س�ت املتعلّم

ت املجتمع      املتعلّم محور التعلّم
 التعّلم للحياة       التعلّم املتمحور حول حاجا
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الت

ة  
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  ا
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العدالة- النزاهة

االحرتام- السالم

االقتدار- االستقاللّية 

الشخصّية

ابر     مبادر       منفتح        إنسا�       متعاون       متوازن      وطني
  مث

كّر  
متف

   
   

قد
 نا

   
ع  
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صٍّ
متق

ث و
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مجاالت الكفايات
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امليادين املعرفّية
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ضّيا

�عيّة     العلوم     الريا
ّي االنفعايلّ/العاطفّي     املواطنة     العلوم اإلنسانيّة واالجت
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جاء يف مقّدمة �لّد�ستور �للبنايّن: 

ا و�س��عًبا وموؤ�ّس�س��ات، يف حدوده �ملن�سو�س عنها يف   �أ- لبنان وطن �س��ّيد حّر م�س��تقّل، وطن نهائّي جلميع �أبنائه، و�حد �أر�سً

هذ� �لد�ستور و�ملعرتف بها دوليًّا.

ب- لبن��ان عرب��ّي �لهوّي��ة و�لنتم��اء، وه��و ع�سو موؤ�ّس���س وعام��ل يف جامعة �لدول �لعربّي��ة وملتزم مو�ثيقه��ا، كما هو ع�سو 
موؤ�ّس���س وعام��ل يف منّظم��ة �لأمم �ملّتح��دة وملت��زم مو�ثيقه��ا و�لإعلن �لعاملّي حلقوق �لإن�س��ان. وجت�ّس��د �لدولة ه��ذه �ملبادئ يف 

جمي��ع �حلقول و�ملجالت من دون ��س��تثناء

ج-  لبن��ان جمهورّي��ة دميقر�طّي��ة برملانّية، تقوم عل��ى �حرت�م �حلريّات �لعاّمة، ويف طليعتها حرّية �ل��ر�أي و�ملعتقد، وعلى �لعد�لة 
�لجتماعّي��ة و�مل�س��او�ة يف �حلق��وق و�لو�جبات بني جميع �ملو�طن��ني دون متايز �أو تف�سيل. 

 ]...[

 ز- �لإمناء �ملتو�زن للمناطق ثقافيًّا و�جتماعيًّا و�قت�ساديًّا ركن �أ�سا�سّي من �أركان وحدة �لدولة و��ستقر�ر �لنظام. 
 ]...[

ي- ل �رسعّية لأّي �سلطة تناق�س ميثاق �لعي�س �مل�سرتك. 

 )مقّدمة �لّد�ستور �لّلبنايّن - 1٩٩0(

1. تتطّل��ُب �ملب��ادُئ �ل��و�ردُة يف ه��ذه �لِفَق��ر، وم��ا ي��رُد يف �لّن�س��يد �لوطنّي �لّلبنايّن: »قولنا و�لعمل«...، يف �س��بيل جت�س��يدها، عم��ًل ثقافًيا 

وتربويًا للجيل �جلديد، ول �سّيما بعد �خلرب�ت �ملرت�كمة يف �لعتد�ء�ت و�حلروب و�ملعاناة و�لرت�ث و�لإجناز�ت �مل�سرتكة و�لأزمات �حلديثة.

2. ُت�سّكُل هذه �ملبادئ  �لأ�سا�س لكّل عمل وطنّي جامع عرب خمتلف و�سائل �لّتن�سئة، ول �سّيما يف مر�حل �لتعليم  ما قبل �جلامعّي، 

�س��عًيا �إىل حتويل �ملبادئ �ىل قناعة ذ�تّية ر��س��خة وبناء �ملَْنَعِة جتاه �ملخاطر �لد�خلّية و�خلارجّية، و�عتماد �س��لوك يومّي يف  مفا�سل �حلياة 

�لعامة كّلها، ومثاقفة �لدولة �ل�سامنة للوحدة �لوطنّية، وخ�سو�سّية �ملجتمع �للبنايّن ودوره ور�سالته، ولفاعلّية �لقانون يف دولة �حلّق.

٣. ت�س��توجُب �لتح��ّولُت، يف ع��امل �لي��وم، مقارب��اٍت حُمكمًة ل�س��تثمار �لفر�س �لكبرية �لتي ميك��ن �أن يتيحها �لتق��ّدم �لتكنولوجّي 

و�لرقم��ّي، �س��عًيا �إىل جت��ّدد �لرتبي��ة وتاأ�سيلها يف �جلي��ل �جلديد مع �لتنبه ملا لها من مفاعيل �س��لبية وتاأثري�ت يف �ملجتمع �للبنايّن. 

القسُم األّوُل: املرتكزاُت األساسّيُة 

، مسّوغاُت اإلطار، الّرؤيُة الّتربوّيُة، اأُلسُس الّناظمُة( )املنطَلُق الّدستوريُّ

الّدستوُر الّلبناينُّ ُمنطَلًقا  -1
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4. ينطل��ُق �ملنه��اُج �ملط��ّوُر م��ن كون �لإن�س��ان �س��خ�سية متما�س��كة تتكامل عنا�رسها �جل�س��ديّة و�لفكريّ��ة و�لجتماعّي��ة و�لخلقّية 

و�لروحّية. فالإن�سان، ب�سفته مو�طًنا، مدعّو �إىل جت�سيد كر�مة �سخ�سه وتكاملّية �سخ�سّيته عرب �لتو��سل مع �رسكائه يف �لوطن و�لتفاعل 

معه��م، في�سونونه مًع��ا ويذودون عنه ليبقى عنو�ن وحدتهم و�زدهارهم.

�ملنهاج هو وحدة متكاملة تهدُف �إىل و�سع روؤية حمّددة تاأتي �لقيم يف موقع �سد�رتها، مع ما ير�فقها  من كفايات و��سرت�تيجّيات 

وطر�ئق و�أن�س��طة تعليمّية- تعّلمّية وو�س��ائل تطبيقّية وميادين معرفّية و�آليات تقومي، وت�س��تند كلها �إىل معطيات �لعلوم �لرتبوّية �لقائمة 

على خرب�ت وجتارب وحتّولت �أثبتت جدو�ها.

لة للمو�د �لدر��س��ية، و�لبوتق��ة �لتي توؤّمن  و�ملنه��اج ه��و �ملخّط��ط �لأع��ّم لكّل ور�س��ة �إ�سلحّية لحقة �س��تتكّفل باإنتاج �لرب�مج �ملف�سّ

قي��ام علق��ة متين��ة بني �ملدر�س��ة و�ملجتمع بهدف تعزيز جودة �لرتبية لت�س��هم يف ترقية �لأفر�د وتنمية �ملجتمع �للبنايّن. وتتبّدى فيه �ُس��ُبُل 

�للت��ز�م بكّل �أوجه �ل�س��اأن �لرتبوّي غري �ملنف�سل ع��ن و�قع �لوطن �لذي يحت�سنه.

5. يّتخ��ُذ لبن��اُن مب��ادرَة و�س��ع �إط��ار وطن��ّي ملنه��اج �لّتعليم �لعاّم م��ا قبل �جلامع��ّي، وذلك بهدف �ملوؤ�لف��ة بني �لروؤي��ة �لرتبوّية �لعاّمة 

و�لتوّجه��ات �لتنمويّ��ة �لك��ربى �لت��ي يخّطط لها لبنان لل�س��نو�ت �ملقبل��ة على �لّرغم مّما يو�جهه م��ن �أزمات م�سريّية.

�إّن قي��ام �إط��ار وطن��ّي ترب��وّي يوؤ�ّس���س لثقاف��ة جامعة حول �لرب�مج �لدر��س��ّية يف لبن��ان، بالتو�زي مع ت�س��ليط �ل�سوء عل��ى �أّي مبادرة 

تربوّي��ة متقّدم��ة وو�عدة وخ��رب�ت مرّبني �أثبتت جدو�ها وميك��ن تطبيقها يف لبنان.

٦.  ُيرتجُم هذ� �لإطاُر توّجًها فكريًّا متطّوًر� يرت�ّسخ يف عقول �لعاملني و�لعاملت يف �لقطاع �لرتبوي وكل �ملعنيني به وممار�ساتهم 

و�س��لوكياتهم، فيحر�ُس على جت�س��يد توجيهاته باأمانة ومتا�س��ك يف �حلياة �ملدر�س��ّية �ليومّية و�ل�سلوك �لجتماعي و�حلياة �ليومّية �لعاّمة، 

مع �ل�سعي �لد�ئم �إىل �عتماد �إنتاج و�سائل تطبيقية يف �سبيل حتويل �ملعرفة �إىل قناعة ذ�تية وممار�سة و�سلوك.

يعتم��د �لإط��ار �لوطن��ي ملنه��اج �لتعلي��م �لع��ام م��ا قبل �جلامع��ي مقاربة تربوّي��ة تقوم على مب��د�أ �لإن�ساف، حت��رتم �مل�س��او�ة �لعادلة بني 

�جلن�س��ني، وحتر���س عل��ى �أن تنق��ل م�سام��ني �ملنه��اج �ملعرفّية و�لو�س��ائل �لتعليمّية و�لتعّلمّية �مل�س��اندة �س��ور�ً من�سفة للإن��اث وللذكور، 

فتك��ون خالي��ة م��ن �لقو�ل��ب �لنمطّي��ة �لتمييزيّ��ة �سّد �ملر�أة، د�عمة ملب��د�أ تكافوؤ �لفر�س، ود�عي��ة للتكامل بني �لرجل و�ملر�أة يف �لأ���رسة.

وبغي��ة تاأكي��د كي��ان �مل��ر�أة ودوره��ا يف �ملجتم��ع، ي�س��ّجع ه��ذ� �لإط��ار �عتماد �سيغ��ة �ملوؤّن��ث �إىل جانب �سيغ��ة �ملذّك��ر عندما يكون 

لت �سيغة �ملذّكر �مل�س��تخدمة فيه معاين تخ�ّس  �ملق�س��ود باملعن��ى �لإن��اث و�لذك��ور مًع��ا. وقد �أتت �سياغة هذ� �لإطار بلغ��ة حيادّية فُحمِّ

�لذك��ور و�لإناث على حّد �س��و�ء. 

٧. يخ�س��ُع �لإط��اُر �لوطن��يُّ �لع��امُّ للمنه��اج، و�ل��ذي ي�س��ّم جمموع��ة توجيه��ات دينامّي��ة، للمر�جع��ة  �لدورّي��ة، ��س��تناًد� �إىل خرب�ت 

�لأطر�ف �ملعنّية يف �ل�س��اأن �لرتبوّي يف خمتلف قطاعات �ملجتمع ويف �لعلوم �لرتبوّية، و�ىل �لتطّور�ت �مل�س��تجدة حمليًّا ودوليًّا، على �أن 
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تبقى غايته �لأهّم متكني �ملتعّلم من تنمية �سخ�سيته ومعارفه ومهار�ته، ليكون مو�طًنا فاعًل ي�سارك يف �زدهار �حلياة �خلا�سة و�لعامة.

8. ي�س��ّكُل �لإط��اُر �لوطن��يُّ ملنه��اج �لتعلي��م �لع��اّم م��ا قب��ل �جلامع��ّي �لوثيق��ة �لأ�سا�س��ية و�ملرجعّي��ة لتكوين �ملنه��اج �للبن��ايّن. ويق�سد 
باملنه��اج جمموع��ة متنا�س��قة ومنّظم��ة م��ن �خل��رب�ت �لتعليمّية و�ملمار�س��ات �لرتبويّة �لت��ي تفيد �ملتعّلم��ني يف كّل مر�حل �لتعلي��م و�لتعّلم1 

وتن��درج يف �لتعلي��م �لنظام��ّي 2، �سم��ن م�س��ار�ت حم��ّددة زمنًي��ا وقابل��ة للتق��ومي �لد�ئ��م يف �س��وء نو�جتها. 

٩. يخ�سُع هذ� �لإطاُر للتطوير �مل�س��تمّر �سمن �س��ريورة متتّد من �لعام 2022 �إىل �لعاّم 202٦، وت�س��مُل توجيهات �أ�سا�س��ّية لو�سع 

�ملنه��اج �ملدر�س��ّي م��ن مرحل��ة �لرو�سة حّتى �ل�س��ّف �لثانوي �لثالث، وت�سدُر حتت عن��و�ن: �لوثيقة �لّتوجيهّية ل�س��ريورة تطوير �ملنهاج 

�لّلبنايّن. وير�س��ي �لإطار �لقيم �لأ�سا�س��ّية �لّتي تقوم عليها �لرتبية يف لبنان، ف�سًل عن �لأهد�ف �لرتبويّة �لعاّمة. 

ِع �ملنه��اج وتنفيذه، ومفاهيم �لتعّلم �ملعتمدة، مبا يف ذلك �لأدو�ر �لّتي يوؤّديها كّل من �لعاملني يف �حلقل  ��ُح �لإط��اُر مب��ادئ و�سْ يو�سّ

ة �ّلتي ينبغي على �ملنهاج �أن ي�سهم يف تطويرها. �لرتبوّي و�ملعنّيني به، وي�رسُح �لكفايات �ملُ�ستعَر�سَ

فّي��ة و�لّل�سفّية، وما  ي�س��ُع �لإط��اُر هند�س��ًة جدي��دًة للمنهاج مع �إبر�ز عنا���رسه تف�سيليًّ��ا، �أي �مليادين �ملعرفّية/�ملو�ّد، و�لأن�س��طة �ل�سّ

ينبغي �أن يحكمها من تر�بط وتنا�سق. ويحّدد ��سرت�تيجّيات �لتعليم و�لتعّلم و�لتوّجهات �لّتي يجب �أن تر�عي بيئات �لتعّلم ومو�رده، 

وير�س��م �لأطر �لعاّمة ملفهوم �لتقومي و�أ�ساليبه. 

ي�س��ّدُد �لإطاُر على �أهمّية �سمان جودة �ملنهاج من خلل �إنتاج و�س��ائل تعليمية حمّفزة ومعايري وموؤ���رّس�ت وو�س��ائل مر�قبة ومتابعة، 

ويح��ثُّ عل��ى قي��ام حو�ر�ت ونقا�س��ات ح��ول �ل�سيا�س��ات �لرتبوّية و�لأ�س��اليب �لناجعة يف �س��ريورة �لتعلي��م و�لتعّلم و�أ�س��باب فاعليتها 

و���رسوطها، وتنظي��م بر�مج �إعد�د وتاأهيل وتدري��ب ل�سمان تطبيق �لتوجهات �حلديثة.

10. تبق��ى �لغاي��ُة �ملثل��ى يف �أن ي�س��ّكل �لإط��اُر �لوطن��يُّ �لع��امُّ باعًث��ا وحاف��ًز� نح��و �لرتق��اء باملدر�س��ة �إىل م�س��اّف �ملوؤ�ّس�س��ة �لرتبوّية 

 : �خلّلقة، تعليًما وتثقيًفا و�سلوًكا، فتتج�ّسد خ�سو�سّياتها و�إمكاناتها يف حت�سني �سريورة �لتعليم وخمرجاته �نطلًقا من مبد�أْيِن جوهريّنْيِ

ة و�لعاّمة. �س��ون وح��دة �ملجتم��ع �للبن��ايّن يف تنّوعه، وترقية �لن���سء �للبنايّن ترقية �إن�س��انّية هادفة يف �حلي��اة �خلا�سّ

1. �س��ُيعمل عل��ى و�س��ع �إط��ار وطن��ّي ملنه��اج �لتعليم �ملهنّي  و�لتقنّي بالتن�س��يق مع �ملديرّية �لعام��ة للتعليم �ملهني و�لتقني، ف�سًل عن وثيقة توجيهّية ل�س��ريورة تطويره. و�س��يوؤكد كّل 
من �لإطارين، �إطار منهاج �لتعليم �لعاّم و�إطار �لتعليم �ملهنّي و�لتقنّي، �لرو�بط �لتي توؤمن تو��سل �مل�س��ارين وتكاملهما جلهة تطوير �لكفايات �حلياتّية و�ملهنّية، و�أهمّية 

�ل�ست�سارة و�لتوجيه.
2. ي�سار �ىل وجود ورقة ملحقة تتناول �لتعليم غري �لنظامّي.
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�نطلًقا من �رسورة �إعادة �لّنظر �لّدورّية يف �ملناهج �لتي ن�ّس عليها �ملر�س��وم رقم 1022٧ تاريخ 8 �أيار 1٩٩٧، و�لتي حتّتمها 
�لّتحولت �لعميقة يف �لتطور �لتكنولوجّي ويف متطلبات �س��وق �لعمل، و�ن�س��جاًما مع �أهد�ف خّطة �لّتنمية �مل�س��تد�مة 20٣0 
و�لتي تتيح للجميع �سبًل متكافئة للح�سول على تعليم جيد، وتلبيًة ملطلب �لّتوجه نحو �عتماد تربية د�جمة لذوي �لحتياجات 
��ة٣ ، وحتقيًق��ا للت��و�زن ب��ني �ملكّون��ات �ملعرفّي��ة و�لجتماعّي��ة و�لوجد�نّي��ة يف �لتعّل��م، وحمايًة لكوكب �لأر���س ومو�رده  �خلا�سّ
من �لأخطار �لد�همة، وتعزيًز� ل�س��رت�تيجّيات �لتعليم و�لتعّلم وطر�ئقها و�أن�س��طتها �لتفاعلّية، و�س��عًيا �إىل حتديث مفهوم �لتقومي 
ورة �لعلمّية �ملنهجّية تقت�سي عر�َس  وتنويع �أ�س��اليبه، وتر�س��يق حمتوى �ملناهج و�لبتعاد من �حل�س��و �لكمي للمعلومات، فاإّن �ل�رسّ
�مل�س��ّوغات �لكامنة ور�ء تطوير �ملنهاج وحتديثه يف �سوء �لبحوث و�لدر��س��ات �لعاملّية و�لّدر��س��ات �ملحلّية �لتي �أجر�ها �ملركز 

�لرتبوي للبحوث و�لإمناء، ونتائج �مل�س��اور�ت �لتي قام بها مع �ل���رسكاء �لرتبويّني و�لأطر�ف �ملعنية يف �لقطاع �لرتبوّي.

2-1    نتائج درا�صات املركز الرتبوّي للبحوث والإمناء 
�أج��رى �ملرك��ز �لرتب��وّي للبحوث و�لإمناء، يف �لعام 2021، عدًد� من �لدر��س��ات �لبحثّية �ملعّمقة حول �ملنهاج �ملعتمد حاليًّا 

عف فيه، ومرتكز�ت �لتطوير )�مللحق رقم 1(. وء على نقاط �لقّوة و�ل�سّ يف لبنان، بهدف ت�سليط �ل�سّ

و�أظه��رت ه��ذه �لدر��س��ات، �أّن��ه عل��ى �لّرغ��م من �لأهد�ف �لت��ي يتطّلع �إليه��ا �ملنهاج �حل��ايّل و�ملن�سو�س عليها يف �ملر�س��وم رقم 
٩٧/1022٧، وعلى �لّرغم من بع�س �ملحاولت و�لتجارب �لتي ح�سلت )�لرتبية �ل�س��املة مثًل(، مل يتمّكن هذ� �ملنهاج �لذي بد�أ 
تنفيذه �سنة 1٩٩٧-1٩٩8 من حتقيق �لأهد�ف �ملن�سودة كاّفة، نظًر� �إىل �سعف �للتز�م يف �أثناء  تطبيقه بخّطة �لعمل �لتي و�سعت 
�آن��ذ�ك، و�لتاأخ��ري يف تطوي��ر �سيا�س��ة �لتقومي �ملعتمدة، ونق�س �لإجر�ء�ت �لقانونّية و�لإد�رّية �لتي تدعم �س��ريورة تنفيذ �ملنهاج )ملحق 

رق��م 1 - �لنف��اق عل��ى �لتعليم �لر�س��مي �لأكادميي ما قبل �جلامعي( )ملحق رق��م 1- �لإطار �لتنظيمي للإد�رة �لرتبويّة يف لبنان(. 

��ا �لتباع��د �لقائ��م ب��ني توّقع��ات موؤ�ّس�س��ات �لتعليم �لعايل يف لبن��ان، وموؤّه��لت �لعديد من  وق��د ورَد يف ه��ذه �لدر��س��ات �أي�سً
حاملي �ل�سهادة �لثانويّة �لعامة �لذين يرغبون باملزيد من �لتح�سيل �لعلمّي �لنوعّي )ملحق رقم 1 - حاجات �ملجتمع �لرتبوي(. 
فمن �ل�رسورّي �أن تكون مرحلة �لتعليم �لثانوّي يف جميع فروعها )�لعاّمة، و�لتقنّية( مرحلة توؤّهل �ملتعّلم �لّلبنايّن ملتابعة حت�سيله 
ب�س��كٍل جّيد. وقد يعود هذ� �لتباعد �إىل عدم تطوير �ملناهج كّل �أربع �س��نو�ت كما ن�ّس عليه �ملر�س��وم ٩٧/1022٧، من جهة، 
وع��دم تطبي��ق �لهيكلّي��ة �لتعليمّي��ة �لت��ي �أقّرها جمل���س �لوزر�ء بتاري��خ 25 ت���رسين �لأّول 1٩٩5، و�لتي ربطت م�س��ار�ت �لتعليم 
�لع��اّم و�لتعلي��م �ملهن��ّي و�لتقنّي بالتعليم �لعايل من جهة �أخرى. لذ�، فم��ن �ملتوّقع �أن يوؤّهل �ملنهاج �ملطّور �ملتعّلمني للنطلق �إىل 
�س��وق �لعم��ل مل��ن �أمتّ��و� �إع��د�ًد� مهنّيا منا�س��ًبا، و�أن يبني ج���رًس� متيًنا ي�س��مح للمتعّلم باملرور بكفاءة و�سل�س��ة ومرون��ة �إىل مرحلة 
�لتعلي��م �لع��ايل �لت��ي توؤّهل��ه للخ��روج �إىل مي��د�ن �لعم��ل بثقة، م��زّوًد� بالكفايات �لت��ي يتطّلبها �لع��امل �ملعا�رس بعاّم��ة، وعامل ريادة 
ة، و��سًعا ن�سب عينيه �رسورة �لإ�سهام �لفاعل يف تلبية �حلاجات �لوطنّية ومتطّلبات �ل�سوق �ملحّلي و�خلارجي. �لأعمال بخا�سّ

ُمسّوغاُت تطويِر املنهاج يف لبنان  -2

ة ملحقة بالإطار كل ما هو متعّلق باملد�ر�س �لد�جمة. ح ورقة خا�سّ ٣. تو�سّ
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2-2 نتائج الدرا�صات الرتبويّة العامليّة
ترك��ت �لّتح��ّولت �ل���رّسيعة �لت��ي ط��ر�أت على ع��امل �ليوم، �ملنفتح عل��ى �لعوملة و�ملرت�بط يف ما بينه ب�س��كل متز�ي��د، �أثًر� كبرًي� 
يف �ملناه��ج �لّدر��س��ّية، يف خمتل��ف �أنح��اء �لع��امل. فق��د تاأّثر �ملحتوى �لتعّلم��ّي وطر�ئق �لتعّل��م �ملعتمدة، بالّتغرّي�ت �ملت�س��ارعة �لتي 
ح�سل��ت يف �لّتقان��ات �حلديث��ة، ويف ع��امل �لأعم��ال، ويف �لف�س��اء �لرقم��ي ،ويف �حلي��اة �ل�ّسيا�س��ّية و�لجتماعّي��ة و�لثقافّي��ة عل��ى 

�مل�س��توينْيِ �ملحّل��ي و�لعامل��ّي )�مللح��ق رق��م 1-  ورق��ة مرجعّية حول �مل�س��تجّد�ت �حلديثة يف �ملنهاج م��ن منظور عاملي(.
وق��د �أّدى تدّف��ق �ملعلوم��ات غ��ري �مل�س��بوق بف�س��ل �لّتقان��ات �حلديث��ة و�س��بكة �لإنرتن��ت، وتو�ّس��ع �قت�س��اد �ملعرف��ة و�لأ�س��و�ق 
�ملفتوح��ة، وتنام��ي �لتوّجه��ات �لدميقر�طّي��ة ب��ني �أو�خ��ر �لّثمانينّيات و�ل�س��نو�ت �لأوىل من �لألفّي��ة �لثانية، �إىل �إح��د�ث تغيري�ت 
مهّم��ة يف �ملناه��ج �لدر��س��ّية؛ وجتّل��ى �له��دف من ��س��تحد�ثها تزوي��د �ملتعّلمني باملعارف و�مله��ار�ت و�لكفاي��ات �لتي يحتاجون 
�إليه��ا للتعام��ل م��ع �لتطّور�ت �ل���رسيعة وغ��ري �ملتوّقعة و�نعكا�س��اتها، وللتهّي��وؤ ملتطلبات �س��وق �لعمل �لكثري �لتح��ّرك. يف �لوقت 
عين��ه، كان��ت ه��ذه �لتغ��رّي�ت، ترمي �إىل �إع��د�د �ملتعّلمني ملو�جهة �لّتحديّات ولتجّنب �لآثار �ل�ّس��لبّية �لّت��ي تر�فق هذه �لتطّور�ت 
و�لنعكا�س��ات يف خمتل��ف �مليادي��ن. مث��ال عل��ى ذلك، �لأ���رس�ر �لبيئّية و�لتغرّي �ملناخّي، وخماطر �س��وء ��س��تخد�م �لتقان��ة �لرقمّية، 
و�لّتوّت��ر�ت �ل�ّسيا�س��ّية و�لّنز�ع��ات �لع�س��كريّة، و�زدي��اد م�س��تويات �لفق��ر، و�آث��ار �لحت��لل للبل��د�ن و�لّتهج��ري، و�لنتقا�س من 
�سيادة �لدول و��ستقللها، و��ستغلل ثرو�تها و�لهيمنة على مقّدر�تها، و�لنتهاكات �لتي حدثت يف جمال �لّدميقر�طّية، وحقوق 

�لإن�س��ان، و�لعد�ل��ة �لجتماعّي��ة، و�ل�س��لم، و�لتفاهم �ملتبادل بني �ل�س��عوب و�لّثقافات.
ومتا�س��ًيا م��ع �ملناق�س��ات �لت��ي جرت يف �أنحاء �لع��امل حول تطوير �ملفاهيم وتنفيذ �ل�سيا�س��ات �ملرتبطة بو�س��ع �ملنهاج )�مللحق 
رق��م 1- منه��اج جدي��د: ملاذ� وكيف؟(، ل بّد من �أن تاأخذ �س��ريورة �ملنهاج �لّلبن��ايّن 2021-202٦ )ر�جع �لوثيقة �لّتوجيهّية 
ل�سريورة تطوير �ملنهاج �لّلبنايّن( بعني �لعتبار �لتوّجهات �ملهّمة �مللئمة �لتي �أعادت ت�سكيل نطاق �لتعّلم ومنهجّيته على مد�ر 

�لّثلثني �إىل �لأربعني �سنة �لأخرية.
َوِوفاًقا لعدد من �لّدر��س��ات �لتي �أجرتها وز�رة �لرّتبية و�لّتعليم �لعايل و�ملركز �لرّتبوّي للبحوث و�لإمناء )و�لو�ردة يف لئحة 
مر�ج��ع ه��ذ� �لإط��ار(، و��س��تناًد� �إىل �ملر�ج��ع �لدولّية �لت��ي تناولت م�س��األة تطوير �ملناهج، ول �س��ّيما روزنامة �لّتعلي��م حّتى �لعام 
20٣0 )�له��دف �لر�ب��ع م��ن �أهد�ف �لتنمية �مل�س��تد�مة( �لتي �عُتمدت يف �لعام 2015، ي��رد يف ما ياأتي ملّخ�س عن بع�س �أهّم 

�لتوّجه��ات �لر�ئدة يف هذ� �ملجال: 
تاأكي��د �أهّمي��ة تطوي��ر �مله��ار�ت �لأ�سا�س��ّية ل��دى �ملتعّلم��ني كاّفة )مث��ال �لق��ر�ءة و�لكتابة و�حل�س��اب و�ملعرف��ة �لرقمية(،   -
و�كت�ساب �لكفايات �لّلزمة ملو��سلة �لدر��سة، و�لنطلق يف جمالت �حلياة و�لعمل. و�لت�سديد على �أهّمية �لرتبية على �ملو�طنة 
و�نفتاحه��ا عل��ى �لعاملّي��ة، وتعزيز �لّتنمية �مل�س��تد�مة )�أه��د�ف �لتنمية �مل�س��تد�مة - �لغاية 4-٧(، يف جممل �لعملّي��ة �لرتبويّة. هذ� 
وترّك��ز �ملو�ءم��ة �لت��ي متّ��ت عل��ى �إقامة �لتو�زن بني �حلل��ول �لرتبويّة )�ملاألوفة منه��ا و �جلديدة، �لّرقمّية وغ��ري �لّرقمّية(، وذلك عرب 

، وحوكمة ر�س��يدة، و�إعد�د معّلم��ني موؤّهلني. �إع��د�د بيئ��ة منا�س��بة وحمّف��زة للتعّلم، وتوف��ري �لتمويل و�لدع��م �لّلزمنْيِ
�عتم��اد �ملقارب��ة بالكفاي��ات ركي��زة �أ�سا�س��ية لو�س��ع مرتك��ز�ت �ملنه��اج. فق��د دّل��ت �لدر��س��ات  )�مللحق رق��م 1- منهاج   -
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جدي��د: مل��اذ� وكي��ف؟ مبادئ و�أ�س���س تنفي��ذ( )�مللحق رقم 1-  مقاربة حتليلّية و��ست���رس�فّية ملناهج �لتعليم �لع��ام ما قبل �جلامعّي( 
)�مللحق رقم 1- ورقة مرجعّية حول �مل�س��تجّد�ت �حلديثة يف �ملناهج من منظور عاملّي(  �أّن بع�س �ملناهج �ملعتمدة يف �ملد�ر���س 
و�لأنظمة �لرتبويّة �ملطّبقة يف لبنان حتّولت من مناذج قائمة على �ملحتوى �لتعّلمّي ومركزّية �ملعّلم �إىل مناذج ترتكز على �لكفايات 
�لتعّلمّي��ة. ويف ح��ني، �أث��ارت �لّتط��وّر�ت �ملهّم��ة يف �لنظرّي��ات �لرتبويّ��ة، �لهتم��ام بتطوي��ر �ملناه��ج و�لختب��ار�ت �لقائم��ة على 
�لأهد�ف يف �ل�س��نو�ت �ملا�سّية، حتّول �لرتكيز �ليوم من �لتعّلم بهدف �جتياز �لختبار�ت و�حل�سول على �ل�س��هاد�ت �إىل �لتعّلم 
بهدف تطوير �لكفايات �حلياتّية و�ملهنّية و�لتاأقلم مع �مل�ستجد�ت يف �سوق �لعمل. �إىل جانب �أهّمية �لختبار�ت و�لمتحانات 
�لت��ي جت��رى عل��ى �مل�س��توى �لوطن��ّي، و�لتي ل ميكن �لتقليل م��ن دورها يف هذ� �لإط��ار، بل يجب �لعمل عل��ى تطويرها، �إذ متيل 
�ملناه��ج �لقائم��ة عل��ى �لكفاي��ات �إىل تاأكي��د ن��و�جت �ملتعّلمني �لتعّلمّية م��ن ناحية قدرتهم عل��ى �إّتخاذ �ملو�قف و��س��تخد�م �ملعارف 

و�مله��ار�ت للإ�س��هام بفاعّلي��ة يف �ملجتمع ويف �س��وق �لعم��ل �ملحّلّي وعامل �لأعمال ويف �حلي��اة �لوطنّية �لعاّمة.
تن��ّوُع �لنم��اذج �لإ�سلحّي��ة و�ملناه��ج �لرتبويّة يف خمتلف �لبلد�ن، َبْيَد �أّنها تت�س��ارك يف عدد من �ل�ّس��مات )�مللحق رقم   -
1 - ورق��ة مرجعّي��ة ح��ول �مل�س��تجّد�ت �حلديث��ة يف �ملنهاج من منظور عاملي(. فعلى �س��بيل �ملثال، ت�س��ّدد كّله��ا على ربط �لرتبية 
ة.  ويف ما  و�لتعّل��م بالإمن��اء �لجتماعّي/�ملجتمع��ّي وبع��امل �لأعمال وب�س��وق �لعمل �ملحّلّي، وعل��ى تطوير �لكفايات �ملُ�س��تعَر�سَ

ياأت��ي، �أمثلة عّما هو م�س��تهدف م��ن هذه �لكفايات:
كفايات �لتفكري: �لتفكري �لعلمّي، و�لتفكري �لنقدّي، و�لتفكري �لإبد�عّي، وحّل �مل�سائل؛  

�لكفايات �لجتماعّية: �لتو��سل و�لتفاو�س  و�لتعاون، و�حرت�م �لآخرين، و�عتماد مقاربة منفتحة وبّناءة �إز�ء �لتنّوع �ملجتمعي؛   
�لكفايات �لعاطفّية/�لنفعالّية: �لإد�رة �لذ�تّية و�سبط �لنف���س، وتعزيز �لثقة بالنف���س، و�عتماد مو�قف �إيجابّية منا�س��بة   

لل�سياق وللو�سعيات �حلياتية �ملتنّوعة.  
ة �ملرتبطة باملعارف �لهادفة، كاملعارف �لرئي�سة  ف�سًل عن ذلك، يجري �لت�سديد ب�سكٍل خا�ّس على تطوير �لكفايات �خلا�سّ
�لتاأ�سي�س��ّية )�أي �ملرتبط��ة بالق��ر�ءة و�لكتابة و�حل�س��اب و�لرقمنة(؛ و�كت�س��اب �ملع��ارف �لأخلقّية و�لعلمّي��ة و�لثقافّية و�لإعلمّية 
ناع��ة و�لزر�ع��ة و�لتكنولوجيا و�لإد�رة �ملالّية وريادة �لأعم��ال )�مللحق رقم 1 - حاجات  و�لجتماعّي��ة، وتل��ك �لعائ��دة �إىل �ل�سّ

�ملجتمع �لرتبوي(. 
�لرتكي��ُز عل��ى �مله��ار�ت �لعلمّية و�لفكريّ��ة و�لّلغويّة و�لفّنّية و�حل�س��ّية و�حلركّي��ة و�لعاطفّية ومه��ار�ت �لّت�سميم وغريها   -
م��ن �مله��ار�ت، وه��ذ� م��ا ي�س��هم يف دعم تعّل��م �لعلوم عل��ى �أنو�عه��ا و�لّتقان��ة و�لهند�س��ة و�لريا�سّيات و�لفل�س��فة و�س��ائر ميادين 

�ملعرفة. 
حثُّ �ملد�ر�س و�ملعّلمني، مبوجب هذ� �ملنهاج، على ��ستخد�م طر�ئق تربوّية وتعّلمّية مبتكرة ور�ئدة، تر�عي:  -

حمورّية �ملتعّلم،   
�لتعّلم �لتعاويّن/�لت�ساركّي/ و�لتفاعلّي،  
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�لتعّلم �لقائم على �مل�رسوع �لرتبوي وحّل �مل�سائل، �إىل خدمة �ملجتمع،  -
�لتعّلم بو�ساطة تقانة �ملعلومات و�لتو��سل، وبيئات �لتعّلم �لرقمّية.  -

�لّت�س��ديُد عل��ى �أهمي��ة تق��ومي �لتعّل��م، �إذ ل ب��ّد م��ن �ّتباع �أ�س��اليب تق��ومي جديدة ر�ئ��دة ومبتكرة ت�س��ّم �لّتغذي��ة �لّر�جعة   -
ة ب��ه �لتي يعّدها،  ��ة باملتعّل��م، وتقومي��ه �لذ�ت��ّي، وتق��ومي �أقر�ن��ه �أو رفاقه لعمله، و�مللّف��ات �لتتّبعّية �لتعليمّي��ة و�لتعّلمّية �خلا�سّ �خلا�سّ

و�مل�س��اريع �لت��ي ينجزه��ا فرديً��ا و/�أو يف �إط��ار جمموع��ات �لعم��ل، �إلخ...
يو�جه �ملنهاج �حلايّل يف لبنان، �س��اأنه �س��اأن �ملناهج يف دول �أخرى، بع�س �لتحديّات، ِوفاًقا لدر��س��ة حديثة قامت بها منّظمة 

.)OECD, 2020a( 2020 لتع��اون و�لتنمي��ة �لقت�سادّية يف �لع��ام�
وقد ��ستندت �لدر��سات �ملذكورة �آنًفا �إىل در��سة منّظمة �لتعاون و�لتنمية �لقت�سادّية �لتي حّددت �سّتة حتّديات رئي�سة يتعنّي 

على �أ�سحاب �لقر�ر و�لخت�سا�سّيني/معّدي �ملنهاج �لتعامل معها على �ل�سعيد �لوطنّي، وهي:
متكني �ملتعّلمني من �لتعامل مع حتدّيات �لقرن �حلادي و�لع�رسين و�غتنام فر�سه؛  

�عتماد منهاج متو�زن ومّت�سق من جهة �ملو�د و�مل�سامني؛    
�عتم��اد �ملرون��ة، وفاًق��ا ل�سو�ب��ط حم��ددة، يف تطبي��ق �ملنهاج لتوف��ري �لأر�سّية �ملنا�س��بة للإبد�ع و�لبت��كار و�ملبادرة على   

م�ستوى �ملدر�سة ولدى �ملعّلم و�ملتعّلم، يف �ّتخاذ خيار�ت منهجّية وتعّلمّية منطلقة من و�قع �ملتعّلمني؛  
تعزيز تكافوؤ �لفر�س يف �لتعليم؛   

حت�سني جودة �لتعليم من خلل �بتكار�ت هادفة ي�سمح بها �ملنهاج؛  
�إدماج �لقيم �ملجتمعّية �مل�سرتكة يف �ملنهاج وتطويرها؛  

تطبي��ق مقارب��ة منظومّي��ة م�س��تد�مة، يف ت�سمي��م �ملنه��اج ول��دى تنفي��ذه ومر�جعت��ه، ت�س��مل �س��خ�س �ملتعّل��م بكّلّيت��ه،   
و�ملوؤ�ّس�سة �لرتبوّية  مبكّوناتها كّلها، و�ملجتمع من خلل �ل�رس�كات �لفاعلة �لتي حتفظ �لتكامل بينها جميعها.  

2-3  املُ�صّوُغ الوطنيُّ 
�نطلًق��ا م��ن �أهمّي��ة �ملنهاج يف �سون �لوح��دة �لوطنّية، ونظًر� �إىل �ل�سطر�بات و�خللف��ات �لّد�خلية و�لعتد�ء�ت �خلارجّية 
�لت��ي تعّر���س له��ا لبنان، �س��ريّكز �ملنهاج �ملط��ّور على �لُهويّة �لوطنّية �لّلبنانّية �جلامعة،  �لتي ُتظهر وجَه لبنان �ل�ّس��يد �حلّر �مل�س��تقّل 
�لنهائ��ّي جلمي��ع �أبنائ��ه �ملقت��در بغن��اه �لثقايّف  و�حل�سارّي �لذي  �أر�س��اه �لد�س��تور وتوؤّيده حقائ��ق �لتاريخ و�جلغر�في��ا، و�سوًل �إىل 

تعمي��ق وع��ي �ملتعّلمني بها وتعزيز �نتمائه��م �إليها و�عتز�زهم بها. 
فلبنان �لعربّي �لُهوّية، وهو جزء من �ملنطقة �لعربّية �لتي متّيزت منذ �لقدم بكونها موطًنا حل�سار�ت قدمية، ومهًد� للّر�س��الت  
�ل�ّس��ماوية �لتي �أر�س��ت قاعدًة و��س��عًة من �لقيم �لروحّية و�لإن�س��انية �مل�س��رتكة، كان على �متد�د تاريخه خمترًب� للتلقي و�لتعاي���س 
و�لتع��اون، وق��ّدم ع��رب حمّط��ات م�سيئ��ة م��ن ه��ذ� �لتاريخ منوذًج��ا ح�ساريًّا يع��رتف بالتنّوعات، كم��ا مل يخُل يف حمّط��ات �أخرى، 
ب �لطائفي  م��ن �لن��زلق �إىل �نق�س��امات و�رس�ع��ات مدّمرة، بفعل عو�مَل د�خلّي��ة وخارجّية �أو بفعل نزعات �لتط��رف و�لتع�سّ
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و�لزبائني بني مكّوناته حيًنا ود�خل �ملكون �لو�حد حيًنا �آخر. وهذ� ما جعل �لتنّوع يف �ملعتقد�ت يف بنية �ملجتمع �للبناين و�قًعا 
ر��س��ًخا �أر�س��اه �لد�س��تور �للبناين موؤّكًد� �إيجابّيته يف �سون �لوحدة �لوطنّية. وبات جناح هذه �لتجربة �أمانة بني �أيدي �للبنانينّي، 
يرعونها عرب تر�س��يد نظرتهم �إىل �لتكامل بني �لوحدة و�لتنّوع، لي�سبح عامًل من عو�مل �لقّوة و�لّتلحم و�لّتما�س��ك و�لرتقاء 

ال��ح �لعاّم، وليرت�ّس��خ قيمة حمّببة وَمْعَلَم �عتز�ٍز م��ن معامل �لُهويّة �لّلبنانّية �لوطنّية. لل�سّ
لأّن لبن��ان �ملتن��ّوع �سم��ن �لوح��دة و�لر��س��خ يف حمبت��ه لل�س��لم، مل يعت��ِد عل��ى �أح��د، فق��د �س��ّكل يف جوه��ر ُهويت��ه �َلنقي���سَ 
��ْلِمِه  �حل�س��اري للكيان��ات �لعن�رسّي��ة و�ملتطّرّفة، وقد ترك �حتلل �لكيان �ل�سهيويّن لفل�س��طني تد�عيات خطرية على �س��يادته و�سِ
�لأهلّي ومتا�سكه �لد�خلّي منذ ن�ساأته، �إذ تعّر�س للعدو�ن �ملتكّرر على �أر�سه و�سعبه وموؤ�ّس�ساته، و�سوًل �إىل  �حتلل عا�سمته، 
و�لتهدي��د �لد�ئ��م لأمن��ه وثرو�ت��ه. ولأّن ثقافَة مقاومة �لحتلل مرت�ّس��خٌة عند �ّللبنانّيني ،ولأّن �لدفاع عن �لنف���س حّق كفلته كّل 
�ملو�ثيق �لدولية و�ل���رس�ئع �لن�س��انّية و�أّكدته وثيقة �لوفاق �لوطني، فقد قاوم �لّلبنانيون جي�ًس��ا و�سعًبا عرب تاريخهم قدميًا وحديًثا 

كّل �أن��و�ع �لحت��لل وحّررو� �أر�سه��م، وذلك ما �أ�ساف عامل �عتز�ز بالُهوي��ة �لّلبنانّية �لوطنّية.
م��ن ناحي��ة �أخ��رى، كان للبناني��نّي، على م��دى �لتاريخ �أدو�ر و�إ�س��هامات ح�سارّية تركت ب�سماٍت مهم��ًة يف حميطهم �لعربّي 
ويف �لعامل، ول ز�ل �ّللبنانّيون �ملقيمون و�ملنت�رسون من خلل �نفتاحهم وحيويتهم ومبادرتهم و�إقد�مهم و�سجاعتهم، م�ستمرين 

يف هذ� �مل�سار، ما �سّكل وي�سّكل م�سدًر� �إ�سافًيا من م�سادر �لفتخار بالُهويّة �لّلبنانّية �لوطنّية. 
يف بع��د �آخ��ر، وبنظ��رة مو�سوعّي��ة �إىل �لأبعاد �لد�خلّي��ة و�لذ�تّية يف �لتوّتر�ت و�لأزمات �لتي عانى ويع��اين منها �لّلبنانّيون يف 
�حلقب��ات �لأخ��رية م��ن تاريخهم، ومظاهر �لف�س��اد �لتي تغلغلت يف جمالت حياتهم، لأّنها مل ترت�فق مع ممار�س��ة �مل�س��اءلة، يتاأّكد 
الح �لعاّم ولرعاية  �لّدور �ملن�سود للمناهج يف �لرتبية على �ملو�طنة4 �لبانية لدولة �حلّق و�لقانون، �لقائمة على روؤية مو�سوعّية لل�سّ
الح �لعاّم مبا���رًس� ل عرب �لبو�بة  ة للأفر�د و�ملكّونات، لي�سبح �إدر�ك �ملو�طن لل�سّ �لدولة لل�س��اأن �لعاّم، فت�س��توعب �مل�سالح �خلا�سّ
ّقه منه عرب موؤ�ّس�سات �لدولة. وهذ� ما يوؤّكد دور �ملناهج يف تربية �ملتعّلمني وتن�سئتهم  �لّزبائنّية �ل�ّسيا�سّية و�ملذهبّية، ولياأتي نيله حِلَ
على ممار�سة �أدو�رهم �لوطنّية و�نخر�طهم يف �ل�ساأن �لعاّم من خلل �عتماد �لكفاءة وتنمية �ل�سفافّية و�لنز�هة و�مل�ساءلة وحماربة 

�لف�ساد، و�لنهو�س مب�سوؤوليتهم يف تطوير مفهوم �ل�سالح �لعام وتو�سيعه باجتاه �ملزيد من �لعد�لة و�مل�ساو�ة. 

عد  بناًء على ما تقّدم، من �لّطبيعّي �أن تاأخذ م�سامني �ملنهاج باحل�س��بان �لو�قع �لّلبنايّن  جلهة �ملعاناة �لتي يتعّر�س لها على �ل�سّ
�لقت�ساديّ��ة، و�لجتماعّي��ة، و�لتنموّي��ة، و�لأمنّي��ة، وجلهة �حلر���س على �سون �لوح��دة �لوطنية و�لرت��ّس �لد�خلّي. و�س��يت�سّمن 
�ملنه��اج، مبجمل��ه، م�س��ائل عدي��دة، منه��ا �إعط��اء �لأولوّي��ة لإدر�ك مز�ي��ا �لُهوي��ة �لوطنّي��ة �لّلبنانّية و�لعت��ز�ز بها، وتر�س��يخ حّب 
ا و�سعًبا وموؤ�ّس�سات، وتنمية ح�ّس �لنتماء �لوطنّي لدى �ملتعّلمني، و�إعلء �سيادة دولة  �لوطن، و�ملحافظة على وحدة لبنان �أر�سً
ة، وت�س��جيع �مل�س��اركة �لفاعلة يف �حلياة  �لع��دل و�لقان��ون، و�ملحافظ��ة على �ملمتلكات �لعاّمة، و�حرت�م  �حلرّيات �لعاّمة و�خلا�سّ
�لجتماعّي��ة، و�لت��ز�م �لّدف��اع عن �لوطن و�لّذود عن �س��يادته و��س��تقلله، و�ملحافظة عل��ى تر�ثه وبيئته وثرو�ته، و�لّت�س��ديد على 

�لقيم��ة �مل�سافة �لتي ي�س��ّكلها تعزيز �لوح��دة و�لّت�سامن �لوطنينْي. 

4. املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء. )2021(. اإلطار املرجعي للرتبية عىل املواطنية. بريوت.
https://www.crdp.org/project-details1/32982/1627
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م��ن هن��ا، ت��ربز �حلاج��ة �إىل و�سع منهاج مطّور يع��ّزز ُهوّية لبنان �لوطنّية، وي�س��ّدد على �نتمائه �إىل �لع��امل �لعربّي، وعلى كونه 
ع�س��ًو� نا�س��ًطا وب��ارًز� يف �ملجتم��ع �لدويّل. 

2-4  امل�صّوُغ التعليميُّ - التعّلميُّ
�سة كالتعلي��م �ملهنّي و�لتقن��ّي، وذلك من خلل  يع��ّزز �ملنه��اج �لرو�ب��ط ب��ني �لتعلي��م �لعاّم ما قب��ل �جلامعّي و�مل�س��اقات �ملتخ�سّ
�سمان ��ستمر�ريّة �لتعّلم يف خمتلف مر�حل �ل�سّلم �لتعليمّي )ملحق رقم 1- منهاج جديد: ملاذ� وكيف؟ / ورقة مرجعّية حول 

�مل�س��تجّد�ت �حلديثة يف �ملنهاج من منظور عاملي(. 
ونظ��ًر� �إىل �أّن �لرتبي��ة خدم��ة عاّم��ة وح��ّق �أ�سا���س وو�ج��ب ل��كّل فرد من �أف��ر�د �ملجتمع، فل بّد م��ن �أن تكون �س��املة متكاملة 
ود�جمة، تلحُظ �حتياجات �ملتعّلمني كاّفة، �سو�ء كانو� من �لفئات �ملهّم�سة �جتماعًيا �أو �لتي تعاين من �لفقر �لتعّلمي، �أو من ذوي 
��ة )ذوي �ل�سعوب��ات �لتعّلمّي��ة، ذوي �ل�سطر�ب��ات، ذوي �لإعاق��ات و�ملوهوب��ني( ع��رب �عتم��اد مقارب��ات  �لحتياج��ات �خلا�سّ

ملئمة. 
م��ن ناحي��ة �أخ��رى، ومتا�س��ًيا م��ع �ملب��ادئ �لأ�سا�س��ّية ل�سيا�س��ات �لتعلي��م و�لتعّل��م، كالت��ي حّددته��ا منّظم��ة �ليون�س��كو يف �لعام 
2021، ل ب��ّد م��ن مقارب��ة �لرتبي��ة يف لبن��ان ب�سفته��ا خادم��ة للم�سلح��ة �لعاّم��ة، له��ا دور �أ�سا���س ٌ يف �إمن��اء �ملجتم��ع، وحماي��ة 
�لبيئ��ة، وتنمي��ة �لقت�س��اد، ويف �سون �ل�س��لم �لأهلي وتاأمني �لرتباط بالو�ق��ع �لّلبنايّن �ملتنّوع ومقّوماته، وتعزيز �لِقَيم �لإن�س��انّية 
ا لتطوير قدر�تهم في�سبحو� م�س��اهمني فاعلني يف حميطهم وجمتمعهم،  و�لروحّي��ة؛ فعل��ى �ملنه��اج، تالًيا، �أن يتيح للمتعّلمني فر�سً
ويتمّكن��و� م��ن مو�كب��ة متطّلبات �لعي���س د�خل �أ���رسهم وبني �أ�سدقائهم وزملئه��م. لذلك، ل بّد من �أن تتج��ّذر �لعملّية �لرتبوّية 
�ملتوّخ��اة يف تطوي��ر ه��ذ� �ملنه��اج، يف �ملقارب��ات �ملعرفّية، و�لنمائّي��ة، و�لنمائّي��ة �لجتماعّي��ة، و�لبنائّية �لجتماعّي��ة، و�لتو��سلّية 

)ملح��ق رق��م 1- منهاج جديد: مل��اذ� وكيف؟(.
�لتعّلم عملّية �جتماعّية وجمتمعّية، تفاعلّية وت�س��اركّية، حتّمل �ملتعّلم �مل�س��وؤولية يف م�س��اره �لتعّلمي، وتتحّقق وفاًقا للّنظريّات 
�لجتماعّية-�لبنائّي��ة، يف �س��ياق �لتفاع��لت �لجتماعّي��ة ب��ني �لبيئات �لتعّلمّية �لت��ي غالًبا ما تكون غري متجان�س��ة. من هنا، تربز 
�حلاجة �إىل منهاج جديد يعّزز هذه �لتفاعلت بني �ملتعّلمني �أنف�سهم من جهة، وبينهم وبني معّلميهم، و�أولياء �أمورهم، و�ملجتمع 
ة على  ة و�خلا�سّ ككّل من جهة �أخرى، من خلل ربطها بتجارب تعّلمّية ذ�ت جدوى، توؤّدي �إىل تطوير �لكفايات �ملُ�س��تعَر�سَ

حّد �سو�ء، وبناء �ملفاهيم �ملعرفّية �لفكرية وتطويرها وت�سحيحها و��ستثمارها يف �لو�سعيات �حلياتية �ملتنّوعة.
م��ن �ل���رسورّي �إًذ�، �أن ي�س��ّكل �ملنه��اج، �ل��ذي يت��ّم و�سع��ه يف �لق��رن �حل��ادي و�لع���رسين، �أد�ًة ُت�س��هم يف تطوي��ر �لكفاي��ات 
��ة �ملتعلق��ة بامل��و�د. ويف هذ� �ل�س��ياق، ي�س��توجب �ملنهاج �لقائ��م على �ملقارب��ة بالكفايات �ختيار  ة و�لكفاي��ات �خلا�سّ �ملُ�س��تعَر�سَ
�مل�سام��ني �لهادف��ة وتنظيمه��ا، و�حلف��اظ عل��ى تر�بطه��ا وتنا�س��قها وتكامله��ا، وجتّن��ب �لتد�خ��لت غ��ري �ل�رسورّي��ة يف م��ا بينها، 

و�لتك��ر�ر، و�لإثق��ال باملعلومات.

2-5  امل�صّوُغ الجتماعيُّ
تاأّث��ر لبن��ان يف �ل�س��نو�ت �لأخ��رية ب�سل�س��لة م��ن �لأزم��ات �لت��ي ط��ال �أمده��ا. لذل��ك، حتت��اج �لب��لد �إىل �عتماد منه��اج يزرع 
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يف �ملتعّلم��ني �لثق��ة بامل�س��تقبل، ويحّثه��م عل��ى �ّتخاذ مو�قف وطني��ة �إيجابّية وبّن��اءة يف مو�جهة �ل�سعوبات كاّف��ة و�لتغلب عليها 
بالوح��دة �لوطنّية.

ل��ذ�، ل ب��ّد م��ن �أن ير�ّس��خ �ملنه��اج مب��ادئ �مل�س��او�ة و�حلري��ة و�لعد�لة �لجتماعّية، وي�س��هم يف تنمي��ة متو�زن��ة للمناطق كافة، 
وتاأم��ني تكاف��وؤ �لفر���س ب��ني �جلمي��ع، م��ن خ��لل �أد�ء دوره يف دع��م �لتما�س��ك �لجتماعي و�لت�سام��ن �لوطني بني جمي��ع �أفر�د 
�ملجتم��ع. ويف �لوق��ت عين��ه، ينبغ��ي �أن يعك���س �ملنه��اج �لوح��دة يف �لتنّوع ويعّززه��ا ويربز �إد�رته��ا �إد�رة حكيمة. وهو ي�س��تند 
كذلك يف دعمه �ملتعّلمني �إىل �إرث لبنان �لثقايّف �لغنّي بهدف �ملحافظة على �لتقاليد �للبنانّية )�لأ�سالة( وبناء �جل�سور بينها وبني 

�حلد�ثة ب�س��كل هادف.
وتع��ّد �لأ���رسة يف لبن��ان ن��و�ًة �أ�سا�س��ّية ومدم��اًكا �سلًب��ا م��ن مد�ميك �لتما�س��ك و�ل�س��تقر�ر يف �ملجتم��ع �للبناين. وت��وؤّدي دور 
�حلا�سن �لأّول للأبناء، حيث �لأمان �لعاطفّي و�لرعاية �لقت�سادّية، و�ل�رسيك �لرتبوّي، و�لو�سيط بني �لفرد و�ملجتمع، وت�سهم 
ب�س��كل كبري يف مت�ّس��ك �للبنانينّي بوطنهم، وعودتهم �إليه و�رتباطهم به. ويهدف �ملنهاج �إىل تعزيز دور �لأ���رسة وحمورّيتها على 
ور �لنمطّية للتمييز بينهما، ونبذ كل �أ�س��كال �لعنف  �أ�سا���س �مل�س��او�ة �لعادلة بني �جلن�س��نْيِ يف �حلقوق و�لو�جبات، بعيًد� من �ل�سّ

�لأ���رسي وذلك من خلل تكامل �أدو�ر �جلن�س��نْيِ د�خل �لأ���رسة ويف �حلياة �ملهنّية و�لعاّمة. 
��وء عل��ى �أهّمي��ة م�س��اركة �ملو�طن��ني يف �حلي��اة �لعاّمة و�ملهنّي��ة، )ملحق رق��م  1، ربط  ويف م��و�ز�ة ذل��ك، ي�س��ّلط �ملنه��اج �ل�سّ
�ملناهج �لتعليمّية مبخرجات �س��وق �لعمل( و�حرت�م �لقيم و�ملبادئ مثل �لنز�هة، و�لأمانة، و�مل�س��وؤولّية، و�ل�س��فافّية، و�لت�سحية، 
و�لرت�ب��ط �لأ���رسّي، و�لتعا�س��د �لجتماع��ّي، و�خلدم��ة �ملجتمعّي��ة، و�لك��رم، و�ل�س��جاعة، و�مل��روءة، و�لوفاء، و�إغاث��ة �مللهوف، 
و�لتفاعل مع �لآخرين، و�لعي�س �مل�سرتك يف �سبيل �مل�سلحة �لوطنّية �لعاّمة. لذ�، ُتْبنى �لّروؤية �ملجتمعّية، �لتي يتبّناها �ملنهاج، على 
روؤية للإن�س��ان قائمة على مبادئ �أ�سا�س��ّية ،�أهّمها تاأمني جّو �مل�س��وؤولّية و�حلّرية، و�مل�س��او�ة،  مبا ي�سمن تنمية قدر�ت �لأ�سخا�س 
ب�سكل متو�زن ومتكامل، و�إف�ساح �ملجال �أمام �جلميع للم�ساركة مب�سوؤولّية، يف �حلياة �لعاّمة، و�حرت�م معتقد�ت جميع �لأفر�د 

و�جلماع��ات و�إد�رة �لتنّوع �ملجتمع��ّي �سمن �لوحدة �إد�رة حكيمة. 
يتوّخ��ى لبن��ان، يف �س��بيل �خل��روج م��ن �أزماته وتطوير قدر�ته ، �إحياء جمتمع م�س��تقّر وعادل وفاعل ومنتج ، ي�س��عى �إىل توطيد 
�ل�س��لم، و�لق�ساء على �لفقر، ومر�عاة مبادئ �مل�س��اءلة و�ملحا�س��بة و�مل�س��او�ة عرب توفري �أو�ساع ملئمة متّكن �جلميع من دخول 
دد، ت�س��ّكل حماية حقوق �لإن�س��ان،  �س��وق �لعم��ل بط��رق �س��ّفافة وعادل��ة وناجعة قائم��ة على �لّنز�ه��ة و�لكفاءة. ويف ه��ذ� �ل�سّ
و�مل�س��او�ة ب��ني �ملو�طن��ني، وتاأم��ني تكاف��وؤ �لفر���س و�لعد�لة ركائز �أ�سا�س��ّية لتعزيز �لعد�ل��ة �لجتماعّية ومتتني حُلم��ة �ملجتمع، من 
خلل متكني �ملجموعات �ملهّم�سة و�لتي تعاين من �لفقر �لتعّلمي، وخلق فر�س للمو�طنني جميعهم، �إناًثا وذكوًر�، للإ�سهام يف 
طماأنينة عائلتهم و�سعادتها، و�إمناء بيئاتهم �ملحّلّية و�لوطن ككّل، و�لإف�ساح يف �ملجال �أمام �جلميع للو�سول �إىل مر�كز قيادّية 

يف �ملجتمع على �مل�س��تويات كاّفة.
��ا يف جم��ال �ملي��اه  ويف ه��ذ� �مل�سم��ار، يلت��زم �ملجتم��ع �لّلبن��ايّن حماي��ة بيئت��ه، ومو�رده��ا �لطبيعّي��ة وح�س��ن ��س��تثمارها خ�سو�سً
و�لطاقات �لبديلة و�لزر�عة، عرب �عتماد مناذج تنمية �قت�سادّية م�ستد�مة و�ساملة، تقوم على �لقت�ساد �لأخ�رس/�لد�ئرّي، و�لزدهار 
�مل�س��رتك. في�س��تفيد كّل مو�طن من �لفر�س �لتي توّفرها �لّتقانة �حلديثة من �أجل �نتقال �َسِل���ٍس �إىل �لرقمنة يف �ملجالت �ملختلفة. 
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2-6  امل�صّوُغ القت�صاديُّ
ل �س��ّك يف �أّن �لوظائ��ف، يف �لوق��ت �حل��ايّل ويف �مل�س��تقبل �ملنظ��ور، عر�س��ة للتطوير با�س��تمر�ر، يف ظّل �لبت��كار�ت �لتقنّية 
�ل�رسيعة و�لرقمنة. يف هذ� �ل�سياق، ل بّد من �أن ي�سهم �ملنهاج �ملطّور يف �إعد�د �ملتعّلمني، ليتمّكنو� لحًقا من �لنخر�ط بنجاح 
ا �أن ي�س��هم  يف عامل �لأعمال و �س��وق �لعمل )ملحق رقم  1- ربط �ملناهج �لتعليمّية مبخرجات �س��وق �لعمل(. ومن �ملتوّقع �أي�سً
�ملنهاج يف �إعد�د �ملتعّلمني للتعّرف �إىل و�قع بيئاتهم �ملحلية لي�سهمو� من خلل در��ساتهم يف تنمية طاقاتها )كالزر�عة، و�حلرف 
يف بع���س �ملناط��ق(. ولبل��وغ هذه �لغاية، يحتاج �ملتعّلمون �إىل فهم �لتغرّي�ت �لتي حتدث يف جمال �لعمل و�أ�س��و�قه، و�لتمّكن من 
ا �إىل تطوير مهار�تهم يف ريادة �لأعمال �لتي تتطّلب  حتدي��د �هتماماته��م، ونق��اط قّوتهم، وقدرتهم عل��ى �لنمّو، ويحتاجون �أي�سً
�أخ��ذ �ملب��ادر�ت و�لتخطيط �ملدرو���س، و�إب��ر�ز كفاءتهم يف �لبتكار و�لإب��د�ع، ف�سًل عن مهار�ت �أخرى مرتبطة بال�س��تقللّية 
�ل�س��خ�سّية، و�لقي��ادة، �لت��ي له��ا �أهمّيته��ا �ليوم يف �س��ياق �لقت�ساد �ملع��ريّف، و�لقت�ساد �لأخ���رس، و�لقت�ساد �لد�ئ��رّي. ويعتمد 

�نخر�ط �ملتعّلمني بنجاح يف �س��وق �لعمل على �لتعّلم بامل���رسوع، و�لتكامل بني �لعلوم �ملختلفة، و�لّلغات و�لكفايات �لرقمّية.

2-7   امل�صّوُغ البيئيُّ
يف �ل�سنو�ت �لأخرية، �كت�سبت �لق�سايا �لبيئّية �هتماًما كبرًي�، وذلك لعّدة �أ�سباب، منها: 

�حلاجة �إىل �لتعاطي مع �لتغرّي �ملناخّي و�لأحو�ل �جلويّة �لقا�سية.  -
�حلاجة �إىل �حلّد من �لتلّوث وتدهور �لبيئة بفعل �أن�سطة �لإن�سان  -

�حلاجة �إىل معاجلة م�سكلة �لنُّفايات مبختلف �أنو�عها معاجلة علمية �سليمة.  -
�حلاجة �إىل �حلّد من ��ستنز�ف �ملو�رد �لطبيعّية، وتر�سيد ��ستخد�مها.    -

�حلاجة �إىل ��ستبد�ل م�سادر �لّطاقة �مللّوثة/�ل�ساّرة مب�سادر �سديقة للبيئة من خلل تعزيز �ملو�رد �ملتجّددة مثل �لّطاقة   -
�ل�ّسم�سّية وطاقة �لّرياح و�ملياه.  

�حلاجة �إىل �عتماد ��سرت�تيجّيات عمل حتفظ �ملقّومات �لزر�عّية و�لأمن �لغذ�ئّي.  -
�حلاجة �إىل �لتعامل �لو�عي و�ل�رسيع مع �لكو�رث �لب�رسيّة و�لطبيعّية، و�حلّد من خماطرها.  -

�حلاجة �إىل �حلفاظ على �لّثو�ت �ملائّية و�لّنفطّية و�لّطبيعّية من �لأطماع �خلارجّية و�لد�خلّية.  -
ورّي، �أن ي�س��ّم �ملنه��اج �ملطّور �لعنا�رس �لتي حت��ّدد "�ملنهاج �لأخ�رس"، و�لتي ت�س��مل �لتع��ّرف �إىل �لبيئات �لطبيعّية  وم��ن �ل���رسّ
وتلك �لتي هي من �سنع �لإن�سان، و�ل�ستعلم عن طرق حمايتها بكفاءة وم�سوؤولّية، بدًء� بال�سلوك �ليومّي، و�سوًل �إىل ممار�سة 
�لن�ساط �لبيئّي، و�إظهار �لقدرة على حّل �مل�سائل يف �سياق �لعمل على �مل�ساريع وخدمة �ملجتمع. وُير�ّسخ �ملنهاج وعي �ملتعلمني 
�لبيئ��ّي �ملحل��ّي و�لعامل��ّي، وُينّمي قدرتهم على �لنخر�ط يف �ل�ّس��وؤون �لعاّمة و�ملهنّية، بهدف �سمان �لتنمية �مل�س��تد�مة و�ملوّجهة 

نحو تنمية جمتمعاتهم �ملحّلية.
2-8   امل�صّوُغ التّقاينُّ 

�أظه��رت �لتط��ّور�ت �لتقانّي��ة �ملت�س��ارعة �أهمّي��ة �مت��لك �لق��در�ت �لرقمّي��ة. وجاءت �حل��و�دث �لت��ي �أّدت �إىل �إقفال �ملد�ر���س 
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ووق��ف �لعم��ل يف بع���س �ل�سناع��ات و�لقطاعات �لجتماعّية �إىل ت���رسيع عملّية �لمتلك هذه ،�س��و�ء من �أج��ل �لتعّلم من ُبعد �أو 

للتج��ارة �لإلكرتونّية �أو للعم��ل من �ملنزل �إلخ.

��د�رة بعد �أن كان خي��اًر� ثانويًّا  يف ه��ذ� �ل�س��ياق، �أظه��رت �لدر��س��ات �لت��ي �أجر�ه��ا �ملرك��ز �أّن �لبتكار �لتق��ايّن �نتقل �إىل �ل�سّ

يف ميادي��ن ع��ّدة، و�أن تفعيل �لنتاج �ليوم يعتمد �أ�سا�ًس��ا على تعزيز قدرة �لت�س��غيل �لتق��ايّن، بالتو�زي مع تطوير �لقطاع �لرتبوّي 

و�ملهار�ت �لب���رسيّة، و�ل�س��تثمار ب�س��كل ن�س��ط يف �لبنية �لتحتّية و�لقت�ساد و�ملوؤ�ّس�س��ات �حلكومّية �مللئمة.

��ة يف �لع��امل �أجمع، يب��دو �أّن �لنتيجة  وعل��ى �لّرغ��م م��ن زي��ادة �ل�س��تثمار عل��ى م�س��توى �لّتقانة بعاّم��ة و�لّتقان��ة �لرتبويّة بخا�سّ

عل��ى م�س��توى �لتعّل��م وخمرجات��ه، مل تتغ��رّي حّت��ى �لآن ب�س��كل ملح��وظ )S2R2, 2021(، �إذ بّين��ت �لتج��ارب �لقائم��ة حّتى يومنا 

هذ� �أّنه بات �رسوريًّا تعزيز �لتعليم و�لتعّلم من ُبعد/عرب �لّت�سال ب�سبكة �لنرتنت، لي�س كبديل بل م�ساند للعملّية �لرتبويّة، من 

خلل و�سع ت�سميم تعليمّي/تعّلمي ي�سّهل �لتفاعلت د�خل �ملجتمعات �لرتبوّية، وي�سجع ��ستخد�م �لتقانة يف �لتعليم بال�سكل 

�ملنا�س��ب وبطريقة حمفزة للمتعّلمني.

2-9 م�صّوُغ الّرفاِه املدر�صّي
يق��ع ُرف��اُه �ملتعّل��م و�ملعّل��م عل��ى ح��دٍّ �س��و�ء يف �سل��ب �ملقارب��ات �لناجح��ة �ملعتَم��دة يف �ملج��ال �لرتب��وّي، )�مللح��ق رق��م 1 - 

حاجات �ملجتمع �لرتبوّي(، َبْيَد �أّن �لتعليم و�لتعّلم يتطّلباِن بذل جهود م�ساعفة. وعلى �لّرغم من ذلك، ل بّد من �أْن يوّفر� �ملُتعة 

للمتعّلمني و�ملعّلمني مًعا، فيزد�د �ندفاعهم لتوظيف قدر�تهم با�س��تمر�ر يف �س��بيل تطوّرهم وتعزيز ثقتهم باأنف�س��هم.

عب��ة،  �إًذ�، يحت��اج ه��وؤلء �إىل دع��م جهوده��م، ليتمّكن��و� م��ن �لتعام��ل �لبّن��اء م��ع �لأح��و�ل �ملتبّدل��ة، و�لأو�س��اع �ملعي�س��ّية �ل�سّ

دم��ات �لّنف�س��ّية. فه��م بحاج��ة �إىل �لإر�س��اد �لنف�س��ّي، و�لّدعم �لنف�س��ّي-�لجتماعّي، و�لإر�س��اد  و�لأزم��ات �لجتماعّي��ة، و�ل�سّ

�ل�سّحي، من �لخت�سا�سّيني، و�إىل �لعي���س يف بيئة تعليمّية موؤ�تية و�آمنة و�سديقة للمتعّلم، �س��و�ء �أكانت ح�سورّية �أم �فرت��سّية.

يتع��نّي �إًذ� عل��ى �ملنه��اج �لت�س��ديد عل��ى �أهّمية �إر�س��اد �ملتعّلم��ني وتوجيههم يف �حلي��اة، ليتمّكنو� من �ّتخاذ قر�ر�ت �س��ليمة، 

و�إدر�ك م��دى تاأثريه��ا يف نفو�س��هم و�لآخري��ن. وي�س��ّجع �ملنهاج على �ّتباع مقاربة مدر�س��ّية موؤ�ّس�س��اتّية �س��املة تدعم �رتياح 

�ملتعّلم و�ملعّلم، فيتمّكن تالًيا �ملعّلمون، و�لإد�ريّون و�ملديرون و�أولياء �أمور �ملتعّلمني، من �لعمل مًعا على �إيجاد حلول لإغناء 

بيئات �لتعّلم، وحت�س��ني  وخمرجاتها، و�إيجاد �لتو�زن و�لرتياح �لنف�س��ي د�خل �ملجتمع �ملدر�س��ي جلميع �لعاملني فيه، وتاأمني 

طماأنين��ة �ملتعّلم��ني، ع��رب تقلي���س �أو حذف �ملعلومات �ملكّثفة �لتي ت�س��ّبب نف��وًر� لهم. ول بّد من �أن ُي�س��هم �ملنهاج يف �إيجاد 

ل ذهنّي يغّذيه �لتعّلم من �لأخطاء �ل�ّسابقة، وحتويل هذه �لإخفاقات �إىل فر�ٍس للتعّلم لإحر�ز تقّدٍم ملمو�س يف  م�ساحات حتوُّ

رؤيُة الّتطوير �لعملّية �لتعليمّية-�لتعّلمّية.2- 
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ي�س��تند �لإط��ار �لوطن��ّي ملنه��اج �لتعليم �لعاّم ما قب��ل �جلامعّي �إىل روؤية متقّدمة من خلل ربط �لتطوي��ر�ت �ملتوّخاة يف �لقطاع 
�لرتبوّي بتلك �ملتعّلقة باإمناء �ملجتمع �لّلبنايّن وتنمية �قت�ساده يف �مل�س��تقبل تنمية م�س��تد�مة.

ل ب��ّد �إًذ� م��ن �لتعام��ل م��ع تطوير �ملنهاج ���رسًطا م�س��بًقا لتنمية �لقط��اع �لرتبوّي و�إمن��اء �ملجتمع، مبا يتو�فق مع �خلّطة �خلم�س��ّية 
للتعلي��م �لع��اّم يف لبن��ان )2021 - 2025( �لت��ي �أطلقته��ا وز�رة �لرتبية و�لتعلي��م �لعايل5 . فالتطوير و�ل�س��تقر�ر وجهاِن لعملة 
و�ح��دة، ذل��ك �أّن �لتطوير ي�س��تلزم �ل�س��تقر�ر، مبا ي�سمن �لنتقال �ل�ّسِل���س للنظ��ام �لرتبوّي يف لبنان من و�قع��ه �حلايّل �إىل مرحلة 

متقّدم��ة جديدة تّت�س��م بالفاعلّي��ة و�جلودة �لعالية و�لإن�ساف و�لعد�لة و�مل�س��اءلة.
هك��ذ�، يج��ري �لّتعامل مع �س��ريورة �لّتطوير لكوِنها حَتدُث، ب�س��كل تدريجّي ووفاًقا ملر�حل، م��ا يتيح �لوقت �لّلزم للتفكري 
يف �جلديد �لذي ينطوي عليه �ملنهاج، و�إخ�ساعه للختبار �لّتجريبّي، ومر�جعته وتنفيذه، تبًعا لل�ّسيا�س��ات �لتي يتبّناها �ملعنّيون 

بالقطاع �لرتبوّي، �نطلًقا من مبادئ �لتطوير و�لتوجيهات �لنابعة منها ولعتبارهم �ملنهاج وحدة متما�س��كة ومتكاملة.
ميكن �إجر�ء �لتطوير�ت يف �لقطاع �لرتبوّي مبا يف ذلك تطوير �ملنهاج، ب�س��كل م�س��تد�م، متى �ّتفق �أ�سحاُب �لقر�ر يف �لقطاع 
�لرتب��وّي، و�لعامل��ون في��ه، و�ملعنّيون به على مفهوم م�س��رتك للتعّلم �لعايل �جلودة، وللعو�مل �لتي ت�س��هم يف �إجناح �س��ريورة �لتعليم 
و�لتعّلم. ينتج هذ� �لفهم �مل�سرتك عن �حلو�ر �ملثمر �لذي يجري بني خمتلف �ملعنّيني، يف �سياق تلٍق هادف للمقاربات ،�أكان ذلك 

من �لقّمة �إىل �لقاعدة �أم من �لقاعدة �إىل �لقّمة.

3-1   اأّي متعّلم نريد؟ 6 و7 
تق��وُم روؤي��ُة تطوي��ِر �ملنهاج يف لبنان على رغبة �ملتعّلمني للنطلق يف م�س��رية �لتعّلم مدى �حلي��اة، بغية تكوين ذو�تهم وتنمية 

�سخ�سياتهم، وتلبية طموحاتهم، وم�ساركتهم يف �حلياة �لوطنّية و�لعامة.                               
وميّي��ز روؤي��ة �ملنه��اج �ملق��رتح َمْعَلَماِن ب��ارز�ِن: �لأّوُل يرى �أّن �لإن�س��ان بذ�ته قيمة وجودّية ت�س��مو وتتنام��ى بالقيم، من خلل 
معرف��ة �ل��ذ�ت و�لتفّك��ر فيها وعرَب �لأطر �جلماعّية و�لجتماعّية؛ �أّما �ملَْعَلُم �لّثاين فريتبُط بروؤية �لّدولة �لّلبنانّية �إىل د�س��تورها و�إىل 
تن��ّوع �لرتكيب��ة �ل�سيا�س��ّية و�لجتماعّي��ة و�لطائفّي��ة للمجتم��ع �للبنايّن، وذل��ك لإعلء قيم �حلريّ��ة و�لكر�مة �لوطنّي��ة و�لدميقر�طّية 
و�لعد�ل��ة و�مل�س��او�ة، وقب��ول �لخت��لف و�لنفتاح و�حلو�ر و�لعي���س مًعا، و�لت�سامن �لوطني يف مو�طنة باني��ٍة للّدولة، وحا�سنة 

للتن��ّوع �سم��ن �لوحدة، ويف �لعد�لة و�مل�س��او�ة �أمام �لقان��ون باحلقوق و�لو�جبات. 
يتطّلع �ملنهاج �إىل تكوين متعّلم: 

وطن��ّي: فاع��ل، معت��ّز بانتمائ��ه �لوطن��ّي �للبن��ايّن و�لعرب��ّي، ملت��زم �س��يادة �لدول��ة و�ل��ولء للوط��ن و�لّدفاع عن��ه �س��ّد �أي معتٍد، 
حمافظ على قيمه وتر�ثه، ومتمّكن من �لّلغة �لعربّية لغته �لأّم، مدرك حلقوقه وو�جباته، ُملتزم وُم�سائل، حُمارب للف�ساد و�لعنف 

5. ر�جع �لوثيقة �لتوجيهّية ل�سريورة تطوير �ملنهاج �للبنايّن.
٦. ي�ستلهم هذ� �ملقطع نتائج ور�س �لعمل �لتي نّظمها �ملركز يف �لعام 201٩ .

��ا �أّن »�لآخ��ر« ه��و �ل�س��خ�س �أو �ملجموع��ة �لذي )�أو �لتي( يتّم �لتعامل معه/معها يف �س��ياق حمّدد على �مل�س��توى �ملجتمعّي، �س��و�ء يف �ملن��زل، �أو يف �حلّي، �أو  ٧. وي��رى �ملنه��اج �أي�سً
ه م�ساويًا له يف  يف �ملدر�سة، �أو على م�ستوى �لوطن، �أو حّتى يف �ل�سياقات �لإقليمّية و�لعاملّية. لذلك، فهو يدعو �ملجتمع �لرتبوّي باأكمله �إىل �لتعامل مع »�لآخر«  من خلل عدِّ

�حلقوق و�لو�جبات يف منظومة �ملو�طنة �لعادلة و�ملن�سفة.

أّي رؤية تربوّية؟  -3
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��ب، وحم��رتم للّرو�بط �لعائلّي��ة و�ملبادئ �لأخلقّية و�لروحّية و�لإن�س��انّية. و�لتع�سّ
عوبات  متوازن: قادر على تطوير قدر�ته وميوله و�نفعالته �ل�ّسخ�سّية و�ملو�زنة يف ما بينها، بغية �لتعامل مع �لتحّديات و�ل�سّ
ورة، ف�سًل عن تنمية وعيه لذ�ته و�حرت�مه لنف�س��ه، و�لن�سباط و�لتحّكم بالّنف���س يف �لتو�زن بني  �ملختلفة ومو�جهتها عند �ل�رسّ
�أبع��اد �حلي��اة �لفكريّة و�جل�س��دّية و�لعاطفّية؛ مهت��ّم بتطوير قدر�ته �لبدنية، باعتماده �أمناط حياة �سّحّية، وعاد�ت غذ�ئية �س��ليمة، 

وتوفري �ل�ّس��لمة و�لرفاه و�لطماأنينة، و�حلياة �لكرمية لنف�سه وللمو�طنني �لآخرين.
متع��اون: ق��ادر عل��ى �لعم��ل �لتع��اويّن و�لبّن��اء، ومعاجل��ة �مل�س��كلت بطريق��ة �س��لمّية، م��ن خ��لل �عتم��اد مقاربات تق��وم على 
�لع��رت�ف بقيم��ة كّل ف��رد يف �ملجتم��ع، وبغنى �لتنّوع �لإن�س��ايّن و�رسورته يف بن��اء �لوحدة �ملجتمعّية. حري���س على �لّتعاون مع 

�لآخري��ن و�ل�س��تماع �إىل وجه��ات نظره��م و�حرت�مه��ا، عام��ٌل عل��ى تطوي��ر مه��ار�ت �لتو��س��ل �لإيجابّي.
ياف��ة، و�لّت�سامن، و�مل�س��اعدة و�لّنخوة  اإن�ص��ايّن: ملت��زم بالقي��م �لت��ي ُيبن��ى عليه��ا �ملجتمع �للبن��ايّن، مثل �لّت�س��امح، وح�س��ن �ل�سّ

و�مل��روءة و�ملحّبة و�ّلرحم��ة و�لّتو��سع. 
منفت��ح: منفت��ح عل��ى �لعاملّي��ة، متق��ن للغة �أجنبّية ومل��ّم بلغة �أخرى، حري�س عل��ى �متلك مهار�ت �لقرن �حلادي و�لع���رسين، قادر 
على تلبية متطلبات �سوق �لعمل و�حلياة �لكرمية وعلى �كت�ساب مهار�ت تخّوله �لعي�س بفاعلّية يف ع�رس �لعوملة و�ملعلوماتّية و�لّتقانة.
مب��ادر: ري��ادّي، م�س��هم يف بن��اء وط��ن �لعد�ل��ة وحتقي��ق �قتد�ره، ملتزم �ل�س��اأن �لع��اّم وحا�رس يف �ل�س��اأن �لجتماعّي وم�س��ارك 
يف �حلياة �ل�سيا�س��ّية. نا�س��ط يف �ملحافظة على بيئته وحمايتها بهدف تاأمني �لتنمية �مل�س��تد�مة و�لطماأنينة و�حلياة �لكرمية للأجيال 

و�مل�ستقبلّية. �حلالّية 
مثاب��ر: يعم��ل با�س��تمر�ر عل��ى جت��اوز �ل�سعوب��ات، يتمّر���س عل��ى روؤية �لف�س��ل كتجرب��ة تعليمية �إيجابي��ة، يتقّب��ل و�سعه، يدرك 

حاجات��ه �لتعليمّي��ة، وي�س��عى �إىل حتقيقها، ويتحّمل م�س��وؤولية تقدم��ه �لأكادميي.
متفّكر: يفّكر مبنطق، ويحّلل بعمق، ويقارن وي�ستنتج ويدّعم ر�أيه باحلّجة و�لربهان، ويتاأّمل متجاوًز� ظاهر �لأمور �إىل باطنها.  
و�ب وبني �حلّق و�لباطل، ي�سدر �أحكاًما عادلة ويقّوم مبو�سوعّية، يقٌظ يعرُف متى عليه  ناقد: ُيح�سُن �لّتمييز بني �خلطاأ و�ل�سّ

�أن يكوَن حِذًر� وينتهج �ل�ّسك �سبيًل �إىل �ليقني.
�، يقّدر �جلمال ويتفاعل مع �لفنون  مبدع:�ساحب فكر خّلق ومبتكر ُينتج معرفة جديدة يف �مليادين كاّفة، يفّكر تفكرًي� فذًّ
ًقا و�إنتاًجا، فينّمي مو�هبه يف جمالت �لأدب و�مل���رسح و�ملو�س��يقى و�لّرق�س و�لفنون �لّت�س��كيلّية و�ل�ّس��ينما وغريها، مثّمًنا ما  تذوُّ

ميّثله �لفّن من قدرة علجّية ومن �إ�سهام مبا يعرف باقت�ساد �لإبد�ع.
باح��ث ومتق���ّس: يط��ّور مهار�ت �لبحث و�ل�س��تق�ساء و�كت�س��اب �ملعرفة و�إنتاجها، ويعرف كيف يتعّلم ب�س��كل م�س��تقّل ومع 

�لآخرين، ويقّدر �جلهد �ل�س��خ�سّي يف �لتحليل و�لختبار. 
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3-2  اأّي معّلم نريد؟
يوؤكُد �ملنهاُج �للبناين �ملطّور دوَر �ملُعّلم �ملحورّي يف حتقيق �لأهد�ف �ملن�س��ودة من عملية �لّتطوير، فاملعّلُم هو من �أهّم �لفاعلني 

عل��ى �ل�س��احة �لرتبوي��ة و�أح��د �لأقط��اب �لأ�سا�س��يني يف �ملثل��ث �لتعليمي-�لتعّلمي. ومب��ا �أّن �لرتبية ل تقت�رس على تعلي��م �ملعارف بل 

ورية �لتي تو�زن بني  تتعّد�ه��ا �إىل �مله��ار�ت و�ملو�ق��ف، فالعم��ل �لرتبوي ل ي�س��تقيم �إّل بوجود معّلم مربٍّ تتوّفر فيه �لكفاي��ات �ل�رسّ

دوره �لرّتبوي يف رعاية �ملتعّلمني عاطفًيا ووجد�نًيا و�سلوكًيا، ودوره �لّتعليمي يف تعزيز كفاياتهم. من هنا تربز �أهمية  �لّتنمية �ملهنّية 

ا وتطويًر� مهنيًّا  للمعّلم؛ فالتعليم لي�س وظيفة ميار�سها �أّي خّريج جامعّي من دون �أّي �إعد�د م�سبق، بل هو مهنة تتطلب �إعد�ًد� خا�سً

� ذ� جودة عالية. و�نطلًقا مّما تقّدم، يرتكز �ملنهاج يف تطبيقاته �إىل م�ساألة متهني �لّتعليم، ويدعو �إىل �رسورة �حرت�م �لقو�عد  م�ستمرًّ

�لتي ترعى مهنة �لّتعليم و�رسوط ممار�ستها و�أخلقّياتها م�سّدًد� على �أهمّية َوْقِف ما ُيعرُف بالّتعاقد �لظريّف �مل�ستمّر8.

ُينَتظ��ُر م��ن �ملعّل��م �لّلبنايّن �للتز�م بالفل�س��فة �لرّتبوية �لتي يتبّناها �ملنهاج و�لتي ت�س��تند �إىل �لنظريات �لبنائّي��ة و�لبنائّية �لجتماعّية 

ل قطبّية �لهتمام من �ملعّلم �إىل �ملتعّلم. ومن هذ� �ملنطلق، ي�سعى �ملعّلمون �إىل جْعل �ملتعّلم حمور �لعملّية �لرتبويّة من  ُد تبدُّ �لتي توؤِكّ

خلل تعزيِز ��ستقلليته و�عتماد �لّطر�ئق �لنا�سطة  يف �لّتعليم، و�إ�رس�كه يف  مفا�سل �لعملّية �لتعليمّية- �لتعلمّية كّلها. 

��ع م��ن �ملعّل��م �للبنايّن �أن يتبّنى �لرّتبية �حلديثة ويرتجمها يف ممار�س��اته �لتعليمّية، فه��و مل يعد ناقًل للمعرفة وملقنًّا لها، بل هو  ُيتوقَّ

موّجٌه وخمّطٌط وُمعٌدّ وناظٌم للمعرفة وُمي���رّسٌ ومر�فٌق للمتعّلم يف م�س��ار�ته �لتعلمّية عرب تاأمني بيئة تعليمية حمّفزة وتقدمي و�سعّيات 

مرّكبة وم�س��ائل قريبة من �حلياة �ليومّية حتاكي �هتماماته وتثري ف�سوله �لعلمي. 

��ة، ويف �سوء �لأو�س��اع �ل�سحية و�لقت�سادية  يف ظ��ّل �لّتط��ّور �لّلحم��دود يف �لّتقان��ات بعاّم��ة ويف تكنولوجيا �لتعليم بخا�سّ

�لت��ي فر�س��ت �أ�س��كاًل جدي��دة م��ن �لتعلي��م قائم��ة على �لتعلي��م من بع��د �أو على �لتعلي��م �لهجني �ملتز�م��ن وغري �ملتز�من، ي�س��عى 

�ملعّلم��ون �إىل تطوي��ر كفاياته��م �لتقنّية و�لرتبوّية ليتمّكنو� من ��س��تخد�م هذه �لأمناط �جلديدة من �لتعليم بفاعلّية و�ل�س��تفادة من 

ات �مل�س��تخدمة يف هذ� �لّن��وع من �لّتعليم.  �لربجمّي��ات و�ّلتطبيق��ات �لت��ي توّفرها �ملن�سّ

�نطلًق��ا م��ن �ملرتك��ز�ت �لت��ي يق��وم عليها �ملنهاج و�ملتعّلق��ة ب�رسورة تاأمني ظ��روف �لتعليم �مللئمة للمتعلم��ني كاّفة من دون 

ة، عرب  ا ذوي �لحتياجات �خلا�سّ �أي ن��وع م��ن �أنو�ع �لتميي��ز، ُيبدي �ملعّلمون �هتماًما بالفروقات �لفرديّة للمتعّلمني، خ�سو�سً

ا حقيقّية لهوؤلء �ملتعّلمني يف جتاوز �سعوباته��م و�لنخر�ط بفاعلّية يف �لعملية  تطبي��ق �أ�س��اليب �لتعلي��م �لفارقي �لتي توؤّم��ن فر�سً

�لتعليمّية- �لتعّلمّية ويف �حلياة �ملدر�س��ّية.
ينظ��ُر �ملنه��اج �إىل �أّن عملّي��ة �لتعّل��م و�لتطوي��ر �ملهن��ّي هي عملّية ت�س��تمّر مدى �حلياة )تنمية مهنّية م�س��تمّرة(، م��ن �لإعد�د �إىل 
ا يف ع�رس تزد�د فيه �لتحديّات على �ل�سعد كاّفة، ب�س��كل ي�س��توجب من  �لتاأهي��ل و�لتدري��ب �مل�س��تمر و�لتعّل��م �لذ�تي، خ�سو�سً
ة مو�كبة كل جديد. لذ�،  ي�س��عى �ملعّلمون ب�س��كل حثيث �إىل متابع��ة  فر�س �لّتطوير �ملهنّي  �ملهنّي��ني بعاّم��ة وم��ن �ملعّلمني بخا�سّ

8. ُت�س��ري در��س��ة �لتفتي���س �لرتب��وي �ملُعنَون��ة "در��س��ة �أو�س��اع  �لثانوي��ات �لر�س��مّية خ��لل �لع��ام 201٩-2020" �إىل �أّنه ل ي��ز�ل هناك �أعد�د كب��رية من �ملتعاقدي��ن يف �لثانويّات 
�لر�سمّية.
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�مل�س��تمّر �لت��ي تقّدمه��ا �جله��ات �لرّتبوّي��ة �ملن��وط بها ذل��ك، ف�سًل عن بذل �جلهد �ل�س��خ�سّي من خ��لل �لقيام ببح��وث �إجر�ئّية 

ب�س��كل فردّي �أو بال�س��رت�ك مع زملء �آخرين.

وُيتوّق��ع م��ن �ملعّل��م �أن يتحّل��ى ب�سف��ات و�آد�ب وم�س��لكّيات تتجّل��ى يف �أبع��اٍد �س��خ�سّية ومهنّي��ة ومتهينّي��ة، ت�س��انده يف قيامه 

باأدو�ره �لرّتبوّية و�لّتقوميّية و�لّتنظيمّية و�لّتقنّية )مهار�ت تكنولوجّية(  ويف �ملمار�سة �لتفّكرّية، ويف مهنته ور�سالته مرّبًيا وقدوًة 

للمتعّلمني، وت�سمُن ح�س��َن علقاته مع �ملجتمع �ملدر�س��ّي، حبًّا للوطن و�سوًنا للوحدة �لوطنّية وحماية للبيئة و�ملو�رد �لطبيعّية 

وحفاًظ��ا على �لأملك �لعاّمة، وهي �لآتية:

��رب و�ملرون��ة و�لهتم��ام باملظه��ر �لع��ام �للئق  البع��د ال�ص��خ�صّي: وع��ي �ل��ذ�ت و�لثق��ة بالنف���س و�مت��لك ق��ّوة �ل�س��خ�سّية و�ل�سّ

و�ملنا�سب، و�لتمتع بح�سن �لت�رّسف و�لقدرة على �لتعاطف وعدم �لتمييز و�لتعامل بعدل و�إن�ساف و�حرت�م �لذ�ت و�لآخرين 

و�ملب��ادرة و�للت��ز�م بالنز�ه��ة و�لأخ��لق، ف�س��ًل عن �لتمّتع بح�س��ن �لإ�سغاء و�لتو��س��ل و�متلك قدر�ت �لتعبري �ل�س��فوّية وغري 

�ل�س��فوّية من خلل نربة �ل�سوت و�لتعبري �لكلمي �ملنا�س��ب وتنا�س��ق �لإمياء�ت و�لقبول مببد�أ �لتفاو�س و�لت�س��ارك و�لت�س��اور.

البعد املهنّي: �متلك م�سامني مادة �لخت�سا�س و�إتقان ��س��رت�تيجّيات �لتعليم و�لتعّلم وطر�ئقها ولغة �لتدري���س و�لقدرة على 

�لتخطيط وتنظيم �لعمل، و�لتمّر�س بالإد�رة �ل�سّفية، و�لقدرة على �رسح �لأفكار وعر�سها، وملءمة �مل�سمون لطاقات �ملتعّلم، 

��ي و�ملطالعة و�لبتكار وح�س��ن ��س��تثمار �مل��و�رد �ملتاحة، و�لتمّر���س يف ��س��رت�تيجّيات �لتقومي،  و�لتحفي��ز عل��ى �لبح��ث و�لتق�سّ

و�حرت�م �لقو�نني و�لأنظمة.

البع��د التمهين��ّي: �لإع��د�د �ملهن��ّي �مللئ��م و�لتج��ّدد �ملعريف و�لتاأهي��ل و�لتدريب �مل�س��تمّر�ن وجم��ار�ة �لتطّور يف ��س��رت�تيجيات 

�لّتعلي��م و�لّتعّل��م و�لتق��ومي، و�ملثاب��رة عل��ى �لّتعّل��م �لذ�ت��ّي، و�لتعاون بني �لأفرق��اء �لرتبوّي��ني كافة د�خل �ملجتمع �ملدر�س��ي.  

3-3   اأّي مدر�صة نريد؟
�ملدر�س��ُة هي �لنو�ُة �ملجتمعيُة �لأهُم بعد �لأ���رسة �لتي ُتعنى بالرتبية و�لتعليم و�لتن�س��ئة �ل�س��ليمة، وتالًيا ينبغي �أن ت�سّكل جمتمًعا 

تربويًّا مهنيًّا هادًفا ومنّظًما مفعًما  بالقيم �لإن�سانّية و ب�سل�سلة من �لو�سعّيات و�لفر�س �ملحّفزة على �كت�ساف �لطاقات وتطويرها 

ّية وي�سعرون فيها بالّطماأنينة و�لأمان �جل�سدّي و�لنف�سّي وينعمون فيها  وبناء �لقدر�ت وتنميتها، يدخلها �ملتعّلمون بفرح وجدِّ

بالرف��اه. ل��ذ�، كان ِلز�ًم��ا �أن يتفاع��ل �ملعنّي��ون كاّفة يف �ملجتمع �ملدر�س��ّي ويع��رّبون فيه عن ذو�تهم بحّريّة، وي�س��اركون يف �سنع 

�لقر�ر بغية تطوير مدر�ستهم وحت�سني نوعّية �لتعليم و�لتعّلم وخمرجاتهما. 

وم��ن �ملتّوق��ع �أن حُت��دث �لإمكانات �لتي توّفرها �لّتقانات �حلديثة و�لّذكاء �ل�سطناعّي، مبا فيها تلك �مل�س��تخدمة يف �لرّتبية، 

حتّوًل كبرًي� يف �مل�ستقبل نحو �لّنماذج �لهجينة/�ملدجمة. وبغ�ّس �لّنظر عن طبيعة �لتعليم )ح�سوريّة، و/�أو هجينة، و/�أو �فرت��سية/ 

رقمّية(، ل بّد من �عتبار �ملد�ر�س موؤ�ّس�سات تربوّية مهنّية توؤّمن للمتعّلمني و�ملعّلمني، على حّد �سو�ء، بيئة تعّلمّية وتثقيفّية �آمنة، 

�سّحّية، مي�رّسة وحمّفزة للتعّلم، ود�عمة لعملّياته ون�ساطاته.
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و�نطلًقا من مبد�أ �لتطوير �لرتبوّي ومو�كبًة للتوّجهات �لعاملّية، ومن كون �ملدر�س��ة باعثة �لّتطوير يف �ملجتمعات، ينبغي �أن 
تكون �ملدر�سة يف لبنان مدر�سة فّعالة تقوم بالتقومي �لذ�تي �لّد�ئم ل�سمان �جلودة �ل�ساملة، و�لتي بنّي معايريها "�لإطار �ملرجعّي 
للعتماد �لأكادميّي: �ملعايري �ملحّدثة للمدر�سة �لفّعالة" �لذي و�سعه �ملركز �لرتبوي للبحوث و�لإمناء، و�لذي ت�سّمن كّل ما هو 

متعّلق باملدر�سة و�ملجتمع �ملدر�سّي و�ملجتمع �ملحّلّي .
ت�س��هُم معاي��ري �ملدر�س��ة �لفّعال��ة يف �لك�س��ف ع��ن مو�ط��ن �لق��ّوة وعّم��ا يحت��اج �إىل دع��م �أك��ث �أو �إع��ادة �لنظ��ر باإجر�ء�ت��ه �أو 
حّي و�ل�ّس��ليم، وللرتقاء بجودة �لتعلي��م و�ملحافظة عليه،  حت�س��ينه �أو تطوي��ره لتحقي��ق �لّتمّي��ز يف حت�سي��ل �ملتعّلمني ومنّوه��م �ل�سّ
عد �لقيادّية و�لّريادّية و�لجتماعّية و�لّثقافّية، وتر�س��يخ ثقافة �لّتقومي �لّذ�تّي و�لتفّكر و�لّتطوير  وتنمية �س��خ�سّية �ملتعّلم على �ل�سّ
�ملهنّي �مل�ستمّر لكّل عنا�رس �ملجتمع �ملدر�سّي وتعزيز �لّتو��سل وتفعيل �ل�رّس�كات �ملجتمعّية وتعزيز �لّتعّلم �لّرقمّي وتكنولوجيا 

�ملعلوم��ات و�لّت�س��الت٩   ، وتطوي��ر �ملكتبة �ملدر�س��ّية10  و�ملخترب�ت �لتعّلمّية.
ومن �لّطبيعي، �أن يعتمد جناح �ملدر�س��ة �لفّعالة يف حتقيق �جلودة �ل�س��املة ملخرجاتها على كفاءة �لقيادة �ملدر�س��ّية وفعالّيتها، 
لأّن �ملدر�س��ة حتت��اج �إىل قي��ادة �إد�ريّ��ة تربويّ��ة ُتدرك �أهمّية �لتطوي��ر، ومتتلك روؤية تنمويّ��ة �إبد�عّية و��سح��ة، وتتمّكن من توجيه 
جه��ود جمي��ع �لعامل��ني نح��و �إجناز �لعمل وفاًق��ا ملعايري حمّددة ودقيقة. لذ�، �س��يتّم �لعمل على تعزيز كفاياته��م �لقياديّة و�لإد�رّية 

وممار�س��اتهم �ملهنّية من خلل بر�مج �لتطوير �ملهنّي �مل�س��تمّر11 .
ويف �سوء �ملقاربات �ملدر�س��ّية �ل�ّس��املة، ي�س��تفيد �ملتعّلمون من جتارب �لتعليم و�لتعّلم �لأكث حد�ثًة، ويتمّكنون من �مل�س��اركة يف 

�حلياة �ملدر�سّية و�ّتخاذ �لقر�ر�ت �لعائدة �إليها، وي�سهمون يف تعزيز �لرو�بط بني �ملدر�سة و�ملجتمع. 
ويتع��نّي عل��ى �ملد�ر���س �أن تتي��ح للمتعّلم��ني فر�س��ة خو�س جت��ارب مهنّية و�جتماعّي��ة و�إن�س��انّية �إيجابّي��ة متنّوعة وغني��ة، و�أن توّفر 
لهم بيئة �سّحّية �س��ليمة، ما ينّمي مهار�تهم �لجتماعّية و�لعاطفّية/�لنفعالّية، ويقّوي �س��عورهم بالنتماء �لوطني، ويوؤّمن لهم �لّرفاه 
ا، من خلل هيكلّياتها �لتنظيمّية، �أن مُتّكن �ملتعّلمني من �لّتعامل مع و�قعهم �ملجتمعّي لتاأمني ��ستد�مة  و�لّطماأنينة. وُيفرَت�س بها �أي�سً

م�س��ريتهم �لتعّلمّية، عرب توطيد ���رس�كاتها مع �ملجتمع �ملحّلّي و�ملديّن يف �نفتاح على �آفاق عاملّية �أو�س��ع.
وم��ن ه��ذ� �ملنطل��ق، ت�س��ّكل �ملد�ر���س من��اذج �إيجابّي��ة وُملهمة ع��ن �حلياة �ملجتمعّي��ة، �إذ ي��وؤّدي �للت��ز�م بروحّية �ملنه��اج �إىل تعزيز 
�لرت�بط بني �لأهد�ف و�لأفعال و�لنو�جت، من خلل توجيهات ومقاربات تعليمّية ون�س��اطات وم�س��اريع هادفة ومتما�س��كة يف �إطار 

خدم��ة �ملجتمع و�لنفتاح عل��ى �ملو�طنة �لعاملية.
ويف �لوقت عينه،  ت�س��ّجع �لإد�رة �لرتبوّية �ملد�ر���س على �إ���رس�ك �لأطر�ف �ملعنّيني كاّفة يف �س��ريورة �لتخطيط للأن�سطة و�مل�ساريع 
ة بهم وتنفيذها و�لإ���رس�ف عليها. وي�سمن هذ� �لّتعاون �ل�ّس��امل متا�س��ًكا جمتمعًيّا �أكث متانًة، ي�س��مح بتو�س��يع نطاق �لتجارب  �خلا�سّ

�ملبتكرة �نطلًقا من تاآزر �ملقاربات �ملوّجهة من �لقّمة �إىل �لقاعدة ومن �لقاعدة �إىل �لقّمة ب�س��كٍل هادف.

9. املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء. )2022(. اإلطار املرجعّي لإلعتامد األكادميّي-املعايري املُحّدثة للمدرسة الفّعالة. بريوت.
https://www.crdp.org/project-details/33454

10. املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء. )2022(. اإلطار املرجعي لكفايات أمني املكتبة . بريوت. 
https://www.crdp.org/project-details/33454

11. املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء. )2021(. اإلطار املرجعي لكفايات املدير يف جميع مراحل التعليم األكادميي ما قبل الجامعي. بريوت.
https://www.crdp.org/project-details/33454



32

ينطل��ُق �ملنه��اُج �لّلبن��اينُّ م��ن خ�سو�سّيات لبنان �ل�ّسيا�س��ّية و�لجتماعّية و�لثقافّية و�حل�سارّية، وي�س��تند �إىل �لجّتاهات �حلديثة 
للتعّلم �لفاعل، ويعك�س �لقيم و�ملبادئ �لتي يقوم عليها تطوير �ملنهاج �ملدر�سّي وتطبيقه وتقوميه، و�لتي هي على علقة وطيدة 

بال�سياق �لوطنّي.
م��ن هن��ا، فاملنه��اج لي���س غاي��ة يف حّد ذ�ته، بل هو و�س��يلة لتحقي��ق �لتعّلم �جلّيد بطريق��ة منهجّية ومتما�س��كة. و�لتعّلم، تالًيا، 
ه��و �لعن���رس �ملرك��زي �ل��ذي تقوم عليه خيار�ت �ملنهاج مبا ي�س��مح بتزوي��د �ملتعّلمني باخلرب�ت �لتعّلمّية �لهادف��ة من دون �إثقالهم 

باملعلوم��ات، وبتثبي��ت عزميته��م على حتقي��ق �لزدهار يف رحلتهم �لتعّلمّية �لتي ت�س��تمّر مدى �حلياة.

4-1  مفهوُم التعّلِم واأثرُه يف املنهاج
 �لتعّل��م ق��درة ٌ �إن�س��انّية ٌ كامن��ٌة ون�س��اٌط ب���رسيٌّ منِت��ٌج، ي�س��مل �كت�س��اب �لكفايات )�ملع��ارف و�ملهار�ت و�ملو�ق��ف �جلديدة( 
�ملدعوم��ة بالقي��م �لت��ي يج��ري دجمها يف �أنظمة �ملعرفة �لقائمة و�لتي ت�س��ّكل �أ�سا�ًس��ا ملكت�س��بات �إ�سافّية. ويتبّن��ى �ملنهاج �ملبادئ 

�لآتية �ملحّف��زة للتعّلم �لفاعل:
��ة ب��ه يف �لتعّل��م: �إّن �لتط��ّور�ت �جلديدة يف ميد�ن علم �لنف���س �لرتبوّي، ت�س��ّدد على �أّن  �عتم��اد �ملتعّل��م �أ�س��اليب خا�سّ  -

�ملتعّلم��ني يتعّلم��ون ب�س��كل خمتل��ف وفاًق��ا لأمن��اط تعّلمّي��ة متنوع��ة ت�س��تدعي �أن ياأخذ بها �ملنه��اج بطريق��ة متو�زنة.
تاأّث��ر �لتعّل��م بالعملّيات �لذهنّي��ة �لد�خلّية وباملحّفز�ت �خلارجّية: ت�س��ّدد �لتطّور�ت �جلديدة �ملرتبط��ة بالنظرّية �ملعرفّية   -
وبالنظري��ة �لبنائي��ة و�لنظري��ة �لجتماعي��ة �لبنائّي��ة، وبالبح��وث حول �لدم��اغ، على �أهّمي��ة �لرو�ب��ط �لع�سبّية و�لآلّي��ات �لذهنّية 
�لد�خلّي��ة يف رب��ط �ملع��ارف يف م��ا بينها، وتوليد �ملعنى و�لفهم، وتب��نّي �أهّمية و�سع �خلر�ئط �ملفاهيمي��ة و�لذهنّية �لتي تربط بني 

�ملفاهي��م و�ملعلوم��ات و�لإج��ر�ء�ت وت�سّور�ته��ا، لدورها يف تن�س��يط �لذ�كرة. 
بن��اء �ملتعّل��م تعّلم��ه يف �س��ياق ثق��ايّف و�جتماع��ّي: وفاًق��ا للنظريّ��ات �ملعرفّي��ة، و�لبنائّي��ة، و�لجتماعّي��ة �لبنائّي��ة ي�س��ارك   -
�ملتعّلم��ون يف بن��اء تعّلمه��م و��س��تنباط �ملعن��ى. ويتحّق��ق �لتعّلم نتيجة �لتفاع��لت �لرتبوّي��ة و�لجتماعّية، ول ينح���رس بالأعمال 
�لفردّي��ة. ويدع��م ه��ذ� �ملنطل��ق �حلاج��ة �إىل �عتم��اد ��س��رت�تيجّيات تربوّي��ة تفاعلّية، مبا يف ذل��ك �إجناز �لأن�س��طة �سمن جمموعات 
�سغرية، و�لعمل على �مل�ساريع، و�خلدمة �ملجتمعّية، و�لن�ساط �لتطّوعّي، حّتى يتمّكن �ملتعّلمون من �لعمل مًعا، و�لتعّلم بتبادل 

�ملع��ارف، ودع��م بع�سه��م �لبع�س للتغّل��ب على �مل�س��كلت و�ل�سعوبات.
ة  تعّل��م �ملتعّل��م م��دى �حلياة، من �أج��ل �حلياة و�لعمل: يعتمد �ملنه��اج �لّلبنايّن �ملطّور �ملقاربة بالكفايات )من ُم�س��تعَر�سَ  -
��ة( �لت��ي يحت��اج �إليها �ملتعّلم��ون، ويحّثهم على �متلك �لكفايات وتطويرها با�س��تمر�ر، للّنجاح مدى �حلياة. ونظًر� �إىل  وخا�سّ
�أّن �لتعّلم ل يتوّقف عند حدود �لتخّرج و�حل�سول على �ل�ّسهاد�ت، فاإّن �ملنهاج �ملطّور يهدف �إىل تطوير مهار�ت �لتعّلم مدى 

�حلي��اة ركي��زًة متّكن �ملتعّلمني م��ن �لتكّيف مبرونة مع �لبيئات �لتعّلمّية وجدي��د �لتعّلم ومو�رده وحتدّياته. 

 
اأُلُسُس الّناظمُة للمنهاِج الّلبنايّن  -4
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توظي��ف �ملتعّل��م قدر�ت��ه كاّف��ة يف تعّلم��ه: ُيقب��ل �ملتعّلم على �لتعّلم ب�س��كل كّلّي، لي���س فق��ط من خلل قدر�ت��ه �لذهنّية   -
ا من خلل م�ساعره، ونقاط قّوته �ملتنّوعة، وتوظيف قدر�ته �لبدنّية ومو�هبه وطموحاته، وم�ساريع حياته. لذ�، يعتمد  بل �أي�سً

�ملنه��اج �ملقارب��ة �لكّلي��ة �ل�س��املة يف تنمية خمتلف جو�نب �س��خ�سّية �ملتعّل��م بطريقة متو�زنة.
-  �إقب��ال �ملتعّل��م عل��ى �لتعّلم بفرح:  يهدف �ملنهاج �لّلبنايّن �جلديد �إىل تنمية ف�سول �ملتعّلمني ب�س��كل م�س��تمّر، وزيادة رغبتهم 

يف �كت�س��اف �أ�س��ياء جدي��دة، وتو�س��يع �آفاقه��م وفهمهم ملحيطه��م ولبيئتهم وللع��امل وتذّوق ُمتعة �إ�س��هامهم يف عملّية �إنت��اج �ملعرفة.

4-2   القيم التي ي�صتلهُمها املنهاج
�لقيُم جمموعٌة من �ملبادئ �ل�س��لوكّية �ملكت�س��بة بفعل �لحتكاك �لجتماعّي، تنعك���س على ت�رسفات �لأ�سخا�س و�جلماعات 
و�أخلقياته��م، فتجع��ل �ملجتم��ع مت�سامًن��ا تنت���رس في��ه �لعد�ل��ة و�لطماأنينة. وتتجّل��ى �لقيم يف �ملو�ق��ف �لأ�سا�س��ّية �لكامنة يف بناء 

�س��خ�سّية �ملو�طن وعلقته مبو�طنيه وبوطنه، ويف �لتنمية �لب���رسيّة.
ينطل��ق �ملنه��اج، يف �س��عيه �إىل تربي��ة �لأجي��ال، م��ن خ�سو�سّيات لبن��ان �حل�سارّية كما عرّبت عنه��ا مقّدمة �لد�س��تور �للبنايّن، 

ا مرجعّية حول �لأخلق �لإن�س��انّية وتعزيز �لإخاء بني �لأ�س��خا�س و�ل�س��عوب.  و�سي�سرت�س��د ن�سو�سً
يف لبنان، ي�ستلهم �ملنهاج جمموعة من �لقيم �أبرزها:

�لعد�لة، و�لنز�هة، و�لحرت�م، و�ل�ّسلم، و�لقتد�ر، و�ل�ستقللّية �ل�سخ�سّية. 

العدالة

النزاهة

يعتم��د �ملنه��اج �لّلبن��ايّن مقاربة تربوّية قائمة على �لعدل و�مل�س��او�ة يف �حلقوق و�لو�جب��ات، فيكون منهاًجا د�جًما   -
ل��كّل فئ��ات �ملجتمع ول �س��يما �ملهم�س��ني وذوي �لحتياجات �خلا�س��ة، فيوؤّمن تكافوؤ �لفر���س جلميع �ملتعّلمني.  
،  فيتمّك��ن �ملتعّلمون جميًع��ا من تطوير �إمكاناته��م بالكامل، ��نْيِ ��ا مت�س��اوية عادلة لكل �جلن�سَ مين��ح �ملنه��اج فر�سً  -

ة و�لعاّمة و�ملهنّية. تلبية ملتطّلبات حياتهم �خلا�سّ  
ي�سّدد �ملنهاج �لّلبنايّن على �أهّمية �ل�سلوكّيات �لجتماعّية �لإيجابّية �إ�سهاًما يف �إحقاق �حلق وتوفري �مل�ساو�ة و�لعدل يف �ملجتمع.  -

يلبي �ملنهاج حاجات كل �ملتعّلمني ول �سّيما ذوي �لحتياجات �خلّا�سة.  -

تر�ّس��ُخ �لنز�ه��ة ل��دى �ملتعّلم��ني ع��رب �ح��رت�م �لقي��م و�لقو�ع��د �لأخلقّي��ة يف �ملجتم��ع، و�للتز�م به��ا، كالحرت�م،  -
دق، و�لأمانة، و�لهتمام بالآخر. و�لّلطف، و�ل�سّ  

ُيحّقق �ملتعّلم �لنز�هة من خلل مبادئ �مل�ساو�ة، و�لكفاءة، و�لعد�لة �لجتماعّية، و�لتكافل �ملجتمعّي، ومكافحة �لف�ساد.   -
ُيرتج��م �ملتعّلم��ون �لنز�ه��ة يف �س��لوكهم �لأخلق��ّي ويف �أثن��اء �أد�ء �أعماله��م ب��ل حماب��اة، معتمدي��ن �ل�س��فافّية  -

و�ملو�سوعّية، بعيًد� من ت�سارب �مل�سالح، وتقدمي م�سلحتهم �ل�سخ�سّية على �مل�سلحة �لعاّمة.   
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12. �لقتد�ر هو �لتمّتع بقّوة مناقبّية ر��سخة ُتنِتج �لأمل �لد�ئم يف �مل�ستقبل و�لعزم �لوطيد على مو�جهة عو�مل �لإحباط �أيًّا كانت، مبا يخدم �لفرد و�ملجتمع.

الحرتام

ال�صالم

القتدار12:

ُير�ّس��ُخ �ح��رت�م �لآخري��ن �نطلًق��ا م��ن �لنظ��رة �إىل �إن�س��انّية  �لإن�س��ان، بغ���سّ �لنظ��ر ع��ن �نتماء�ت��ه �ل�سيا�س��ّية  -
و�لجتماعّية و�لطائفّية.    

ينّم��ي �ملتعّلم��ون �لق��درة عل��ى �ح��رت�م �لآخري��ن و�ح��رت�م �ل��ذ�ت و�لثق��ة بالنف���س، ع��رب �لت���رّسف ب��اأدب ولياق��ة يف  -
��ة، و�لت��دّرب عل��ى �لإ�سغاء،  �لأو�س��اع كاّف��ة، وح�س��ن �لتعام��ل م��ع �ملُ�س��ّنني، و�ح��رت�م ذوي �لحتياج��ات �خلا�سّ   

و�مل�ساركة يف حو�ر بّناء.  
ُيحّق��ق �ملتعّلم��ون �لح��رت�م م��ن خ��لل عي���س �لتعاط��ف و�لإيث��ار و�لتع��اون و�لت�سام��ن، لتحقي��ق طماأنين��ة �أف��ر�د   -

�ملجتمع ورفاههم.  

� من  يج�ّس��د �ملنه��اج �ملب��ادئ �لعام��ة لل�س��لم يف حي��اة �ملتعّلم��ني �ليومي��ة ويف علقاته��م �لجتماعّي��ة، فتثم��ر جوًّ  -
�لطماأنينة و�لّرفاه مفعًما باحلّق و�لعد�لة و�ملحّبة و�حلّريّة.   

ير�س��خ �ملنه��اج مفه��وم �ل�س��لم عند �ملتعّلمني من خلل �ل�س��لم مع �لنف���س، �لقائم على معرفة �ل��ذ�ت وعلى بناء   -
علقات �سمحة وبّناءة مع �ملو�طنني �لآخرين ومع �لطبيعة و�لكون.  

ير�ّسخ �ملنهاج مفهوم �ل�سلم لدى �ملتعّلمني و�لنتماء وعدم �مل�ساومة على �لق�سايا �لوطنّية و�لعد�لة وتر�سيخ حّق  -
�ل�ّسعب يف تقرير م�سريه، ويف �لّدفاع عن وطنه يف وجه �أّي �حتلل �أو عدو�ن �أو طغيان.   

ُيع��ّرف �ملنه��اج �ملتعّلم��ني �إىل حق��وق �لإن�س��ان، مبا فيه��ا حقوق �لّطف��ل، وكيفّية �نخر�ط��ه يف �لأن�س��طة �لتعاونّية   -
ب  �س��و�ء يف مدر�س��ته �أو يف حميطه، وتزويده بالكفايات �لّلزمة ملكافحة خمتلف �أ�س��كال �لتمييز و�لّظلم و�لتع�سّ  

و�لعنف، و�ل�ّسلوك �ملتطّرف.  
ُيعّزز �ملنهاج �لعي�س �مل�سرتك و�لإخاء �مل�سيحّي-�لإ�سلمّي ب�سفته قيمة د�ستورّية �أ�سا�سّية لر�سالة لبنان و�سامنة   -

لبناء �ل�سلم.  
ميّي��ز �ملنه��اج �لّلبن��ايّن �لف��رق ب��ني �ل�س��لم و�ل�ست�س��لم وي�س��ّجع �لدف��اع ع��ن �حلق��وق وع��ن �لوط��ن �س��ّد �لّظ��امل   -

و�ملعتدي و�ملغت�سب ومقاومة �أي نوع من �أنو�ع �لحتلل.  

يعم��ل �ملنه��اج على تر�س��يخ قيم��ة �لقتد�ر �ل�س��خ�سّي و�جلماعّي يف نفو���س �ملتعّلمني وتعزيزه��ا، باأبعادها �ملعنوية   -
حّية، في�ستمّد منها �ل�سعور بالقدرة و�لأمل و�لتفاوؤل  و�لروحّية و�ملادّية و�لفكرّية و�لعلمّية و�لثقافّية و�لبدنّية و�ل�سِّ  
و�لطاق��ة و�لثق��ة بالنج��اح و�ملب��ادرة و�لد�فعّي��ة و�لعزمي��ة. درًء� لأج��و�ء �لياأ���س �لّتي ميكن �أن َتُعّم ���رس�ئح و��س��عة من   

�ملتعّلمني، ول �سّيما يف �أو�ساعنا �لر�هنة.  
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يط��ّور �ملنه��اج فك��رة �لقتد�ر �لوطنّي، من خلل ��س��تنباط �ملو�رد �ملنتجة �سمن �لوط��ن، �ملاّدّية  و�لفكرّية، �لعلمّية   -
و�لتقنّي��ة، �لزر�عّي��ة و�ل�سناعّي��ة، �لفّنّي��ة و�ل�س��ياحّية، يف �س��بيل �إط��لق طاق��ات �لق��ّوة و�حلي��اة و�لإب��د�ع يف نفو���س   
ة، و��س��تثمار ثرو�ته وحمايتها، و�سون �س��يادته و��ستقلله،  �ملتعّلمني متهيًد� لبناء م�س��تقبل لبنان بجهود �أبنائه �خلا�سّ  

وتثبيت ح�سوره يف موكب �لأمم �حل�ساريّة �لباقية.   

ي�س��عى �ملنهاج �لّلبنايّن �إىل تعزيز �لثقة بالنف���س، وتوكيد �لذ�ت، وبناء �ل�س��خ�سية �ملثابرة لدى �ملتعّلمني، من خلل   -
م�س��اركتهم يف �لأن�س��طة �لتعّلمّية و�س��ائر �لأن�س��طة �ملدر�س��ّية �ل�سفية و�لل�سفّية، ودعوتهم  �إىل �لتمّر���س مبهار�ت   

�لإد�رة �لذ�تية و�ملبادرة، و�لقيادة، ب�سكل فاعل.  
ا قادري��ن يف و�سعّي��ات جمتمعّي��ة ومهنّي��ة متنّوع��ة  ُي��زّود �ملنه��اج �ملتعّلم��ني بالكفاي��ات �لّلزم��ة ليكون��و� �أ�س��خا�سً  -

ومتغرّية، على و�سع �أهد�ف، و�لعمل على حتقيقها وتوّقع نتائجها وتقوميها وحتّمل نتائج �أعمالهم.  
يط��ّور �ملنه��اج ق��درة �ملتعّلمني على �ملثابرة بغي��ة جتاوز �ل�سعوبات من خلل �لتعّلم �ملتب��ادل و�لتعاون مع �لآخرين   -

يف �لعمل لتحقيق �لأهد�ف �مل�سرتكة.  

ال�صتقالليُّة ال�صخ�صيُّة
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 النزاهة 

 السالم العدالة
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4-3  مبادُئ تطوير املنهاج 
ترتك��ُز مب��ادُئ تطوير �ملنهاج ب�س��كل كب��ري على دعم جميع �ملتعّلمني يف تطوير مهار�ت �لتعّل��م و�حلياة و�لعمل، مع �لرتكيز 

ّحة و�لّرفاه وتوّجه �ملعلمني نحو تطوير �لّتعليم وتعزيزه. ة و�ل�سِّ �مل�ستمّر على �لكفايات �مل�ستعَر�سَ
ويلق��ي �ملنه��اج ق�س��ًطا م��ن م�س��وؤولية �لبت��كار عل��ى عاتق �ملدر�س��ة ويتيح له��ا قدًر� �أك��رب من �ل�س��تقللية، ما ي�س��مح لعملية 
�لّتعلي��م و�لّتعّل��م �أن تك��ون منّظم��ة ومرن��ة. ي�س��ّجع �لإط��ار �لوطن��ّي للمنهاج على �عتم��اد مقاربة كّلّي��ة و�س��املة للتعّلم، تقارب 
�سخ�سّية �لإن�سان بطريقة متو�زنة يف مكّوناتها كاّفة، لذ� تت�سمن مبادئ ت�سميم �ملنهاج �لتعّلم �ملتمحور حول �ملتعّلم و�ملجتمع 

و�حلياة.

املتعّلُم حموُر التعّلم

�لفر���س �ملتكافئ��ة: يلح��ُظ �ملنهاج �لّلبنايّن خمتلف �حتياجات �ملتعّلمني و�س��ياقات تعّلمه��م و�هتماماتهم، فيح�سل   -
��ة )ذوو �ل�سعوبات �لتعّلمّي��ة وذوو �ل�سطر�بات وذوو  �ملتعّلم��ون جميعه��م، ول �س��ّيما ذوو �لحتياجات �خلا�سّ  

�لإعاقات و�ملوهوبون( على فر�س متكافئة يف تطوير �إمكاناتهم.  
�ملتعّلمون ���رسكاء يف تعّلمهم: يدعو �ملنهاج �إىل ��س��تخد�م �لنظريات �لرتبوّية، و�ل�س��رت�تيجّيات و�لطر�ئق �لرتبوية   -
�لتفاعلّية،  في�سبح �ملتعّلمون م�س��اهمني يف تعّلمهم، بدًء� من �إدر�كهم �أهد�ف �لتعّلم، مروًر� مب�س��اركتهم يف بناء   

ة، و�سوًل �إىل �لتقومي �لذ�تّي وتقومي عمل �أقر�نهم. جتاربهم �لتعّلمّية �خلا�سّ  
كلّي��ة �ملتعّل��م: يعتم��د �ملنه��اج �للبن��ايّن �ملقارب��ة �لكّلّي��ة و�ل�س��املة ل�س��خ�س �ملتعّل��م �لت��ي تطال خمتل��ف �أبع��اد �لتعّلم   -
و�لتنمية �لب�رسّية، مبا يف ذلك �لبعد �ملعريّف، و�لأخلقّي، و�لعاطفّي/�لنفعايّل، و�لجتماعّي، و�حلركّي/�حل�ّسي.  

�حلاج��ات �ملختلف��ة: ل��كّل متعّلم حاجاته �لتي ترتبط عموًما بتطّوره �لذهنّي و�جل�س��دي و�لعاطفّي و�لجتماعّي،   -
في�س��اعد �ملنه��اج يف تلبي��ة ه��ذه �حلاج��ات وُيف�س��ح �ملجال �أم��ام �لّتخطيط لفر�س ت�س��هم بذلك من خ��لل �لعديد   
ة  م��ن �لأن�س��طة �ملنا�س��بة مبا يتو�فق مع بيئاتهم �ملحلّية وجتاربهم �ل�س��خ�سّية، ومنائهم �لإدر�ك��ي، وتطّلعاتهم �خلا�سّ  

وقدر�تهم �جل�سدية /�لبدنّية.   
�لّدع��م �ملدر�س��ّي: ي�س��ّكل �لّدعم �ملدر�س��ّي وجًها م��ن وجوه �لتعاون بني �ملدر�س��ة و�أولياء �ملتعّلم��ني من �أجل دعم   -
وج��وه �لتع��ّث �لتح�سيل��ّي عن��د بع���س �ملتعّلم��ني. تنّظم �ملدر�س��ة هذ� �لّدع��م بالتو�فق م��ع هيئتها �لتعليمّي��ة، و�أولياء   
�ملتعّلمني وعند �حلاجة مع �ملجتمع �لأهلي. ميكن �أن ياأخذ هذ� �لّدعم �أوجًها متنّوعة تتفق �لإد�رة �ملدر�س��ّية على   

�أمناطه بالت�ساور مع �ملر�سدين �لّنف�سيني و�لجتماعينّي متى �قت�سى �لأمر ذلك.  
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13. املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء. )2022(. اإلطار املرجعّي للّشاكات املجتمعيّة الّناشطة. بريوت.
https://www.crdp.org/project-details/33454

 التّعّلم ُاملتمحوُر حول حاجات املجتمع

التّعّلم للحياة

قي��م �ملجتم��ع و�أخلقياته: يعك���س �ملنهاج بو�سوح �لقي��م و�لأخلقيات و�لهتمامات �لرئي�س��ة ملجتمع �ملتعّلم مبا   -
يحقق �لتو�زن بني �حتياجات �ملتعّلم وحاجة �ملجتمع.  

�ل���رس�كة �ملجتمعّي��ة1٣ : يدع��و �ملنه��اج �إىل تقوية �ل���رس�كة بني �ملوؤ�ّس�س��ات �ملعنّية بالرتبية من مد�ر���س، وجامعات،   -
وموؤ�ّس�س��ات جمتمعّي��ة �أخ��رى تاأكي��ًد� لأهمّية �ملقاربة �ل�س��املة للتعلم. ويوؤكد بناء �ل���رس�كات م��ع �لأهل و�ملجتمع   
�ملحّل��ي، وذلك بهدف تطوير فاعلّية �ملنهاج. ي�س��ّجع �ملنهاج �ملتعّلم��ني، و�أولياء �لأمور، و�أ�سحاب �لقر�ر، على   
�مل�س��اركة يف �لتخطي��ط للأن�س��طة �لتعّلمّي��ة، وتنفيذه��ا، وتقوميه��ا، يف �لوق��ت �ملنا�س��ب وب�س��كل فاع��ل، بناًء على   

�لتغذية �لر�جعة �لهادفة.  
�لّتج��ارب �حلياتّي��ة: يوؤك��د �ملنه��اج ���رسورة ربط �كت�س��اب �ملعارف بتج��ارب �ملتعّلم��ني �حلياتّية من خ��لل تعزيز   -
�لتعّل��م ع��ن طري��ق خدم��ة �ملجتم��ع، و�لأعم��ال �لتطّوعي��ة، و�مل�س��اركة �لرتبويّ��ة.  ل��ذ�، يدع��و �ملنه��اج �لّلبن��ايّن �إىل   
ة، ومتكينهم  ة و�خلا�سّ �إن�س��اء رو�بط هادفة بني �لنظرّي و�لّتطبيقّي، من خلل تطوير كفايات �ملتعّلمني �ملُ�س��َتعَر�سَ  

من تطبيق معارفهم يف �سياقات �حلياة �لتي ت�ستدعي بوجه خا�ّس حّل �مل�سائل ومو�جهة �مل�سكلت.  
�مل�س��او�ة �لعادل��ة ب��ني �جلن�س��ني: ي�س��هم �ملنه��اج �ملط��ّور بتحقي��ق �مل�س��او�ة �لعادل��ة بني �جلن�س��نْي، ومو�جه��ة ذهنّية   -
�لتف��اوت بينهم��ا يف م��ا يعود �إىل �ملهن، و�لعد�لة، و�حرت�م �حلّريات، و�مل�س��اركة �لفاعل��ة يف �حلياة �لعاّمة؛ ويوؤّكد   

�للتز�م باملو�ثيق �لعاملّية و�لوطنّية �لعائدة حلقوق �ملر�أة و�لتي �سادقت عليها �لدولة �للبنانّية.   

رب��ط �لتعّل��م باحلي��اة �ليومّي��ة: من �أه��د�ف �لتعليم �إع��د�د �ملتعّلم للحي��اة. لذلك يوّف��ر �ملنهاج �لدر��س��ي للمتعّلمني   -
خرب�ت عملّية و�جتماعّية غنية، من خلل �أن�سطة منا�سبة موّجهة ميكن للمتعّلم توظيفها يف �سياق �حلياة �ليومّية.  
�لتع��اون و�لتو��س��ل: يع��ّزز �ملنه��اج �لتو��س��ل �لفّع��ال  يف �لبيئ��ات �ملختلف��ة، ويط��ّور �لق��درة على �لعم��ل يف فرق   -
متنّوعة، وعلى �لتعّلم من �لآخرين وعلى حتّمل �مل�سوؤولّية �مل�سرتكة وعلى �لتعاون لإيجاد حلول جديدة ومبتكرة   

للم�سكلت �ملطروحة.   
ا عل��ى �لتد�خل ب��ني �لخت�سا�سات، من  �لّرو�ب��ط ب��ني �مليادي��ن �ملعرفّي��ة: ترّك��ز �ملقارب��ات �ل�س��املة يف �لتعّل��م �أي�سً  -

خلل �إبر�ز �لرو�بط بني �مليادين �ملعرفّية و�مل�سائل �ملتقاطعة.  
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التّنّوع

املرونة

�أن�سطة �إبد�عّية: ي�سع �ملنهاج �ملتعّلم يف موقع �ملكت�سف، �إذ  يتّم �لرتكيز على تنّوع �لأن�سطة مبا فيها تلك �لإبد�عّية   -
�لت��ي تتطّل��ب مه��ار�ت �لتفكري �لعليا، و�لّرو�بط �ملعرفّية �ل�رسوريّة ل�س��تيعاب �مل�سامني. ترت�فق هذه �لأن�س��طة مع   

�أ�ساليب �لتقومي �ملنا�سبة.  
تنّوع �ل�س��رت�تيجّيات و�ملو�رد: يوّجه �ملنهاج �ملعّلمني نحو تطبيق جمموعة متنّوعة من �ل�س��رت�تيجّيات و�لطر�ئق   -
و�مل��و�رد �لتعّلمّي��ة �لب���رسية و�ملاّدية �ملتاحة مبا ي�سمن حتقيق تكافوؤ �لفر�س �لتعليمّية للمتعّلمني، على �أ�سا���س �جلمع   

بني �لأ�ساليب �ملاألوفة و�جلديدة، من رقمّية وغري رقمّية.  
�لّتن��ّوع يف �لّدع��م �ملدر�س��ّي: يرّك��ز �ملنه��اج على �لهتمام بالّدعم �ملدر�س��ّي و�لتعليم �لتمايزي يف �س��عيه �إىل تغطية   -
م��ا �أمك��ن م��ن حاج��ات تعّلمّية ناجت��ة عن �لفق��د�ن �لتعّلمي وعن �لفق��ر �لتعّلمي �ل��ذي يعاين منه بع���س �ملتعّلمني،   

و�إعطاء فر�س د�ئمة للتطّور.   
�لّتن��ّوع �لّلغ��وّي: ي�س��ّكل �لّتن��ّوع �لّلغ��وّي �أح��د �أوج��ه �لغنى �لثق��ايّف يف لبنان، لذلك ي��ويل �ملنه��اج �أهمّية ق�سوى   -
لتعّل��م �لّلغ��ات. وه��و يعتم��د �سيا�س��ة لغوّي��ة متن��ح �لّلغ��ة �لعربّي��ة �لف�سحى، كلغ��ة �أّم، دورها �لأ�سا���س يف �كت�س��اب   

�ملفاهيم �ملعرفّية، و�لتعّرف �إىل �لإرث �لثقايّف �لعربّي و�لعاملّي.  
ويتبّن��ى �ملنه��اج مب��د�أ تعّل��م لغت��نْيِ �أوىل وثانية وفاًق��ا  لتطّور م�س��ار �ملتعّلمني )�إىل جانب �للغ��ة �لأم(، مع �مكانّية ��س��تعمالها 

لتعّل��م �مل��و�د �لعلمّية تبًعا لل�سيا�س��ة �لتي تعتمدها �لأنظمة �للبنانّية بهذ� �ل�س��اأن.
وي�س��ّدُد �ملنهاج على �عتماد �أ�س���س تربوّية تعليمّية م�س��رتكة لكّل �لّلغات، قائمة على �لبنائّية و�لنمائّية و�لتو��سلّية، مبا فيها 
م��ا يع��ود �إىل تق��ومي �لأد�ء �لّلغ��وّي. وم��ن �ملتوّق��ع �أن تقي��م هذه �لأ�س���ُس �لتو�زَن بني خمتل��ف �مل�سامني �لّلغويّة، و�س��بل �لتعبري 

�ملمكنة، مبا فيها ��س��تعمال و�س��ائل �لتو��سل �حلديثة.

��ا ملئم��ة ملمار�س��ة �لأن�س��طة �لتعّلمّي��ة )�ل�سفّي��ة  �ملرون��ة يف �لوق��ت: مين��ح �ملنه��اج �ملتعلم��ني وقًت��ا كافًي��ا وفر�سً  -
و�لل�سفّية( �ملختلفة، ويف�سح �ملجال لعتماد توقيت مدر�سّي َمِرن ومنا�سب.  

مرون��ة �مل�س��ار �لتعليم��ّي: يف�س��ح �ملنه��اج للمتعّلم��ني �لنتقال بني م�س��اري �لتعليم �لع��اّم و�لتعليم �ملهن��ّي و�لتقنّي،  -
وفاًق��ا ملب��ادئ حت��رتم �لنوعّي��ة وطاق��ات �ملتعّلم��ني. م��ن هن��ا ل ب��ّد م��ن �لرّتكيز عل��ى �أهمّي��ة �لّتعلي��م �ملهن��ي و�لّتقني    
به��دف بن��اء ثقاف��ة جمتمعّي��ة ت��وؤدي �إىل �لنهو���س بالوطن، وتوجي��ه �ملتعّلم��ني �إليه توجيًه��ا تربويًّا هادًف��ا من خلل   

تعزيز �لتوجيه �ملهنّي14و15 يف �ملر�حل �لّتعليمّية كاّفة  مبا يتنا�سب مع قدر�ت �ملتعّلمني.  
غ��م م��ن �أن �ملنهاج �لّلبنايّن �ملط��ّور مركزّي يف طبيعته َبْيَد �أنه ي�س��ّجع مديري �ملد�ر���س، �ملرون��ة �لإد�ريّ��ة: عل��ى �لرَّ  -
و�ملعّلم��ني، و�ملتعّلم��ني، عل��ى تطوير �ملب��ادر�ت �لذ�تّية و�ل�س��تعد�د للتعاون وللعمل �مل�س��رتك مع �لبيئ��ات �ملحّلّية  

وتفعيل �لتقومي �لذ�تي وتقّبل �مل�ساءلة �سمن �لأطر �لقانونّية.    

14. الجمهوريــة اللبنانيــة )2022 ، 5 كانــون الثــاين(. قانــون رقــم 255. اعتــامد مــواد مــن التعليــم املهنــي يف مناهــج مرحلتــي التعليــم األســايس والثانــوي مــن التعليــم العــام مــا قبــل الجامعــي 
بهــدف التوجيــه املهنــي )ويعــرف بقانــون التوجيــه املهنــي لتالمــذة التعليــم العــام(. الجريــدة الرســمية، )2(. 

http://77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=289043
 http://77.42.251.205/Law.aspx?lawId=174148 . 8349 15. مديرية التعليم املهني والتقني ) 1996، 2 أيار(. تنظيم مديرية التعليم املهني والتقني، مرسوم رقم
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مواكبة التطّور

�ملع��ارف �ملعا���رسة: يتي��ح �ملنه��اج للمتعّلم��ني فر�س��ة �لتع��ّرف �إىل �لنظرّي��ات �حلديثة مبا ي�سمن ح�س��ن ��س��تثمار   -
�ملو�رد �ملحلية.  

�لو�س��ائل و�ملو�سوع��ات �جلدي��دة للتعّل��م: يو�ك��ب �ملنه��اج �لّلبن��ايّن �خل��رب�ت، و�ملعلوم��ات �جلدي��دة �لت��ي طر�أت   -
وتطر�أ على �ل�س��اأن �لرتبوي باأبعاده كّلها، ويتعامل معها ب�س��كل مرن، منفتح، ونا�س��ط يتنا�سب مع �لو�سع �للبنايّن   
)عل��ى �س��بيل �ملث��ال، �عتم��اد �لتعّل��م م��ن ُبعد/ع��رب �لّت�س��ال ب�س��بكة �لإنرتن��ت و�لتعّل��م �ملدمج/�لهج��ني؛ �أو طرح   
مو�سوع��ات جدي��دة يف �لرتبي��ة، و�لعل��وم، و�لتكنولوجي��ا مثل �لتغرّي �ملناخ��ّي �أو �لتد�بري �لوقائّي��ة �ملتعّلقة بال�سّحة   

�لعاّمة ولغة �لربجمة وريادة �لأعمال و�لإعلم(.  
دم��ج �لتقان��ة: يت�سّم��ُن �ملنه��اج �لّلبن��ايّن مفاهي��م �لتعّل��م �حلديث��ة �لتي توؤّك��د �أهّمية دم��ج �لتقانة يف عمليت��ي �لّتعليم   -
و�لتعّل��م �إن جله��ة �إدخ��ال م��و�د جديدة كعلوم �لرتميز و�حلا�س��وب �أو جلهة ت�سمني �أن�س��طة تعليم/تعلم تعتمد على   
�حلا�س��وب. و ي�س��ّدد �ملنهاج على �لقيمة �مل�سافة �لتي يقّدمها �أمنوذج �لتعّلم �لتو��سلي �حلديث �لذي �أ�س��همت يف   

تفعيله �لتقنّيات �حلديثة مع مر�عاة �لأخلقيات �لرقمّية.  
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�إّن تطوي��ر كفاي��ات كل م��ن �ملتعّلم��ني و�لهيئت��ني �لإد�رّي��ة و�لتعليمّي��ة يتطّل��ب �ّت�س��اًقا دقيًق��ا ومتكام��ًل ب��ني �لركائ��ز �لآتي��ة: 
�لكفاي��ات و�مليادي��ن �ملعرفّي��ة و��س��رت�تيجيات �لتعّل��م و�لتعلي��م وتق��ومي �لتعّل��م و�لأن�س��طة �لل�سفّي��ة وتكنولوجي��ا �لتعليم. 

5-1  الكفايات

ة �ملرتبطة مبيادين معرفّية/مو�د معّينة 1٧ .  ة �لعابرة للمو�د، و�لكفايات �خلا�سّ ميّيز �ملنهاج �لكفايات �ملُ�ستعَر�سَ
تطوير �لكفايات �ملُ�ستعر�سة يف �ملنهاج �أمٌر �رسورّي، لأّنها ت�سّكل �لقاعدة �لتي �سُيبنى عليها كّل �لتطّور �ملعريّف و�لإجر�ئي 

و�ل�سلوكّي للمتعّلمني، وُت�سهم �مليادين �ملعرفّية/�ملو�د �ملحّددة يف �إغناء بع�س مكّونات هذه �لكفايات. 
ينب��ُع �لّت�س��ليُم باأهّمي��ة تطوي��ر �لكفاي��ات م��ن تاأكي��د حاج��ة �ملتعّلمني يف عاملن��ا �ملتغ��رّي، �ليوم )وغ��ًد�(، �إىل ��س��تثمار معارفهم 

ومهار�ته��م ومو�قفه��م، م��ن خ��لل تلبي��ة متطّلبات �حلي��اة، يف كّل مرحلة م��ن مر�حله��ا، ويف �لو�سعّيات �مل�س��تجّدة كاّفة.
ة �لتي يهدف �ملنهاج �لّلبنايّن �إىل تطويرها: يف ما ياأتي، �ملجالت �لأربعة للكفايات �ملُ�ستعَر�سَ

اّتساُق عناصِر املنهاِج وتكاُمُلها  -5

ا "�ملهار�ت" باعتبارها �أحد عنا�رس �لكفاية  1٦. �ملعروفة بالإجنليزيّة ب� "skills" )�ملهار�ت - يف معناها �لأو�سع( �أو "capabilities" )�لقدر�ت( بينما ي�سمل مفهوم �لكفاية �أي�سً
وهي �لأوجه �لإجر�ئّية، مثل �لعملّيات �لذهنّية �أو �جل�سديّة �لّلزمة يف خمتلف �لن�ساطات �لب�رسيّة.  

ة ملحقة بالإطار �لأبعاد �لتي تنطوي عليها هذه �ملقاربة. ح ورقة خا�سّ 1٧. تو�سّ

القسُم الّثاين: الّتوجيهاُت اّلتنفيذّيُة

        )اّتساُق عناصِراملنهاِج وتكاُمُلها، آلّياُت ُحْسِن الّتطبيق(
ي�صّكل  هذا الق�صم التّوجّهات ال�رسوريّة حل�صن تطبيق املنهاج املطّور من اأجل اإعطاء الفر�س لتعّلم عايل اجلودة.

تت�صّكل الكفاية من معارف ومهارات 16  ومواقف، مدعومة 
بالقيم، ي�صتطيع املتعّلمون ا�صتثمارها بطريقة م�صتقّلة يف 

و�صعيّات حمّددة وجديدة.

جمال كفايات التفكري والتعّلم �صيكون املتعّلمون قادرين على:

�تخ��اذ ق��ر�ر�ت منطقّي��ة و�لعم��ل �نطلًق��ا م��ن معلومات دقيق��ة ومفاهي��م معرفّية و��سح��ة، و�لتمييز ب��ني �لوقائع،   -
و�لآر�ء، و�لأفكار، و�لفرت��سات، و�لأنظمة �ملعرفّية �ملعّقدة كالنظرّيات �لعلمّية.  

تطبيق مهار�ت �لتفكري �ل�س��تدليّل، من خلل �إن�س��اء �لرو�بط �ملنا�س��بة بني �لفر�سّيات و�ل�س��تنتاجات، وك�س��ف   -
حيح، وت�سويبها. �لأخطاء �ملنطقّية مبا فيها متييز �لتعليل غري �ل�سّ  
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جمال الكفايات ال�صخ�صيّة �صيكون املتعّلمون قادرين على:

جمال الكفايات الوطنيّة والجتماعيّة �صيكون املتعّلمون قادرين على:

�لتو��س��ل م��ع  �ل���رسكاء كاف��ة  يف �لوط��ن لتاأم��ني �مل�سلح��ة �لوطنّي��ة �لعلي��ا بعي��ًد� م��ن  �لفئويّ��ة و�لع�سبّي��ة و�لتحّي��ز.  -
�لتو��س��ل ب�س��كل فاع��ل بالّلغ��ة �لعربّي��ة وبالّلغ��ات �لأخ��رى، كالإجنليزّي��ة و/�أو �لفرن�س��ّية، �س��فويًا وكتابيًّ��ا   -
و��س��تخد�م خمتل��ف �لقن��و�ت و�لأدو�ت �لتو��سلّي��ة، مب��ا فيه��ا تل��ك �لت��ي يوّفره��ا �لإنرتن��ت و�لتقان��ات �حلديث��ة.  

�لق��درة عل��ى �لبح��ث: تنمي��ة �لف�س��ول �لعلم��ّي، و�لنفت��اح �لفك��رّي، و�ملو�سوعّي��ة، )كالرتحي��ب بالأف��كار،   -
و�ملعلومات �جلديدة، ومقارعة �حلجج(.   

�لّري��ادة و�ملب��ادرة: تطوي��ر مه��ار�ت مث��ل �لّتخطي��ط عل��ى �ملدى �لق�س��ري و�ملتو�ّس��ط و�لطوي��ل، و�ّتخ��اذ �لقر�ر�ت  -
ومتابعة �لنتائج و��ست�رس�ف �خلطو�ت/ �حلو�دث �مل�ستقبلّية، وعو�قبها �ملحتملة، ب�سكل منطقّي.    

�لق��درة عل��ى �لتطبي��ق: تطوير �لق��درة على جمع �ملعطيات و�ملعلومات �ملنا�س��بة من خ��لل تكنولوجيا �ملعلومات   -
و�لت�سال و�مل�سادر �ملختلفة، ومتييزها، وحتليلها، وح�سن ��ستثمارها يف �سياقات حمّددة وجديدة.  

�لقدرة على �لتقومي �لنقدّي للمعلومات، و�ل�ستخد�م �لأخلقّي لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت.  -
ة بهم  �لق��درة عل��ى �لتعّل��م ب�س��كل م�س��تقّل: تعّلم ��س��رت�تيجيات معرفّية وما ور�ء معرفّي��ة، لبناء هيكلّية تعّل��م خا�سّ  -

وتنظيمها، و�لتفّكر يف �سريورة تعّلمهم بهدف حت�سينها.  
�لتعّلم �لذ�تّي و�لتعّلم مدى �حلياة.   -

�لوع��ي �لذ�ت��ّي: بناء �لثقة بالّنف���س وتعزي��ز �حرت�م �لذ�ت و�ّلتعبري عّما يختزنونه �نطلًق��ا من �إدر�كهم نقاط قّوتهم   -
و�سعفه��م، وتنمي��ة مو�هبه��م )مب��ا يف ذل��ك �ملو�ه��ب �لفنّي��ة، و�حلرفّي��ة،...( وقدر�ته��م �ملهنّي��ة، و�هتماماته��م،   

وتّطلعاتهم وقدرتهم على �ملثابرة.  
�إدر�ك خ�سائ���س منّوه��م �جل�س��دي ّ و�لنف�س��ّي و�لإدر�ك��ّي وكيفّي��ة �لتعام��ل معه��ا بوعي وم�س��وؤولّية، و�ل�س��تفادة من   -
�لإر�ساد و�لدعم �لنف�سّي و�لجتماعّي �ملنا�سبني لتحقيق طماأنينتهم وطماأنينة �لآخرين وم�ستلزمات �حلياة  �لكرمية.  
�لإد�رة �لذ�تّية، بناء على �لأفكار و�ملو�قف �لإيجابّية مبا فيها �إد�رتهم �لبّناءة للعو�طف/�لنفعالت )�أي �سبط �لنف���س(.  -
�إد�رة �لأزمات من خلل حتديد �لأهد�ف �لعملّية، وطلب �مل�س��اعدة/�لدعم، وتقدمي �مل�س��اعدة/�لدعم للآخرين،   -

و�إبد�ء �لت�سامن معهم، ومن خلل �جلهود �لتعاونّية.   
اغطة، من خلل تخطيطهم  �ملرون��ة و�لق��درة عل��ى �لتكّي��ف: �لتمّكن من �إد�رة �لوقت و�لتعاطي مع �ملو�ق��ف �ل�سّ  -

للمهّمات ب�سكل و�قعّي، و�إجنازها ب�سورة دقيقة.  
�ملثاب��رة و�لد�فعّي��ة �لذ�تّي��ة: م��ن خ��لل توظي��ف �لإمكان��ات للو�س��ول �إىل �لهدف �ملن�س��ود بكفاءة، ما ُي�س��هم يف   -

تعزيز ثقة �ملتعّلمني باأنف�سهم وباإجناز�تهم.  
تفعيل طاقاتهم �لروحّية يف �لنظر �إىل �لإن�سان و�لطبيعة و�لعامل مبا هو �أبعد من �لظو�هر �ملادية.   -
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والبيئّيةالكفايات البدنّية والصحّية
الوعي الذاتي•
ّناءة اإلدارة الذاتّية، بما في ذلك اإلدارة الب•

االنفعاالت/ للعواطف
إدارة األزمات •
المرونة والقدرة على التكّيف•
اعتماد أفكار ومواقف إيجابّية•
تفعيل الطاقات الروحّية•

كفايات التفكير والتعّلم

دّيةالتنّبه للوظائف واإلمكانات الجس•
القدرة على تنسيق الحركات•
وعي المخاطر واألخطار، والقيام •

بخيارات واعية لحياة صحّية
التصّرف بمسؤولّية تجاه الذات•

واآلخرين
الوعي البيئي وتحقيق التنمية •

المستدامة

التفكير المنطقّي واالستدالل•
التعلّم باستقاللّية•
اذ التخطيط واتخ)الريادة والمبادرة •

(القرارات ومتابعة النتائج
ةاستشراف الخطوات المستقبليّ •
حياةالتعلّم الذاتي والتعلّم مدى ال•
الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات •

واالتصال

الكفايات الشخصّية

التواصل مع كافة الشركاء في الوطن•
المواطنة•
االلتزام بسيادة الدولة واحترام سيادة القانون •
األخرىالتواصل بشكل فّعال باللغة العربّية وباللغات•
التعاطف، واالهتمام، والتضامن•
التعاون والتآزر•
القيادة الرشيدة•
نإدارة الخالفات بشكل بّناء وسلمّي بين المواطني•
العمل وريادة األعمال•

مجاالت 
الكفايات 
ةالُمستعَرضَ 

الكفايات الوطنّية واالجتماعّية

الإطار الوطنّي الّلبنايّن ملنهاج التعليم العاّم ما قبل اجلامعّي
ة جمالت الكفايات املُ�صتعَر�صَ

تعزي��ز �لُهوّي��ة �لوطنّي��ة و�ل�س��عور بالنتم��اء: �مل�س��اركة بوع��ي يف �لن�س��اطات �لوطنّي��ة )كالنتخاب��ات( لتاأم��ني   -
روح �لدميقر�طّية، و�لعد�لة، و�مل�ساو�ة.  

�للتز�م مبفهوم �ملو�طنة و�مل�ساركة يف نهو�س �لوطن و�سمان �سونه من كل �أذى.   -
�للتز�م ب�سيادة دولة �حلق و�حرت�م �سيادة �لقانون   -

تفعيل �لعمل �جلماعّي و�لتعاون: �لتعاون و�لتاآزر بفاعلّية مع �لآخرين و�لعمل �لفريقّي، �سعًيا �إىل حتقيق �لأهد�ف   -
�جلماعّية/�مل�سرتكة.  

�لتعاطف: دعم �لآخرين معنويًّا من خلل ممار�سة مهار�تهم �لقيادّية �لر�سيدة.  -
حتّم��ل �مل�س��وؤولية و�لق��درة على معاجلة �خللفات: �إد�رة �خللفات ب�س��كل بّناء و�س��لمّي ب��ني �ملو�طنني، من خلل   -

ب و�لعنف، و�ل�سلوك �ملتطّرف. جتّنب �لتمييز، وخمتلف �أ�سكال �لتع�سّ  

�لتنّبه �إىل �سّحة وظائفهم �لبدنية.   -
�إدر�ك �أبع��اد �إمكاناته��م �حل�س��ّية/ �حلركّي��ة، و�لتحّك��م بتن�س��يق حركاته��م يف خمتل��ف �لو�سعّي��ات �س��و�ء كانت يف   -

�حلياة �ليومّية �أو�ملدر�سّية.  
�لقيام بخيار�ت و�عية لأمناط �حلياة �ل�سّحّية وما يّت�سل بها كالمتناع عن �إيذ�ء �أنف�سهم و�لآخرين )�إدر�ك خماطر   -

ر�ت، وجتّنب �ملجازفات �لريا�سّية(.   �لتدخني و�لكحول و�ملن�سطات و�ملخدِّ  
�لت�رّسف مب�س��وؤولّية جتاه �أنف�س��هم و�لآخرين، من خلل جتّنب �ملخاطر �لناجتة عن �س��وء توظيف �لطاقات �لبدنّية.  -

�حلفاظ على �ل�سّحة �لبدنية و�لعقلّية، من خلل �ملو�زنة بني �حلركة و�ل�سرتخاء بطريقة هادفة.  -
�ح��رت�م �لبيئ��ة: �إظه��ار �هتمامه��م وقدرته��م يف �حلفاظ على �لبيئ��ة )جتّنب تلويثها و��س��تنز�ف مو�رده��ا ومو�جهة   -

�لتغرّي �ملناخّي( وحتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة على م�ستوى �لوطن.  

جمال الكفايات البدنيّة وال�صّحيّة والبيئيّة �صيكون املتعّلمون قادرين على:



43

5-2   املياديُن املعرفيُّة واملعارُف الرئي�صة 18  
5-2-1 املياديُن املعرفيُّة 

َتبّن��ى �ملنه��اج �ملُط��ّور خي��ار �لنطلق من �مليادين �ملعرفّي��ة للو�سول �إىل تفا�سيل �ملو�د، �إذ �إن �ملي��د�ن �ملعريف هو حقل ي�سم �أكث 
من معرفة و�حدة. وجرى �ختيار هذه �مليادين يف �ملنهاج �للبناين، وتنظيمها، �نطلًقا من �حلاجة �إىل حتقيق تعّلم �سامل ومتو�زن 

ي�سمن تطوير كفايات �ملتعّلمني �لتي يحتاجون �إليها �ليوم وغًد�.
ي�س��ّدد �ملنه��اج عل��ى تق��دمي �مليادي��ن كوح��د�ت تعّلمّي��ة للدلل��ة عل��ى �لتما�س��ك ب��ني مكّوناته��ا وجتّن��ب مقاربة �ملنه��اج جمموعة 
وحد�ت م�ستقّلة )هي �ملو�د عموًما(. ويت�سّمن �ملنهاج جمموعة �ساملة من �مليادين �ملعرفّية �لتي تغّطي �ملعارف �ملطلوبة )كجزء 

ة( و�ملّت�سلة بالو�قع ومبكّونات عاملنا �ليوم ومبختلف �لن�س��اطات �لب���رسيّة، وفاًقا للّر�س��م �لآتي: من �لكفايات �خلا�سّ

املعارُف الّرئي�صُة

18. ُيكتفى هنا بتعريف �مليادين �ملعرفّية بوجه عاّم �أّما تف�سيلها ف�سريد يف �مللحق رقم 2.

املعارف ال�رسوريّة  املعارف التاأ�صي�صيّة
القراءة  o

الكتابة  o

الحساب  o

املعرفة الرقميّة  o

املعرفة العلميّة  o

املعرفة الفلسفيّة واالجتامعيّة  o

املعرفة املدنيّة والوطنية  o

املعرفة الثقافيّة والفنيّة  o

املعرفة الرياضيّة والبدنيّة  o

املعرفة الصحيّة  o

املعرفة اإلعالميّة  o

املعرفة االقتصاديّة  o

املعرفة البيئيّة  o

املعرفة املهنيّة  o
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5-2-2 نقاُط الرّتكيز

جتدر �لإ�سارة �إىل �أّنه جرى تطوير �ملنهاج من خلل �عتماد نقاط تركيز تتما�سى مع �ملعايري �لدولّية �حلديثة، و�أبرزها:
تر�سيخ �لقيم �ملحّددة يف �لإطار من خلل م�سامني �مليادين �ملعرفّية.  -

تاأكيد تطوير مهار�ت �لتو��سل )كمكّون من مكّونات كفاية �لتو��سل( من خلل توظيف �أدو�ت �لتو��سل �لرقمّي،   -
و�إجر�ء�ته و�لتقنيات �ملرتبطة به.  

رب��ط �لنظريّ��ة بالتطبي��ق يف �مليادي��ن �ملعرفّي��ة كاّفة ، م��ا ميّكن �ملتعّلمني من تطبي��ق معارفهم، ومهار�ته��م، و�لتعّرف �إىل   -
عامل �ملهن، وح�سن ��ستعمال ��سرت�تيجّيات �لتعّلم وطر�ئقه، يف حّل �مل�سائل ومعاجلة �مل�سكلت على �ختلف �أنو�عها.  
تاأكي��د ق��درة �مل��و�د كاّف��ة على تطوير مه��ار�ت �لتفك��ري �لعلي��ا، و�مله��ار�ت �لعاطفّية/�لنفعالّي��ة و�لجتماعّية، بهدف   -

حتقيق �لتو�زن يف �سخ�سّية �ملتعّلم.  
�لت�س��ديد عل��ى ���رسورة �لرت�ب��ط �لعم��ودّي و�لأفق��ّي ب��ني �مليادي��ن �ملعرفّية )كم��ا بني �ملو�د(، ول �س��يما �لتي ت�س��هم يف   -

معاجلة �لق�سايا و�مل�سائل �لوطنّية، من خلل �إن�ساء رو�بط هادفة بني خمتلف �حلقول �ملعرفّية.  
�عتماد �أ�س�س جديدة ترتكز �إليها عملّيات �لتقومي.  -

  5-2-3 التّو�صيُف العاّمّ
يف ما ياأتي �لّتو�سيف �لعاّم لهذه �ملعارف:

القراءة والكتابة 

والتواصل الشفوّي 

الكتابي

احلساب

)معرفة الرياضّيات(

         املعارُف           نطاُقها

املعارف التأسيسّية

ت��زّود �ملتعّلم��ني مبهار�ت �لقر�ءة، و�لكتابة، و�لتو��سل �ل�س��فوّي و�لكتابي، بالّلغة  -
�لعربّية و بالّلغات �لأخرى، كي يتمّكنو� من فهم �لر�سائل �ملر�َسلة �إليهم، و�لتعبري   

عن �آر�ئهم  ومو�قفهم وم�ساعرهم وم�ساريعهم و�أعمالهم.  
ت�س��اند �ملتعّلم��ني يف تطبيق �ملهار�ت �لّلغوّية يف ميادي��ن �أخرى كالآد�ب و�لفنون   -

�جلميلة و�لن�ساطات �لعلمّية و�لثقافّية.  
ت�سهم يف ربط �لّلغات �لطبيعّية بو�سائل �لتو��سل غري �ل�سفويّة.  -

تطّور هذه �ملعرفة قدرة �ملتعّلمني على فهم �لأرقام و�لر�سوم و�لبيانات و��ستخد�مها   -
لفهم �لريا�سّيات و�لأمناط �لريا�سّية �حلديثة.  

تطّور �لتفكري �ملنطقّي و�ملنهجّي.  -
تط��ّور �لق��درة على تطبيق �لريا�سّيات يف �لعل��وم )�لطبيعّية و�لجتماعّية(، و�لآد�ب   -

و�لفنون �جلميلة و�لّتقانة و�لهند�سة ويف حّل م�سائل �حلياة �ليومّية.  
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املعرفة الّرقمّية

املعرفة العلمّية

املعرفة الفلسفّية 

واالجتماعّية

املعرفة املدنّية 

والوطنية 

املعارف الضرورّية

تط��ّور ق��درة �ملتعّلم��ني عل��ى ت�س��غيل �لأجه��زة �مل��زّودة بتقان��ة �ملعلوم��ات و�لتو��س��ل  -
  و�لتطبيقات �لرقمّية وتنفيذ �لإجر�ء�ت �ملتعّلقة بها، وتعزيز مهار�ت �لإنتاج �لرقمّي
تفّع��ل �لتعّل��م م��ن بعد/ع��رب �لّت�س��ال ب�س��بكة �لإنرتن��ت، و�لتعّل��م �ملدمج/�لهج��ني،   -

وتعّزز �أنو�ع �ل�رس�كة كّلها من خلل �ل�سبكات �لرقمّية.  
ت�سّجع �ملتعّلمني وتدعمهم يف �إتقان برجمة �حلا�سوب، من خلل �لرتميز.  -

تزي��د من وع��ي �ملتعّلمني با�س��تخد�م �لتكنولوجيا و�لإنرتنت و�للت��ز�م بالأخلقيات  -
�لرقمّية.   

��ة ببيئته��م بن��اًء عل��ى  ت�س��اعد �ملتعّلم��ني يف فه��م �لع��امل، و�لظو�ه��ر �ملختلف��ة �خلا�سّ  -
�لنظرّي��ات �لعلمّي��ة و�لإج��ر�ء�ت �لت��ي ميكن �لتحّك��م بها علميًّا، ف�س��ًل عن فهم دور   

�لعلوم يف حت�سني حياة �لأفر�د و�ملجتمعات.   
تنّم��ي ف�سوله��م �لعلم��ي وروح �ل�س��تق�ساء و�لإب��د�ع ومه��ار�ت �لبح��ث لديه��م، م��ن   -

خلل تاآلفهم مع بيئتهم ومع دور �لعلوم يف خمتلف �حلقول.  
تزي��د م��ن وع��ي �ملتعّلم��ني لطر�ئ��ق تطبي��ق �لعل��وم يف �لتقان��ة، ويف ح��ّل م�س��ائل �حلي��اة   -
�ليومّي��ة، وحتّثه��م عل��ى �لتفكري يف �أخلقّيات ��س��تخد�م �لنتائج �لعلمّي��ة لأغر��س خمتلفة   

بطريقة م�سوؤولة.   

ت�س��اعد �ملتعّلم��ني يف فه��م �لإن�س��ان و�ملجتم��ع ، بن��اًء عل��ى �لنظريّ��ات �لفل�س��فّية   -
و�لجتماعّي��ة، وتط��ّور قدر�ته��م على فهم �لظو�هر �ملختلفة يف بيئتهم، ومعرفة  دور   

�لتو��سل �لفكري يف تطوير حياة �لأفر�د و�ملجتمعات.   
تنّمي �لتفكري �ملنطقي و�خللقي ومهار�ت �لبحث من خلل فهم بيئاتهم �لجتماعّية   -

وتاآلفهم معها.  
تزي��د م��ن �إب��د�ع �ملتعّلم��ني، وتنمي وعيه��م للأبع��اد �لفل�س��فّية و�لجتماعّي��ة �لكامنة   -
يف طر�ئ��ق �لبح��ث �ملعتمدة يف �س��ائر �مليادين �لعلمّية ويف نو�جتها و�نعكا�س��اتها على   

�ملجتمع.   

تزيد وعي �ملتعّلمني بُهويّتهم �لّلبنانّية وحقوقهم وو�جباتهم وم�سوؤولّياتهم كمو�طنني   -
�أع�س��اء يف بيئاته��م �ملحّلّية ويف �ملجتمع �لّلبنايّن وم�س��وؤولّية �لدول��ة يف رعاية م�سالح   

�ملو�طنني كاّفة.  
ت�س��هم يف وعي �ملتعّلمني بالأبعاد �لتاريخية للبنان �لدولة �حلديثة، ولنتمائه �لعربي،   -

وحل�سوره على �ل�ساحة �لدولّية.  
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املعرفة الثقافّية 

والفّنية

املعرفة الرياضّية 

والبدنّية

املعرفة الصحّية

تزي��د م��ن وع��ي �ملتعّلم��ني بتن��ّوع �ملجتم��ع �للبن��اين يف �أبع��اده �لجتماعّي��ة و�لثقافّي��ة،   -
وباأهمّية �إد�رة هذ� �لتنّوع �إد�رة حكيمة.  

ت�س��اعد �ملتعّلم��ني يف ممار�س��تهم �ملو�طن��ة �لت�س��اركّية يف مد�ر�س��هم وبيئاته��م �ملحّلي��ة   -
و�ملجتمع �للبنايّن �لقائمة على �حلّق و�مل�ساو�ة و�لعدل.  

��نْيِ مع  تزي��د م��ن وع��ي �ملتعّلمني مببادئ حقوق �لإن�س��ان، و�مل�س��او�ة �لعادلة بني �جلن�سَ  -
�ح��رت�م �لبيئ��ات �لجتماعّي��ة �لّلبنانّي��ة �ملتنّوع��ة، وحتقي��ق �لتنمي��ة �مل�س��تد�مة يف بيئاته��م   

�ملحّلّية ويف �ملجتمع �للبناين.  

تعّرف �ملتعّلمني �إىل تر�ثهم �لفّنّي من �أعمال مو�س��يقّية وم���رسحّية ولوحات ورق�سات   -
وتقّوي �عتز�زهم بغنى هذ� �لرت�ث.  

تعّرفهم �إىل �لرت�ث �لفنّي �لعاملّي و�لقيم �جلمالّية، وحتّثهم على تذّوقها.   -
ت�س��ّكل �أ�سا���س �لوع��ي �لثقايّف وفه��م �لثقافات �لأخ��رى، من خلل تعري��ف �ملتعّلمني   -

مبختلف �لثقافات �لقدمية و�حلديثة.  
ت�س��اعد �ملتعّلم��ني عل��ى فه��م دور �لفن��ون و�لثقاف��ة يف حت�س��ني حي��اة �لإن�س��ان وترقي��ة   -

ذوقه، وعلى دورهم �لثقايّف �لإبد�عّي �نطلًقا من �لبيئة �ملدر�سّية.   

تزي��د م��ن وعيه��م ح��ول �أهّمّي��ة حو��س��هم �خلم���س وط��رق ��س��تخد�مها يف �كت�س��ابهم   -
�ملعارف.  

تدعمه��م يف فه��م دينامّي��ة �جل�س��د )كاحلرك��ة مثًل( وت�س��هم يف تنمية قدر�ت��ه �لتعّلمّية.  -
تع��ّزز روحّي��ة �لعم��ل �لفريق��ّي م��ن خ��لل �لت�سحّي��ة و�لتع��اون و�مل�س��اركة و�لّت�سام��ن   -

تنّمي �ملرونة وجتاوز �لّذ�ت نحو �لأف�سل  -

تعّرف �ملتعّلمني �إىل �أمناط �لتغذية �ل�سليمة، و�إىل �لرو�بط بني �لعلوم، ول �سّيما علوم   -
�حلياة، مع �ل�سلوك �ل�سّحي ب�سكل عام.  

تزّود �ملتعّلمني باملعارف و�ملهار�ت �لّلزمة للحفاظ على نظافة �جل�سم و�رسوط   -
تاأمني ر�حتهم �جل�سديّة.  

تعّزز وعي �ملتعّلمني باأهمّية �لتمارين �لريا�سّية �لإيجابّية، ودورها يف دعم �سحّتهم   -
�جل�سديّة و�لنف�سّية.  
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املعرفة اإلعالمّية

املعرفة االقتصادّية

املعرفة البيئّية

املعرفة املهنّية

جتع��ل �ملتعّل��م عل��ى در�ي��ة با�س��رت�تيجّيات �ملعلوم��ات و�لتو��س��ل �لفاعل��ة �لقائم��ة على   -
��س��تخد�م �لّتقان��ات �ملاألوف��ة و�حلديث��ة، وتب��نّي كيفّي��ة عم��ل و�س��ائل �لإع��لم، وتنّم��ي   
�مله��ار�ت �ملهّم��ة لإنت��اج م��و�د �إعلمّي��ة ولل�س��تفادة م��ن �ملعلوم��ات �لت��ي تقّدمه��ا   

بطريقة نقديّة و�عية.  
ُت���رسك �ملتعّلم��ني يف �لّنقا�س��ات ح��ول غاي��ات و�س��ائل �لإع��لم وو�س��ائط �لتو��س��ل   -
�لّتلع��ب  لتجّن��ب  �لّلزم��ة  بامله��ار�ت  وتزّوده��م  و�أخلقّياته��ا،  �لجتماع��ّي   
و�مل�سايقات )�لتنّمر، و�لتحّر�س، و�ل�ستغلل(، و�لتمييز و�لعنف  يف و�سائل �لإعلم.   

ة و�لعاّمة  ت��زّود �ملتعّلم��ني باملعرفة و�ملهار�ت �لّلزمة لفهم دور �ملال يف حياتهم �خلا�سّ  -
ويف �قت�ساد �ملجتمعات �لر�هنة، من خلل تر�سيد ��ستخد�مه.   

تعّرفه��م �إىل �لأدو�ت و�لعملّي��ات �ملالّي��ة �ملختلف��ة، مث��ل �خلدم��ات �لت��ي تقّدمه��ا   -
�مل�سارف و�لأ�سو�ق �ملالّية.   

ُت���رسك �ملتعّلم��ني يف مناق�س��ة �أخلقّي��ات ��س��تخد�م �مل��ال، مب��ا يف ذل��ك خماط��ر �ملر�هن��ة   -
و�ملي���رس، وع��دم �س��د�د �لدي��ون، و�أ�س��اليب �لحتي��ال، وغ�س��ل �لأم��و�ل وتزويره��ا،   

وت�سارب �مل�سالح و�مل�ساربات، و�سوء �ئتمان �ملال �لعام.  

تعّرف �ملتعّلمني �إىل �لرو�بط �لقائمة بني خمتلف �لعلوم و�ملعرفة �لبيئّية يف عاملنا بعاّمة   -
ة، مبا فيها معاجلة �لنفايات و�لتلّوث و�لتغرّي �ملناخّي و��ستنز�ف  ويف لبنان بخا�سّ  

�ملو�رد ب�سكل ع�سو�ئّي.  
تزّود �ملتعّلمني باملعارف و�ملهار�ت �لّلزمة لفهم �أهّمية �لتنمية �مل�ستد�مة وتطبيقها   -

يف حّل �مل�سائل ومعاجلة �مل�سكلت يف بيئاتهم �ملحّلية.  

تعّرف �ملتعّلمني �إىل �لرو�بط �لقائمة بني �لعلوم وتطبيقاتها �ملهنّية.  -
تزيد من وعي �ملتعّلمني لأهمّية �ملهن و�رسورتها يف تنمية �ملجمتع.  -

ت��زّود �ملتعّلم��ني بامله��ار�ت �لّلزم��ة ملمار�س��ة ع��دد م��ن �مله��ن �لت��ي ميك��ن للمتعّل��م �أن   -
ميار�سها.   

تزّود �ملتعّلمني مبقّومات �ل�سّحة �لإجنابّية.  -
تر�سد �ملتعّلمني �إىل خماطر �لإدمان.  -

تعّرف �ملتعّلمني �إىل �أهمّية �ل�سّحة �ل�سليمة حلمايتهم �جل�سدّية، و�لنف�سّية، و�لعقلّية.  -
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هندسة المنهاج اللبناني  
(أي متعل م نريد؟)ما المراد تحقيقه؟ 

المعارف الضروري ة
المعرفة العلمي ة•
اعي ةالمعرفة الفلسفي ة واالجتم•
المعرفة المدني ة والوطنية•
ةالمعرفة الثقافي ة والفني  •
المعرفة البدني ة•
المعرفة الصحي ة•
المعرفة اإلعالمي ة•
المعرفة االقتصادي ة•
المعرفة البيئي ة•
المعرفة المهني ة•

ةالمعارف التأسيسي  
القراءة•
الكتابة•
الحساب•
ةالمعرفة الرقمي  •

الكفايات الخاصة
المعارف الرئيسة

أبرز القيم
ةي ة الشخصي  االستقالل-االقتدار-السالم-االحترام-النزاهة-العدالة 

الكفايات البدني ة والصحي ة والبيئي ةالكفايات الوطني ة واالجتماعي ة الكفايات الشخصي ة كفايات التفكير والتعل م 

ةالكفايات الُمستعَرَض 

األنشطة الالصفي ة المواد/ الميادين المعرفية 

من خالل التجارب التعل مي ة في 
المجاالت اآلتية
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5-3  ا�صرتاتيجيّاُت التّعليم والتّعّلم وطرائُقها 
��س��رت�تيجية �لتعلي��م و�لتعّل��م هي �سل�س��لة من �لعمليات و�لإج��ر�ء�ت �لتي تهدف �إىل حتقيق غاية تربوي��ة، �إذ ينبغي على �ملعلم 
�أن يختاره��ا �أو ي�سّممه��ا يف �إط��ار تعليمي حمّدد، وتت�سّمن طر�ئق وتقنيات تتما�س��ى و�ملقاربة بالكفايات ومقت�سيات �مل�سامني 
�لعلمّية. ومن هذ� �ملنطلق، ي�سبح �ملعّلم مي�رّسً� لعملّية �لّتعّلم وموّجًها لها، يوّظف �إمكاناته وطاقاته يف �سبيل �إيجاد طر�ئق جتعل 
�ملتعّلم �أكث ��س��تقللّية. ويدخل يف ��س��رت�تيجّيات �لّتعليم و�لّتعّلم كيف يتعّلم �ملتعّلم، كيف يتذّكر، كيف يفّكر، وكيف يجعل 

عملّية �لّتعّلم �أكث فاعلّيًة، ما ُيوؤّدي �إىل �متلك �س��بل �لّتعّلم مدى �حلياة.
ة مبا يوؤّدي �إىل تعديلت  يخدم تنويع �ل�سرت�تيجيات وملءمتها �لتعليم �ملتمايز، ومن �سمنه تعليم ذوي �لحتياجات �خلا�سّ

عل��ى توّقعات �ملناهج �لدر��س��ية �أو توّقعات �لتعلم �لبديلة.

5-4  تقوميُ التّعّلم
ي�س��ّكُل �لتق��ومي مكّوًن��ا �أ�سا�س��يًّا م��ن مكّون��ات �ملنه��اج، �إذ يرتب��ط بعملّي��ة �لتعليم و�لتعّل��م �رتباًط��ا ع�سويًّا. وللتق��ومي باأنو�عه 

�ملختلف��ه دوٌر يف �حلك��م عل��ى مكت�س��بات �ملتعّلم��ني قبل �لوح��دة �لتعليمّي��ة �أو �ملرحلة �أو �مل�س��ار ويف �أثنائه��ا ويف نهايتها. 
تعتم��ُد �لرتبي��ة �حلديث��ة �لّتق��ومي �لّتكويني �لّذي يحّقق للمتعّلم �لنخر�ط ب�س��كل فاع��ل يف عملّية �لتعليم و�لتعّلم، فيتعّل��م كيف يتعّلم ويتعّلم 
عوب��ات وجتاوزها. من هن��ا، ينبغي على   وريّ��ة ملو�جهة �ل�سّ م��ن �أخطائ��ه، وبذل��ك يع��ّزز ه��ذ� �لتقومي ��س��تقلليته ويقّدم ل��ه �لّتغذي��ة �لّر�جعة �ل�رسّ
�ملعّلمني  تطبيق �لتوّجهات �حلديثة يف �لّتقومي مبا فيها �لّتقومي �لّذ�تي وتقومي �لأقر�ن و�مللّفات �لتتبعّية �لتعليمّية و�لتعلمّية. وي�س��ّدد �لإطار على 
وجوب تغيري �ملفهوم �ّلذي يح�سب هذ� �لنوع من �لّتقومي هدًر� للوقت، فالّتقومي �لآنف �لّذكر هو يف خدمة عملّية �لتعليم و�لتعّلم، �إن مل يكن 

�لّتعّل��م ذ�ته )�لتعّلم بالتقومي(.
وم��ن جه��ة ثانّي��ة، يبقى �لتقومي �لتقريرّي )تقومي �لتعّلم( �رسورة ل بّد منها، لأّنه يقي���س مكت�س��بات �ملتعّلم��ني يف نهاية وحدة تعليمّية تعّلمّية 
�أو ف�سل در��سّي �أو عام در��سّي �أو حلقة �أو مرحلة در��سّية، ويعتمد ب�سكل �أ�سا�س على �لختبار�ت كالتي متّثلها �لمتحانات �لر�سمّية )�متحان 
�ل�س��هادة �ملتو�ّس��طة يف نهاي��ة مرحل��ة �لتعليم �لأ�سا�س��ّي، و�متحان �ل�س��هادة �لثانويّ��ة �لعاّمة(. ويتّم �ل�س��تفادة من نتائج هذ� �لتق��ومي وحتليلها يف 
تقومي عملية �لتعليم و�لتعّلم وتقومي مكت�سبات �ملتعّلمني متهيًد� لتح�سني �أد�ئهم باعتماد عملّيات �لدعم وتعديل ما يلزم من ��سرت�تيجّيات �لتعليم 

و�لتعّلم.
ويوؤّك��ُد �لإط��ار، يف �س��ياق مّت�س��ل، �أن يكون �لّتقومي ملئًما للمقاربة بالكفايات، من خلل ��س��تعمال و�سعّيات- م�س��األة مرّكبة ومهمات 

�أد�ئّي��ة م�س��توحاة م��ن �حلياة �ليومية، وعدم �لكتفاء بالختبار�ت �لتي ل تلئم طابع �لرّتكي��ب )complexité( �لّذي ميّيز �لكفايات. 
ي�س��تدعي تق��ومي �لكفاي��ات �أن تك��ون �ملهّم��ات �لتي يتّم �ختياره��ا هادفة وتثري د�فعي��ة �ملتعّلمني.  وينبغي عل��ى �ملعّلمني تقومي 
�س��ريورة �لتعّل��م ولي���س فق��ط نتائ��ج مهّم��ات �لتقومي �مللمو�س��ة، ف�سًل ع��ن �ط��لع �ملتعّلمني عل��ى �أدو�ت �لتق��ومي ومكوّناتها من 
 . 1٩)Évaluation authentique( س��بكات ومعاي��ري ومبّينات وغريها م�س��بًقا. وبذلك يك��ون تقومي �لكفايات تقوميًا �أ�سي��ًل�

1٩. تقــّدم الورقــة املســاندة لإلطــار املتعلّقــة باملقاربة بالكفايات والتّقويم التّوضيح الاّلزم من الّناحية االجرائيّة لتطبيــق آليّة التّقويم الجديدة عرب تحديد مفهوم كل كفاية ومكّوناتها ومعايري تقوميها 
وتطّورها يف الّسلّم التّعليمي.
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وبالن�سبة �إىل �ملتعّلمني من ذوي �لحتياجات �خلا�سة يتّم تكييف �سيا�سات �لتقومي �ملعتمدة وفاًقا لأو�ساعهم. 
ي�س��ّدد �ملنه��اج عل��ى تكام��ل خمرج��ات خمتلف �أ�س��اليب �لتقومي �لتي تع��ّزز بع�سها �لبع�س �لآخ��ر لتتيح تقومي �إجن��از�ت �ملتعّلم 
وحتّدياته وتقّدمه ب�سكل من�سف و�سامل، وتوظيف نتائجها لإجر�ء �لتطوير�ت �لّلزمة يف �ل�سيا�سة �لرتبوّية ون�سو�س �ملنهاج 

وعنا�رسه.

5-5  الأن�صطة الاّل�صفيّة
ت�سمل �لأن�سطة �لل�سفّية �لأن�سطة �لتعّلمّية �لتي ت�سهم يف تنمية معارف �ملتعّلمني ومهار�تهم و�نفعالتهم ومو�قفهم   -
و�س��لوكّياتهم، �إىل جان��ب متطّلب��ات �ملنه��اج �لر�س��مّية �لأخرى. ي�س��ّدد �ملنهاج عل��ى �رسورة تنظيم هذه �لأن�س��طة مبا   

يتنا�سب مع �ملحتوى �لتعّلمّي للميادين �ملعرفية �ملختلفة.  
-  تّتف��ق �ملد�ر���س م��ع �لأط��ر�ف �لرتبوّي��ة �ملعنّية، م��ن �أولياء �أم��ور وممّثلني عن �ملجتم��ع �لرتبوّي و�ملجتم��ع �ملحّلّي، على 

�سبل تنفيذ هذه �لأن�سطة ِوفاًقا مل�ستلزمات كّل ن�ساط.  
-  ُتعّد �لأن�سطة �لل�سفّية مهّمة للمتعّلمني ب�سكل خا�ّس، �إذ ت�ساعدهم يف �كت�ساف مو�هبهم و�هتماماتهم وتطّلعاتهم 

ة، وتطويرها. �خلا�سّ  
-  ُتعّد هذه �لأن�سطة مهّمة لإغناء �ملنهاج وتكييفه، وفاًقا لبيئات �ملتعّلمني و�أو�ساعهم �ملحّلّية.

-  ُتع��ّد ه��ذه �لأن�س��طة �أد�ة فاعل��ة لتعزي��ز ت��ر�ث لبن��ان �لثق��ايف �لغن��ّي، م��ن خ��لل �إظه��ار متايز بع���س �أوجه ه��ذ� �لرت�ث 
كاملطب��خ �لّلبن��ايّن، باملاأك��ولت �لتقليدّي��ة �لت��ي يقّدمه��ا، و�مل�س��هورة يف خمتل��ف �أنح��اء �لع��امل، باملو�س��يقى و�لّزج��ل   

و�لفولكلور و�لرق�س �ل�سعبّي �لّلبنايّن و�لغناء، وتاريخ لبنان �ملحكي، و�حلرف �ليدوّية �لتقليديّة.  
ُت�س��ّكل �لأن�س��طة �لّل�سفّي��ة مدخ��ًل يتي��ح للمتعّلم��ني �لّط��لع عل��ى ميادي��ن وجم��الت حديث��ة، كتقان��ة �ملعلوم��ات   -

و�لتو��سل، و�لذكاء �ل�سطناعّي.  

5-6  تكنولوجيا التّعليم
��ا كب��ريًة لتجوي��د �لعملّي��ة �لّتعليمّي��ة �لّتعلمّي��ة وحت�س��ني خُمرج��ات �لّتعّل��م، فل��م يع��د ممكًن��ا �إهم��ال  وّف��رت �لّتكنولوجي��ا فر�سً
��س��تثمارها؛ فاجلي��ل �حل��ايل ه��و �جلي��ل �لّرقمي �لّ��ذي يتعّلم من خ��لل �لّتكنولوجيا وبها، �إذ �س��ّكلت جزًء� ل يتج��ّز�أ من حياته.
تتمح��ور تكنولوجي��ا �لّتعلي��م يف �ملنه��ج �ملطّور حول بيئة مدر�س��ّية م�س��تجيبة ومِرنة وجمّهزة بالو�س��ائل �لّتكنولوجّي��ة، مثل توّفر 
ات �إد�رة �لّتعليم و�لّتعّلم و�لّتقومي  فّية، و�عتماد من�سّ �حلا�س��وب و�لإنرتنت و�لعار�س �أو �ل�ّسا�س��ات �لإلكرتونّية يف �لغرف �ل�سّ
لل�س��تفادة منه��ا يف حت�س��ني �لعملّي��ة �لّتعليمّية �لّتعلمّي��ة، و�لتز�م �ملرونة يف تطبي��ق مقاربات �لّتعليم �ملدم��ج �أو �لهجني، و�لّتعليم 

�ملتز�م��ن �أو غري �ملتز�من.
يوؤّك��د �ملنه��اج �ملط��ّور بن��اء ق��درة �ملعّلم��ني يف جم��الت توظي��ف �لّتكنولوجي��ا م��ن قبيل مه��ار�ت �لّت�سمي��م �لّتعليم��ي و�إد�رة 
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ات �إد�رة �لّتعّلم و�إنتاج �ملو�رد �لّرقمّية، و�لّتعاون و�لّت�س��ارك، و�لّتقومي �لإلكرتوين، وتعزيز فر�س �لّتطوير  �لعملّيات على من�سّ
�ملهنّي �مل�ستمّر �ّلذي ل ميكن �أن يتّم بالإعد�د و�لتاأهيل فقط، بل بالقيادة �لّناجحة �ّلتي تعتمد �لّتحفيز وق�س�س �لّنجاح و�ملر�فقة 

من قب��ل �لّزملء �لّرياديّني يف �لّتكنولوجيا.
��ات عر�س �لفيديو �لّتعليمّي  وترّك��ز تكنولوجي��ا �لّتعلي��م يف �ملنهاج �ملطّور على حت�س��ني �لّتعّلم لدى �ملتعّلمني من خلل من�سّ
��ات �إد�رة �لّتعّل��م �لّت��ي تت�سّم��ن متاري��ن متعّددة �مل�س��تويات وكائن��ات تعّل��م رقمّي��ة digital learning object تعليمّية  ومن�سّ
��ي و�لتعّلم �لّذ�تي، و�إثارة �لنتب��اه وحتفيز �لتعّلم بالألعاب  و�إثر�ئّي��ة وبن��وك �أ�س��ئلة رقمّية، وتوف��ري بيئات �فرت��سّية تفاعلّية للتق�سّ
�لإلكرتونّية، وتوفري ف�ساء لكت�ساف �ملجالت �ملجّردة وجتربتها بالّرجوع �إىل �لّنمذجة و�ملحاكاة. وت�سّجع �لتكنولوجيا على 
َور و�لفيديو و�سفحات  �لإنتاج و�لإبد�ع لدى �ملتعّلمني من خلل �لتعّلم �لذ�تّي و�لإنتاج �لرقمّي �عتماًد� على بر�مج حترير �ل�سّ
�لوي��ب و�لرب�م��ج �ملكتبّي��ة وبر�م��ج �لرّتمي��ز، بالإ�سافة �إىل تعزيز �لّتو��سل و�لّت�س��ارك ب��ني �ملتعّلمني و�ملعّلمني و�لإد�رة �ملدر�س��ّية 
وتّي��ة �أو �لفيديو، وملّف��ات �لعمل �لت�س��اركّية و�لتعاونّي��ة، و�ملدّونات،  ّي��ة �أو �ل�سّ م��ن خ��لل غ��رف �لّدرد�س��ة و�ملحادث��ات �لن�سّ

و�ملنتديات، و�سوًل �إىل و�س��ائط �لّتو��سل �لجتماعّي.
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6-1  تصميُم املضامني:
ة باملو�د �لدر��سية على �ملعطيات �لعائدة �إىل خمتلف �مليادين �ملعرفّية/�ملو�د،  وفاًقا للإطار �لوطنّي  حتتوي �مل�سامني �خلا�سّ

ملنهاج �لتعليم �لعاّم ما قبل �جلامعّي يف لبنان:  
يج��ري تطويره��ا باّتب��اع �أمن��وذج و�ح��د و�إر�س��اد�ت م�س��رتكة، تت�سّم��ن �إجاب��ات ع��ن �لأ�س��ئلة �لآتي��ة: مل��اذ�؟ وم��اذ�؟   -
وكيف؟ ومتى؟ و�أي م�س��توى من �لكفاءة يبلغ �ملتعّلمون يف �كت�س��ابهم �ملحتوى �ملعريّف �ملقرتح مليد�ن معريّف معنّي/  

ماّدة معّينة؟  
حت��ّدد �لتط��ّور �لعم��ودّي لكّل مي��د�ن معريّف/مادة، ف�سًل عن �لتد�خل بني �مليادين �ملعرفّية/�ملو�د على �مل�س��توى �لأفقّي.  -
ة، بالتز�م��ن مع تطوير  ��ة بامل��و�د كيفّي��ة �إ�س��هام حمتو�ها �ملع��ريّف يف تطوير �لكفاي��ات �ملُ�س��تعَر�سَ حت��ّدد �مل�سام��ني �خلا�سّ  -

ة �ملتعّلقة بهذ� �ملحتوى. �لكفايات �خلا�سّ  
حتت��وي  �إر�س��اد�ت يف م��ا يتعّل��ق بخ�سو�سّي��ات �لتعلي��م و�لتعّل��م )مب��ا فيه��ا تق��ومي �لتعّل��م(، يف �س��ياق خمتل��ف �مليادي��ن   -

�ملعرفّية/�ملو�د، مثل َدْور �ملعّلمني و�ملتعّلمني و�أولياء �لأمور، وغريهم من �ملعنّيني، يف جعل حمتوى �لتعّلم   
و��سرت�تيجّياته، مو�كًبا للتطّور وهادًفا وممتًعا.  

تر�س��د �ملعّلم��ني �إىل ت�سمي��م �لوح��د�ت �لتعليمّي��ة عل��ى �ختلفه��ا )�مللئم��ة للو�سعّي��ات �لتعّلمّي��ة(، و�لأدو�ت �لت��ي   -
ة وتقاطع �مليادين �ملعرفية و�ل�س��ياقات �ملحّلّية، وتطبيق هذه  ت�س��اعد يف تكييف �ملنهاج لينا�س��ب �لكفايات �ملُ�س��تعَر�سَ  

�لوحد�ت، وتقوميها، عمًل بالتوجيهات �لعاّمة للإطار �لوطنّي ملنهاج �لتعليم �لعاّم ما قبل �جلامعّي.   

بناًء على مبادئ تطوير �ملنهاج وتنفيذه، ياأخذ مطّورو �ملو�ّد �لدر��سّية باحل�سبان �لإر�ساد�ت  �لآتية21 :
�أن ت�سّمن �مليادين �ملعرفّية كاّفة �إمناء �ملتعّلمني وتطوير قدر�تهم �ملختلفة.  -

�أن تتمّتع �مليادين �ملعرفّية كاّفة بالقدر ذ�ته من �لأهّمّية ويكّمل بع�سها �لبع�س �لآخر.  -
�أن يجري تطوير �مليادين �ملعرفّية ب�سكل متو�ٍز مبا ي�سمن تنفيذ �لتقاطع �ملعريّف عند �ملتعّلم و�ل�رسورّي لمتلكه �ملعرفة وتطبيقها.  -

�أن يج��ري تطوي��ر كّل مي��د�ن مع��ريّف ب�س��كل عم��ودّي، وياأخ��ذ �إمكان��ات �ملتعّلم��ني �لنمائّي��ة باحل�س��بان، ع��رب �لتاأّك��د م��ن �أّن   -
��سرت�تيجّية �لتعليم/�لتعّلم تتناول �خلطو�ت �ملنا�سبة �لو�جب �ّتخاذها لكت�ساب �ملفاهيم �ملعرفّية و�ملهار�ت و�ملو�قف �لعائدة �إليها.  
�أن يجري تطوير �ملحتويات �لتعّلمّية للميادين �ملعرفّية باّتباع �ملقاربة �لقائمة على �لكفايات و��ستخد�م تقنّيات �لتعليم/�لتعّلم   -

�ملنا�سبة، و�لتنّبه �إىل �لرو�بط �لأفقّية و�لتما�سك، و�لتقاطع بني �مليادين �ملعرفّية و�ملو�د.  
ة باملو�ّد مبادئ مو�ءمة �ملناهج، وممار�سات �لتدري�س، وطر�ئق تقومي �لتعّلم، تعزيًز� جلودة �سريورة  �أن حتوي �مل�سامني �خلا�سّ  -

�لتعّلم وخمرجاته، من خلل �عتماد مقاربات متقاطعة ومتما�سكة.  

20. ميكن مراجعة ما جاء من اقرتاحات يف دراسات امللحق رقم 1، خاّصة الدراسات 1، 3، 6 و7.

21. قبل مرحلة تطوير املضامني الخاّصة باملواد، سيجري وضع إرشادات مفّصلة لتوجيه األفراد املعنيّني بإعداد املنهاج وتطوير املواد التعلّميّة حول خصائص املنهاج، واملعايري التي ينبغي أخذها 

بعني االعتبار عند وضع هذه املضامني، تطبيًقا لإلطار الوطنّي ملنهاج التعليم العاّم ما قبل الجامعّي.

آلّياُت ُحْسِن الّتطبيق20  -6
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6-2  تنميُة  القدرات
تع��ّد تنمي��ة �لق��در�ت �أم��ًر� بالغ �لأهّمّية يف تطوير �ملنه��اج وتطبيقه. ول يقت�رس �لأمر على تنمي��ة قدر�ت معّدي �ملنهاج،   -
��ا ق��در�ت �ملعنّي��ني جميًعا، م��ن معّلم��ني ونّظار/مديرين، و�أع�س��اء �آخري��ن يف �لإد�رة �ملركزيّ��ة و�إد�ر�ت  ب��ل ي�س��مل �أي�سً  
�ملد�ر�س، ف�سًل عن �أولياء �لأمور، وممّثلني عن �ملجتمع وعامل �لأعمال، و�لأطر�ف �ملعنّيني �لآخرين، كالإعلمّيني �لرتبويّني.  
ت�س��تدعي تنمية قدر�ت �ملعنّيني يف تطوير �ملنهاج فهم �س��ريورته و�لإ�س��هام يف حت�س��ينه يف �سوء �لتغذية �لر�جعة �لناجتة   -
عن تطبيقه. لذ�، ل بّد من مر�جعة وثائق �ملنهاج �لأ�سا�س��ّية، وتنقيحها بانتظام، كالإطار �لوطنّي ملنهاج �لتعليم �لعاّم   

ة باملو�د �لدر��سّية، للّطلع عن كثب على �حلاجات و�لأو�ساع �مل�ستجّدة. ما قبل �جلامعّي، و�مل�سامني �خلا�سّ  
تهدف تنمية �لقدر�ت �إىل زيادة مّطردة يف عدد �ملعّلمني �ملوؤّهلني على �مل�س��تويات كاّفة، وذلك بف�سل �أنظمة �إعد�د   -
وتدريب فاعلة، ت�س��مح باإعد�د �ملعّلمني قبل �خلدمة، و�سمان تقّدمهم �ملهنّي ب�س��كل م�س��تمّر، على �ختلف �أنو�عه   
��ة، و�نخر�طهم يف دور�ت  )مث��ل تدريبه��م يف �أثناء �لعمل، ومن خلل �ل�س��بكات �ملدر�س��ّية و�لهيئ��ات �ملهنّية �ملخت�سّ  

ات �لإلكرتونّية(. �سة يف �لتطوير �ملهنّي �مل�ستمّر، �سو�ء �أكان ح�سوريًّا �أم عرب �ملن�سّ متخ�سّ  
تعتمد �س��ريورة �لتنمية للقدر�ت على �لتعاون �لفاعل بني خمتلف �ملوؤ�ّس�س��ات و�ملنّظمات، مثل وز�رة �لرتبية و�لتعليم   -
�لع��ايّل، و�ملرك��ز �لرتب��وّي للبحوث و�لإمناء، و�جلامع��ات �لعاملة يف لبنان و�جلامعات �ل�سديق��ة يف �لعامل، و�ملنّظمات   
�لدولّي��ة غ��ري �حلكومّية/�ملنّظم��ات غري �حلكومّية �لتي تعنى ب�س��وؤون �لرتبية، و�ملنّظمات �لدولّي��ة و�لإقليمّية و�ملحلّية.  
ا �إىل تو�س��يع رقعة �لأ�س��خا�س )من �أ�س��اتذة و�إد�ريّني( �لقادرين عل��ى �لنخر�ط يف �لعمل  ته��دف تنمي��ة �لقدر�ت �أي�سً  -

�لرتبوّي ، وذلك بتاأمني �إعد�د �أ�سا�سي عايل �جلودة وتاأهيل م�ستمر يف �أثناء �خلدمة.  

6-3  تاأمنُي املوارِد ال�رّسوريّة
ل بّد من تو�فر �ملو�رد �لب�رسّية و�لفكرّية و�ملادّية، يف مرحلَتي جتريب �ملنهاج وتنفيذه على �لنطاق �لو��سع.

يتلّق��ى �ملعّلم��ون و�لإد�رّي��ون )م��ن مدي��ري �ملد�ر���س، �لنّظ��ار، �ملن�ّس��قني، �مل���رسفني و�ملر�س��دين( �لتدريب ب�س��اأن تبّني   -
مب��ادئ �ملنه��اج �ملط��ّور، حّت��ى يتمّكنو� من �لعم��ل مًعا بتناغم، من خلل �عتماد مقاربات مدر�س��ّية �س��املة. ومن بني   
�مله��ار�ت �لت��ي يحتاج��ون �إىل تطويره��ا، تربز تل��ك �ملتعّلقة بفهم وثائق �ملنه��اج �ملطّور، وكيفّية تطبيقه��ا مبا يتو�ءم مع   
بيئاته��م �ملحّلّي��ة. ل��ذ�، يتع��نّي عليه��م �حلر���س عل��ى ح�س��ن متابع��ة تنفي��ذ �ملنه��اج م��ن خ��لل م�س��اركة �أولي��اء �لأمور،   
و�لأط��ر�ف �ملعنّي��ني �لآخرين، و��س��تخد�م نتائج متابعة تنفيذ �ملنهاج وتقوميه، به��دف تعديله/تطويره وجتديده  دعًما   

ل�سريورة �لتعّلم وخمرجاته �سمن �سياقاتهم �ملحّلّية.  
��ة ب��ه، و�مل��و�د �لتعّلمّية وتوزيعه��ا يف �لوقت �ملنا�س��ب  ��ا عل��ى �إنت��اج �لوثائ��ق �خلا�سّ يعتم��د تطبي��ق �ملنه��اج �ملط��ّور �أي�سً  -
��ات �لإلكرتونّي��ة وغريه��ا. وياأخ��ذ تطوي��ر �مل��و�رد �لتعّلمّي��ة �جلدي��دة )كالكتب �ملدر�س��ّية، ودفات��ر �لتطبيق،  ع��رب �ملن�سّ  
و�لكت��ب �لإلكرتونّي��ة، و�لربجمّي��ات(، بع��ني �لعتب��ار �حلاج��ة �إىل توفري �مل��و�د �لورقّية/�ملاألوف��ة و�ملو�د �لرقمّية �ملي���رّسة   
للتعّلم، و�لتي ميكن ��س��تخد�مها من دون �لّت�سال ب�س��بكة �لإنرتنت ول�س��يما يف �ملناطق �لتي ت�سكو من فقر تعليمّي.  

ز �ملكتبات �ملدر�سّية بالأدو�ت �حلديثة ِوفاًقا ملعطيات �ملنهاج �ملطّور. جتهَّ  -
ت�س��هم �ملد�ر���س و�ملعّلم��ون و�لأط��ر�ف �ملعنّيون )مبن فيه��م �ملتعّلمون(، �إىل �أق�سى حّد ممكن، يف �إنت��اج مو�رد تعّلمّية   -

وتطويرها،  تكون منا�سبة لو�سعّيات �لتعّلم، تعك�س �أو�ساع �ملتعّلمني وت�ستند �إىل مو�رد �لبيئة �ملحّلية.  



��ا م��و�رد م��ن �س��اأنها �سم��ان تق��ّدم �ملعّلم��ني �ملهن��ّي، م��ن خ��لل �ل�س��بكات �ملدر�س��ّية و�لهيئ��ات �ملهنّية  ���س �أي�سً ُتخ�سّ  -
��ة، فيتمّك��ن �ملعّلم��ون م��ن �مل�س��اركة يف دع��م �أقر�نهم، و�لنخر�ط يف �لأن�س��طة �لت��ي تنّمي مهار�ته��م �ملهنّية،  �ملخت�سّ  

باعتماد مقاربة مدر�سّية �ساملة، وبالتعاون مع �ملر�جع �لرتبوّية �لوطنّية و�ملحّلية.  

6-4 تاأمنُي الّدعم القانويّن والإدارّي
ل بّد من �أن تدعم تنفيذ �ملنهاج �لّلبنايّن �ملطّور ت�رسيعات جديدة، و�أنظمة وقر�ر�ت �إد�ريّة منا�سبة22 .   -

ي�س��مل �لدع��م �لقان��ويّن و�لإد�رّي لتطوي��ر �ملنه��اج وتنفيذه، �أنظم��ة جديدة ل��لإد�رة �لرتبوّية على �مل�س��توَينْيِ �ملركزّي   -
و�ملحّلّي/�ملدر�سّي، ترتكز على روؤية لبنانّية و�حدة للمنهاج/�لتعليم، وحتّفزها �لقيادة �ملتقّدمة �حلكيمة �لقائمة على �لتعاون.  

ترتب��ط �لأ�س��كال �جلدي��دة م��ن �لّلمركزّي��ة و�ل�س��تقلل �لذ�تي، �لتي ت�س��تفيد منها �ملوؤ�ّس�س��ات �لرتبويّة على م�س��توى   -
�لإد�رة و�حلوكم��ة2٣ ، �رتباًط��ا وثيًق��ا مبعاي��ري حم��ّددة وبتد�ب��ري �مل�س��اءلة �لهادف��ة �لت��ي ت�س��اعد يف �لتخفي��ف م��ن وط��اأة   
�ل�سعوب��ات و�لتحّدي��ات و�لعر�قي��ل من خلل �إقامة �ل���رس�كات �لفاعلة و�لتعاون بني �ملد�ر���س و�لأطر�ف �ملعنّيني يف   

�لقطاع �لرتبوّي.  
يوّف��ر �لدع��م �لقان��ويّن و�لإد�رّي �إط��ار عم��ل لتموي��ل �لتعلي��م ب�س��كل فاعل، م��ن خلل توزي��ع �ملو�رد ب�س��كل عادل،   -

وطرح حلول ناجعة جلهة �لتكلفة.   

6-5    حتقيُق �صماِن اجلودة24
تنطل��ق �س��ريورة �ملتابع��ة و�لتق��ومي م��ن �ملفهوم �مل�س��رتك للمنهاج �لع��ايل �جلودة لتحديد مدى متا�س��ي �ملنه��اج �ملنّفذ مع   -
��ة بامليادي��ن �ملعرفّي��ة، و�لتحّقق من جودت��ه، �أي �لتاأّك��د من �أّنه  توجيه��ات �لإط��ار �لوطن��ي �ملط��ّور، و�مل�سام��ني �خلا�سّ  

حها خمتلف وثائق �ملنهاج. يحّقق �لنتائج �لتعّلمّية �لإيجابّية �ملتوّقعة �لتي تو�سّ  
ت�ستند �سريورة �سمان �جلودة �إىل �لأطر �ملرجعّية25 �لتي تعتمدها كّل من وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل و�ملركز �لرتبوّي   -
للبح��وث و�لإمن��اء، و�لت��ي حت��ّدد �لكفاي��ات �لت��ي يحت��اج �إىل �إتقانه��ا كّل م��ن مدي��ري �ملد�ر���س و�لنّظ��ار و�ملعّلم��ني   
و�ملن�ّسقني و�أمناء �ملكتبات، ومطّوري �ملو�د �لتعّلمّية و�لفئات �لأخرى من �لخت�سا�سّيني �لعاملني يف �لقطاع �لرتبوّي.   
بن��اًء عل��ى نتائ��ج �س��ريورة �ملتابع��ة و�لتق��ومي، وبع��د م�س��اور�ت مو�ّس��عة، ُتّتخذ �لق��ر�ر�ت �ملتعّلق��ة مبر�جع��ة �ملنهاج يف   -

خمتلف �مليادين، �أ�سا�ًسا لتح�سني �سريورة �لتعّلم وخمرجاته.  
�رسورة ت�س��كيل هيئة �سمان �جلودة �لوطنّية للتحّقق من �سمان جودة �ملنهاج يف �سوء �لإطار �لوطنّي ل�سمان �جلودة يف   -
لبن��ان. وم��ع ذل��ك، ف��اإّن �ملعّلم��ني و�ملتعّلم��ني و�أولي��اء �لأم��ور و�ملعنّي��ني جميًع��ا، مدع��ّوون �إىل �لإ�س��هام �لبّن��اء يف ه��ذه   
�ل�س��ريورة، و�مل�س��اركة يف �لبح��وث عل��ى م�س��توى �لقاعدة، ملعرفة م��ا هو �مللئم ل�س��ياقاتهم �ملحّلّية، وما ه��و �لد�عم لها.  
ي�سّكل �سمان �جلودة �ملجال �لذي تلتقي فيه خمتلف �أنو�ع �لبحوث و�لدر��سات )�أي �لبحوث �ملحّلية، و�لدر��سات   -
�لوطنّي��ة و�لعاملي��ة �لو��س��عة �لنط��اق، و�لبح��وث �لإجر�ئّي��ة، ودر��س��ة �حل��الت �إل��خ.(، به��دف �إج��ر�ء �لتطوير�ت يف   

�ل�سيا�سة �ملعتمدة، �نطلًقا من تاآزر �ملقاربات �ملوّجهة من �لقّمة �إىل �لقاعدة ومن �لقاعدة �إىل �لقّمة.  

ل ورقة �إد�ريّة لحقة �لقرت�حات بهذ� �خل�سو�س. 22. �ستف�سّ
2٣ املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء. )2022(. اإلطار املرجعّي لإلعتامد األكادميّي-املعايري املُحّدثة للمدرسة الفّعالة. بريوت.

https://www.crdp.org/project-details/33454
24. ميكن مر�جعة �مللحق رقم 1 - �جلودة �ل�ساملة يف �لتعليم.

https://www.crdp.org/project-details/33454 .25. املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء. )2022(. األطر املرجعيّة. بريوت
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تنمية القدرات                      املوارد                            متكني بيئات التعّلم كافة )مدارس وغريها(                                    األهل وأصحاب الشأن

اإلجراءات القانونّية واإلدارّية                               ضمان اجلودة          

عناصر داعمة

سماُت املتعّلم
وطنّي- متوازن- متعاون- إنسايّن- منفتح- مبادر- مثابر- متفّكر- ناقد- مبدع- باحث ومتقّص

اأ�ص�س املنهاج املطّور
اأبرُز القيم

العدالة
النّزاهة

الحرتام
ال�صالم 
القتدار

 ال�صتقالليّة 
ال�صخ�صيّة

الكفايات 
ة  اخلا�صّ

العائدة اإىل 
املواّد

التّعليميّة 
واملجالت 

التّعّلميّة 

املبادئ
املتعّلم حموُر 

التّعّلم
التّعّلم املتمحوُر 

حول حاجات 
املجتمع

التّعّلم للحياة
التّنّوع
املرونة

مواكبة التطّور

أهمّية املنهاج
- ي�سم��ن ج��ودة �لن��و�جت �لتعّلمّية �نطلًقا من �خلرب�ت �ملمنهجة و�ملنّظمة و�ل�س��املة   
ة لعملّي��ة �لتعّل��م �لت��ي تتوّف��ر يف م�س��ار �لتق��ّدم �له��ادف.     و�مللئم��ة و�ملي���رسّ
و�لعم��ل. للحي��اة  �ملتعّلم��ني  �إع��د�د  ويف  �ل�س��خ�سية  تنمي��ة  يف  ي�س��هم    -
- يغر���س يف �ملتعّل��م �لقي��م �لّلبنانّي��ة و�لإن�س��انّية �مللئم��ة للمجتمع �للبن��ايّن، ويطّور 
   �ملع��ارف و�مله��ار�ت و�ملو�ق��ف �لت��ي يحتاجه��ا �ملتعّلم��ون جميًع��ا به��دف 

   �لتعامل مع حتّديات �لقرن �حلادي و�لع�رسين.

الّرؤية
- جمتمع لبنايّن عادل ود�مج ومنتج ومزدهر.

- متعّلمون و�عدون يطمحون �إىل �لتعّلم مدى �حلياة، وقادرون على �لّتعامل مع 
    �لتحّديات ب�سكل بّناء، بالإ�سافة �إىل حتقيق رفاههم ورفاه عائلتهم وجمتمعاتهم  

    �ملحلّية و�ملجتمع ككّل.
ة    - مد�ر�س و�أماكن َتعلُّم توؤّمن �لتعّلم �جلّيد للجميع يف بيئات حا�سنة و�آمنة ومَي�رسِّ

    للتعّلم، بتعاون وثيق مع جمتمعاتهم �ملحلّية و�أ�سحاب �ل�ساأن.

الإطار الوطني ملنهاج التعليم العاّم ما قبل اجلامعّي )من �صفوف الرو�صات حتى الثانوي الثالث(

توافق املنهاج مع:

اسرتاتيجيات التعليم 
والتعلم وطرائقها

و
تقومي التعلم

)التقومي كسبيل للتعّلم(

جماالت التعّلم / املواد
اللغة واألدب والتواصل
)العربية ولغات أخرى(

الرياضيات
العلوم

الدراسات االجتماعّية واإلنسانّية
الفنون والدراسات الثقافّية

التكنولوجيا )مبا يف ذلك تقانة املعلومات 
واالتصاالت(

مهارات احلياة والعمل
الرتبية البدنية والصحية

واألنشطة الالصفّية / األخرى

القضايا املتقاطعة
املعرفة الّرقمّية

)تقانة املعلومات 
واالتصاالت والذكاء 

االصطناعي(

املواطنة والتنمية 
املستدامة

الّتعّلم االجتماعّي 
والعاطفي/

االنفعايل

الكفايات   
ة املُ�صتَعَر�صَ

كفايات 
التفكري والتعّلم

الكفايات الوطنيّة 
والجتماعيّة

الكفايات
ال�صخ�صيّة

الكفايات البدنيّة 
وال�صحيّة والبيئيّة

األسباُب املوجبُة لتطوير املنهاج
o ســّد الثغــرات والنواقــص التــي نتجــت عــن تطبيــق مجتــزأ   

   للمنهاج السابق.

أجــل    مــن  وخاّصــة  ُمســتعرََضة  كفايــات  املتعلّمــني  تطويــر   o

نشــهدها  التــي  الرسيعــة  التغــرّيات  مــع  بنجــاح  التعامــل     

   اليوم يف جميع املجاالت

نشــطني  مواطنــني  ليصبحــوا  املتعلّمــني  إعــداد  إىل  الحاجــة   o

     ومســؤولني فينخرطــوا بفاعليّــة يف أســواق االقتصــاد والعمل الحديثة.

)الحديثــة(،  التقانــات  يف  املســبوق  غــري  التّقــّدم   إىل  نظــرًا   o

ــات  ــات املعلوم ــم يف تقان ــر كفاءته ــني تطوي ــىل املتعلّم ــنّي ع    يتع

   واالتصــاالت، مبــا يشــمل تطبيقاتهــا يف ميــدان الــذكاء االصطناعــّي. 

o الحاجة إىل إسهام  املنهاج يف التنمية الشخصيّة، ويف التعلّم 

   االجتامعّي واالنفعايّل/العاطفّي.

ومواجهــة  البيئــّي،  بالشــأن  االهتــامم  إىل  املتزايــدة  الحاجــة   o

  املخــاوف املتعلّقــة بتغــرّي املنــاخ، مــا يســتلزم إعــداد املتعلمــني مــن 

  جهــة التنميــة املســتدامة واالقتصــادات الخــراء وحاميــة البيئــة.
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الرقم
1
2
3
4
5

6
7
8

العنوان

املالحق

ملحق رقم 1

�لدر��سات �لتي و�سعها �ملركز �لرتبوّي للبحوث و�لإمناء )2021-2022(ملحق رقم 1
حاجات �ملجتمع �لرتبوّي  -

حاجات �سوق �لعمل  -
تكلفة قطاع �لرتبية  -

حتليل منهاج 1٩٩٧  -
مرتكز�ت �ملنهاج  -
�جلودة يف �لرتبية  -

�مل�ستجّد�ت �لرتبوّية �لعاملّية و�لعلمّية و�لتكنولوجّية  -
�لتنظيم �لإد�رّي �لرتبوّي و�أنظمته   -

�مليادين �ملعرفّية و�ملو�ّد
م�رسد �مل�سطلحات 

الإ�صم
د. اإيفيت الغريب ود. نعمه �صفا

د. ترييز الها �صم ود. ريّان الهيكل
د. جورج نّحا�س

د. �صوزان عبد الر�صا اأبو رجيلي
د. طارق ال�صل

د. كمال اأبو �صديد ود. طارق ال�صل
د. مطانيو�س احللبي 

د. منري ق�صري

حاجات املجتمع الرتبوّي
ربط املناهج التعليميّة مبخرجات �صوق العمل: مقاربة نوعية حلاجات �صوق العمل يف لبنان

ملحق رقم 2
ملحق رقم 3

منهاج جديد: ملاذا وكيف؟  مبادئ واأ�ص�س تنفيذ
مقاربة حتليليّة وا�صت�رسافيّة ملناهج التعليم العام ما قبل اجلامعّي

درا�ص��ة ح��ول الإنف��اق عل��ى التعلي��م الر�ص��مّي الأكادمي��ّي م��ا قب��ل 
اجلامع��ّي )م��ن الرو�ص��ةِ حتّ��ى نهاي��ة الثانوي��ة العاّم��ة(  احلال��ة الّلبنانيّ��ة

ورقة مرجعيّة حول امل�صتجّدات احلديثة يف املناهج من منظور عاملّي

الإطار التنظيمّي لالإدارة الرتبويّة يف لبنان

اجلودة ال�صاملة يف التعليم

الدراسات التي وضعها املركز الرتبوّي )2022-2021(
إشراف وتنسيق: د. برندا غزايل

مراجعة تربوّية: الربوفسور منر فريحة 
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ملحق رقم 2
امليادين املعرفيّة واملواّد

نقاط الرتكيز والتوّجهات الجديدة يف املنهاج املطّور امليادين املعرفّية واملواد

الرياضّيات
)حساب األعداد/ العملّيات الحسابّية 

–الهندسة الرياضّية – القياس – 

الجرب – علم املثلّثات–  التحليل/ 

حساب التكامل والتفاضل - اإلحصاء 

واالحتامالت( 

- يتــّم وضــع سياســة لغويّــة تلحــق بهــذا اإلطــار، تنطلــق مــن كــون اللّغــة العربيّــة هــي اللّغــة 

ــة القصــوى. األّم يف لبنــان ويُْعطــى إلتقانهــا األهّميّ

- يركّــز تعلـّـم اللّغــات عــىل إتقــان الكفايــات اللّغويـّـة بشــكل متــوازن، ال ســيّام: التعبــري الشــفوي، 

واإلصغــاء، والقــراءة، والكتابة.

- يســتخدم تعلّــم اللغــات األســاليب املألوفــة والجديــدة، مــن رقميّــة وغــري رقميّــة آخــًذا 

بالحســبان الســريورة الّنامئيّــة للمتعلّمــني.

ــات عــىل املهــارات الشــفويّة،  ــم اللّغ ــة، يشــّدد تعلّ ــات اللّغويّ ــز عــىل الكفاي - إىل جانــب الرتكي

ــة األوىل. ــنّي الدراس ــذ س ــة )La Pragmatique( من ــة، والتداوليّ والتواصليّ

- يبــدأ تعلّــم اللّغــات األجنبيّــة العامليّــة منــذ الصفــوف األوىل، بهــدف تســهيل تقــّدم املتعلّمــني، 

عــرب مختلــف املســتويات، مــن الروضــة حتـّـى الصــّف الثانــوي الثالــث. وتشــمل مســتويات املهارة 

اللّغويـّـة مســتوى البدايــة، واملســتويات: املتوّســط، واملتقــّدم، والعــايل، واملتميّز/املتحــّدث األصيّل/

ثنــايئ اللّغــة. يســتمر تعلـّـم اللّغــات األجنبيّــة، وفــاق مــا يتــّم التوّصــل إليــه يف مســتند »السياســة 

اللغويّة«.

- يســتمّر تطويــر املهــارات التواصليّــة لــدى املتعلّمــني، يف  اللغــات كافــة، وهــي تشــمل التحــاور، 

ــة  ــاليب مختلف ــة بأس ــىل الكتاب ــرّس ع ــري، والتم ــكالم جه ــّدث ب ــات، والتح ــاركة يف النقاش واملش

ــة، ووســائل التواصــل االجتامعــّي. ــة(، وحســن اســتخدام الوســائل اإلعالميّ )منهــا اإلبداعيّ

ــة، يف لبنــان  ــة املهّمــة وســائر األعــامل الثقافيّ - يتعــرّف املتعلّمــون اللّبنانيّــون إىل األعــامل األدبيّ

والعــامل العــريّب والعــامل، ويطــّورون مهــارات التفكــري النقــدّي يف تفاعلهــم مــع هــذه األعــامل.

- يتعــرّف املتعلّمــون اللّبنانيّــون إىل الفــروع املهّمــة يف الرياضيّــات كافـّـة، ويركّــزون عــىل املعــارف 

الخاّصــة بــكّل مرحلــة مــن املراحــل النامئيّــة للمتعلّمــني.

- يحــدث التقــّدم عــرب الســلّم التعلّمــي مــن خــالل االمتــالك التدريجــي للبنــى األساســيّة وصــوالً 

إىل الحقــول املعرفيّــة التــي تضــم املفاهيــم الرياضيّــة وتداخالتهــا وتقاطعاتهــا مــع علــوم أخــرى 

)خاّصــة الفيزيــاء(.

ــات.  ــة األساســيّة لحقــول الرياضيّ ــم املعرفيّ ــة عــىل املفاهي ــة االبتدائيّ ــز يف املرحل - يكــون الرتكي

ــة  ــة يف املرحلــة املتوّســطة، فاملرحلــة الثانويّ تتطــّور هــذه املفاهيــم مــن خــالل الحقــول املعرفيّ

مــع أخــذ مســتوى املعرفــة املطلــوب وفاقًــا ملســتلزمات كل فــرع مــن فــروع الشــهادة الثانويّــة 

بالحســبان.

ــتدالل  ــّي، واالس ــل املنطق ــتخدام التسلس ــىل اس ــم ع ــر قدراته ــن تطوي ــون م ــن املتعلّم - يتمّك

الصحيــح، والتعلـّـم مــن األخطــاء، واالنتقــال بسالســة مــن العمليّــات البســيطة إىل املعّقــدة، ومنها 

د املتعلّمــون هكــذا باملعــارف الاّلزمــة إلنشــاء روابــط هادفــة  إىل العمليّــات األكــر تعقيــًدا. يُــزوَّ

بــني الرياضيّــات واملواقــف الحياتيّــة، وحــّل املســائل، وذلــك بوســاطة معطيــات وأدوات رياضيّــة 

مختلفــة.

ــة للربمجــة الحاســوبيّة، ويطبّقــون التشــفري  ــة والرياضيّ - يتعــرّف املتعلّمــون إىل األبعــاد املنطقيّ

ألغــراض مختلفــة.

اللّغة، واألدب، والتواصل

)اللّغة العربّية كلغة أّم – اللّغة 

الفرنسّية و/أو اإلنجليزيّة – لغات 

أخرى وفاًقا للسياسات التي تعتمدها 

الوزارة.(
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العلوم
)الفيزياء – الكيمياء – علوم األرض – 

علوم الحياة – علوم البيئة(

العلوم اإلنسانّية واالجتامعّية

 )الرتبية املدنّية – التاريخ 

– الجغرافيا – علم االجتامع 

– االقتصاد وإدارة األعامل – 

الفلسفة(

ــوم يف تفســري  ــني يف إدراك دور العل ــي تســاعد املتعلّم ــيّة )الت ــارص األساس ــد العن - يجــري تحدي

الظواهــر الطبيعيّــة( لــكّل فــرع مــن فــروع العلــوم، بهــدف اختيــار املضامــني التعلّميّــة الخاّصــة 

ــا للكفايــات الخاّصــة بــكل فــرع.  باملــواد الدراســيّة، وتنظيمهــا بشــكل هــادف، وفاقً

- يتعــرّف املتعلّمــون إىل املفاهيــم املعرفيّــة والطرائــق املتشــاَركة بــني العلــوم، وإىل دور العلــوم يف 

التنبّــؤ بحيثيّــات جديــدة، وقــراءة مــا بعــد الظواهــر، وفهــم تطّورهــام، وإىل الروابــط بــني العلــوم 

ــة األخرى. واملياديــن املعرفيّ

-  تتــّم تنميــة مهــارات املتعلّمــني العلميّــة وفاقــا لنامئهــم الذهنــّي، وذلــك منــذ ســنوات 

الدراســة األوىل، وهــي تشــمل املالحظــة والفضــول العلمــّي، والقــدرة عــىل طــرح األســئلة، ووضــع 

النظريـّـات )منهــا صياغــة الفرضيّــات(، وإثباتهــا أو دحضهــا بعــد االختبــار، واالســتناد عنــد الحاجة 

ــة. إىل األدوات الرياضيّ

- يتمــرّس املتعلّمــون عــىل اســتخدام العلــوم إىل حــّل مســائل الحيــاة اليوميّــة، وترصفّهــم كعلــامء، 

إىل تطويــر مهــارات املثابــرة لديهــم، فضــاًل عــن مهــارات التفكــري العلمــّي النقــدّي، واملنهجــّي، 

واإلبداعــّي، التــي تســاعدهم يف إدراك أهّميّــة العلــوم. 

ــة، إىل املخاطــر املمكنــة لتأثــري ســوء  ــون، مــن خــالل املــواد العلميّ - يتعــرّف املتعلّمــون اللّبنانيّ

ــة  اســتعامل العلــوم والتقانــة يف بيئاتهــم املختلفــة، وإىل دورهــا اإليجــايّب يف إيجــاد حلــول فّعال

ــة وحســن اســتخدامها كجــزء مــن التنميــة املســتدامة. للحفــاظ عــىل ثرواتهــم الطبيعيّ

ــّي  ــّور العلم ــب التط ــي تصاح ــة الت ــا األخالقيّ ــع القضاي ــل م ــىل التعام ــون ع ــرّس املتعلّم - يتم

ــة املناســبة. ــة، والقــرارات القانونيّ والتقــايّن، بشــكل نقــدّي بّنــاء بهــدف اتّخــاذ املواقــف األخالقيّ

ــاليب  ــم أس ــة لفه ــات الالزم ــني بالكفاي ــة املتعلّم ــانيّة واالجتامعيّ ــوم اإلنس ــدان العل ــزّود مي - ي

التعامــل يف بيئاتهــم املحلّيّــة، ووطنهــم، ومحيطهــم بشــكل عــاّم. فيتيــح لهم املشــاركة يف األنشــطة 

ــؤوليّاتهم،  ــم، ومس ــم، وواجباته ــة حقوقه ــالل مامرس ــن خ ــة، م ــاة االجتامعيّ ــة، والحي الجامعيّ

وإســهامهم يف دراســة الواقــع، وتحســني الظــروف املعيشــيّة، وســريورة التطــّور االجتامعــّي، 

ــش بســالم يف ظــّل الحــق والعــدل واملســاواة. ــادئ العي واالقتصــادّي، والســيايّس، وإرســاء مب

- عــىل غــرار ميــدان العلــوم، يطّلــع املتعلّمــون، يف العلــوم اإلنســانيّة واالجتامعيّــة، عــىل أســاليب 

ــا إىل  ــون أيًض ــة، ويتعرّف ــج العلميّ ــات املرتبطــة باســتخدام النتائ ــا، واألخالقيّ ــدة له البحــث العائ

ــة وعــىل التنميــة املســتدامة. ــة والعامليّ ســبل إســهاماتهم يف الرتبيــة عــىل املواطنــة املحلّيّ

- يطــّور املتعلّمــون مهاراتهــم االســتقصائيّة، واســتعاملهم للعلــوم األخــرى )كاإلحصائيّــات(، 

فيكتشــفون الظواهــر البشيّــة واالجتامعيّــة واالقتصاديّــة بطريقــة علميّــة.

- يقــارب تعليــم التاريــخ مقاربــة إنســانيّة شــاملة تشــّدد عــىل بعــد اإلنســان يف التطــّور والنمــو، 

ويف صياغــة الحضــارات املتتاليــة، ويف تطويــر الثقافــات املحليّــة.

ــادي  ــرايف واالقتص ــي والجغ ــم التاريخ ــان إىل تراثه ــخ لبن ــم تاري ــدى تعلّ ــون ل ــرّف املتعلّم - يتع

ــوالء  ــوِّي حــّس ال ــة، ويق ــة اللبنانيّ ــم الوطنيّ ــخ اعتزازهــم بهويته ــا يرسِّ والبــشي والحضــاري، م

ــة لبنــان  ــني القامئــة عــىل العيــش املشــرتك، ويعــّزز الشــعور بهويّ للبنــان، ويؤكــد وحــدة اللبنانيّ

ــني. ــه العربيّ وانتامئ

ــة الــرتاث املشــرتك،  ــة جامعــة عــن طريــق كتابــة تاريــخ وطنــي يــربز أهميّ - بنــاء ذاكــرة وطنيّ

واملنجــزات املشــرتكة.

- تبيان وحدة املصري، عىل الرغم من املعاناة خالل مراحل النزاع واالنقسام.
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املواطنة 

التعلّم االجتامعّي

 والعاطفّي/االنفعايّل

-  الرتكيز عىل االنعكاسات السلبيّة للنزاعات بني اللبنانيّني عىل وحدة الوطن واستقراره.

- يقــارب تعليــم الجغرافيــا مقاربــة شــاملة تشــّدد عــىل دور اإلنســان يف التعاطــي مــع الطبيعــة، وعــىل 

التكامــل بــني الجغرافيــا الطبيعيّــة والجغرافيــا البشيـّـة، وعــىل ارتبــاط الجغرافيــا بالعلــوم األخرى.

ــاه  ــة وغن ــان الجغرافيّ ــات لبن ــان، إىل خصوصيّ ــا لبن ــم جغرافي ــدى تعلّ ــون، ل ــرّف املتعلّم - يتع

ــة. ــه الطبيعيّ ــا بيئت ــع به ــي تتمت ــات الت ــن اإليجابيّ ــات االســتفادة م الطبيعــي وإمكان

ــني  ــم املتعلّم ــق(، يف دع ــا )كاألخــالق، واملنط ــة به ــن املتعلّق ــفة وامليادي ــم الفلس ــهم تعلّ - يُس

ــى  ــا واالســتدالل حتّ ــة الثقافيّة/الفلســفيّة، ومهــارات التفكــري العلي ــم املعرفيّ ــر املفاهي يف تطوي

ــا املرتبطــة بعاملهــم، وحياتهــم، ومعارفهــم. ــوا مــن التعامــل مــع أهــّم القضاي يتمّكن

- ترُبز أهميّة الفلسفة مساحة فكريّة خاّلقة وإسهام الفالسفة اللبنانيّني فيها.

- يتــدرّب املتعلّمــون، باكــرًا، عــىل مامرســة التفكــر الفلســفي مــن خــالل حلقــات تعــد خصيًصــا 

لهــذا الغــرض تأخــذ بالحســبان نضــوج املتعلّمــني الذهنــي.

- يكتشــف املتعلّمــون األســس العلميّــة التــي ترتكــز عليهــا العلــوم االجتامعيّــة )كعلــم االجتامع، 

واالقتصــاد، وإدارة األعــامل(، انطالقـًـا مــاّم اكتســبوه مــن معــارف يف ميــدان العلــوم، وذلــك منــذ 

ــنوات التعلّم األوىل. س

- يدعــو املنهــاج إىل تصميــم األنشــطة والتجــارب التعلّميّــة، وتطبيقهــا وتقوميهــا مبــا يتيــح تنميــة 

ــزه،  ــني وتعزي ــدى املتعلّم ــايف ل ــاين الثق ــّوع اللبن ــى التن ــي غن ــة عــىل وع ــة القامئ حــّس املواطن

ــة املســتدامة، كــام  ــات املرتبطــة بالتنمي ــر الكفاي ــه إدارة حكيمــة، وتطوي ــدرب عــىل إدارت والت

هــو منصــوص عليهــا يف الهــدف 4-7 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة.

- ميــارس املتعلّمــون حقوقهــم ومســؤوليّاتهم وواجباتهــم كأفــراد يف املجتمــع وكمواطنــني 

راشــدين يف املســتقبل، و يشــاركون يف تحديــد املســائل وحلّهــا، يف مدارســهم وبيئاتهــم املحلّيــة، 

ــم. ــا بينه ــر يف م ــني والتضاف ــب مشــاركة املواطن ــي تتطلّ الت

- يتمّكــن املتعلّمــون اللّبنانيّــون الذيــن يعتــزّون بانتامئهــم إىل وطنهــم لبنــان، وبهويّتهــم 

ــع  ــز موق ــارات تســهم يف تعّزي ــر مه ــن تطوي ــريّب م ــامل الع ــن الع ــم جــزًءا م ــة، وبكونه اللّبنانيّ

ــن  ــن الذي ــم اآلخري ــك، يطــّورون قدراتهــم عــىل تفّه ــان يف محيطــه العــريب ويف العــامل. كذل لبن

هــم مــن ثقافــات وديانــات وطوائــف مختلفــة، وحــّل الخالفــات بالطــرق الســلميّة، واالنفتــاح 

عــىل التقــاء مختلــف الثقافــات حــول العــامل، وعــىل املنافســة بــني الــدول يف مختلــف املياديــن.

ــون الحاجــة  ــم، ويدرك ــم ومســؤوليّاتهم وواجباته ــتهم لحقوقه ــني مامرس ــط ب ــون الرب - يتعلّم

ــة  ــال الحاليّ ــح لألجي ــا يتي ــة، م ــاطات البشيّ ــف النش ــتدامة يف مختل ــة املس ــز التنمي إىل تعزي

ــة. ــة صّحيّ ــدة يف بيئ ــاة جيّ ــة حي ــع بنوعيّ واملســتقبليّة التمتّ

- يطــّور املتعلّمــون املهــارات التــي متّكنهــم مــن مواجهــة الكــوارث الطبيعيّــة، وتلــك التــي هــي 

مــن صنــع اإلنســان، والحــّد مــن آثارهــا، كأزمــة النفايــات، والتغــرّي املناخــّي أو التلــّوث، وإثبــات 

قدرتهــم عــىل تجــاوز حــّل األزمــات وتجــاوز آثارهــا.

ــالل  ــن خ ــة، م ــة كافّ ــطة الاّلصفيّ ــواد واألنش ــن املعرفيّة/امل ــهم امليادي ــع أن تس ــن املتوقّ - م

األســاليب املناســبة، يف تطويــر التعلّــم االجتامعــّي والعاطفّي/االنفعــايّل، لكونــه وســيلة تســاعد 

ــة  ــم املحلي ــم وبيئاته ــهام يف مجموعاته ــل، واإلس ــكل أفض ــهم بش ــة أنفس ــني يف معرف املتعلّم

ــن. ــع اآلخري ــة م ــم اإليجابيّ ــن عالقاته ــا م ــة، انطالقً ــة ناجح ــم بطريق ومجتمعه
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الفنون والثقافة 

 )املوسيقى – الفنون الجميلة 

والبرصيّة – املرسح – السينام 

– الرقص – تصميم األزياء – 

اإلعالم – الفنون التقليديّة/

األشغال اليدويّة( واملوسيقى 

والغناء 

التقانة26 واملهن

 )الزراعة – الحرف – االقتصاد 

املنزيّل – عامل األعامل املعارص– 

التقانات الحديثة – ريادة 

األعامل(

2٦. يج��ري تطوي��ر �لكفاي��ات �مل�س��تهدفة يف هذ� �مليد�ن �ملعريّف من خلل: )�أ( �مل�س��ائل و�ملقاربات �ملتقاطعة؛ و)ب( مو�د حمّددة، ل �س��ّيما �مل��و�د �لختيارّية، كالزر�عة �حلرفّية. 
ويحّدد �ملخّطط �لدر��س��ّي �ملعتمد يف كّل عاّم در��س��ّي، كيف �س��يتطّور ربط �لنظرّية بالتطبيق، على كامل �ملنهاج، من �سفوف �لرو�سات حّتى �ل�سّف �لثانوي �لثالث، يف �ملو�د 

�لأ�سا�س��ّية/�لإلز�مّية، و�ملو�د �لختيارّية، و�لأن�سطة �لّل�سفّية �إلخ.

- ال يشــّكل التعلّــم االجتامعــّي والعاطفّي/االنفعــايّل اليــوم، طريقــة لتطويــر مهــارات املتعلّمــني 

الداخليّــة وتلــك املرتبطــة بالتواصــل مــع اآلخريــن وحســب، بــل هــو أيًضــا عامــل قــوي يف دعــم 

جهودهــم وإنجازاتهــم يف املياديــن األكادمييّــة، وذلــك مــن خــالل تعزيــز وعيهــم الــذايتّ، وثقتهــم 

بأنفســهم، وقدرتهــم عــىل املثابــرة لبلــوغ غاياتهــم املرجــّوة والهادفــة.

- يعتمــد التعلّــم االجتامعــّي والعاطفّي/االنفعــايّل أيًضــا عــىل اإلرشــاد، والتوجيــه، وتقديــم 

، مــن خــالل  الدعــم النفيّس-االجتامعــّي، مــا يؤكّــد إمكانيّــة تطــّور شــخصيّة املتعلّمــني بشــكل كيّلّ

التغلّــب عــىل املصاعــب، وتجــاوز املشــكالت واألزمــات واملحــن الشــديدة والصدمــات النفســيّة.

- يســهم ميــدان الفنــون والثقافــة بشــكل كبــري يف تنميــة خيــال املتعلّمــني، وإبداعهــم، وقدرتهــم 

عــىل فهــم العــامل، وتعاملهــم مــع املجتمــع، ومــع أنفســهم، مــن منظــور جــاميل قائــم عــىل القيــم 

ــر عنــد الحاجــة الدعــم النفــيّس واالجتامعــّي للمتعلّمــني، فيتعاملــون مــع  ــة. وهــو يوفّ الجامليّ

املواقــف الصعبــة بشــكل صّحــي وبّنــاء.  

- يتعــرّف املتعلّمــون إىل الفنــون املتنّوعــة )كــام إىل الظواهــر الفنيّــة املســتجّدة(، منــذ الســنوات 

ــة  ــم اإلبداعيّ ــة مهاراته ــىل تنمي ــم ع ــا يحثّه ــي، م ــلّم التعلّم ــل الس ــىل كام ــيّة األوىل وع الدراس

ــا اســتخدام  ــا )ومنه ــة، واملشــاركة يف إنتاجه الشــخصيّة، واملشــاركة يف األعــامل واألحــداث الفّنيّ

ــة(.  ــات الحديث التقان

- يتمــرّس املتعلّمــون بفهــم غنــى الــرتاث اللّبنــايّن الثقــايّف والفنــّي، واالعتــزاز بــه، والتعــرّف إىل 

ــة، يف العــامل العــريّب والعــامل. إســهامه الفاعــل والراهــن يف إغنــاء الظواهــر الفّنيــة والثقافيّ

- يتعــرّف املتعلّمــون إىل دور الفنــون والظواهــر الثقافيّــة يف تطويــر بيئاتهــم االجتامعيّــة، فيتــّم 

ــاء  ــهم، وبن ــن أنفس ــري ع ــكالها، للتعب ــالف أش ــىل اخت ــون ع ــتخدام الفن ــني يف اس ــم املتعلّم دع

ــة مــع اآلخريــن. ــة وثقافيّ جســور فّنيّ

- يجــري اكتشــاف الروابــط املهّمــة مــع املياديــن املعرفيــة األخــرى، وتأكيــد أهميتهــا، أي 

ــوم اإلنســانيّة  ــات، والعل ــوم التواصــل، والرياضيّ ــات، واألدب، وعل عالقــة الفنــون والثقافــة باللّغ

واالجتامعيّــة.

ــة و/أو  ــات املألوف ــني بالتقان ــف املتعلّم ــة تعري ــة، واملهنيّ ــة، والحياتيّ ــارات التقانيّ ــح امله - تتي

الجديــدة التــي ســيحتاجون إليهــا يف حياتهــم كراشــدين، كالقــدرة عــىل إدارة األرسة واالقتصــاد 

ــة  ــرّيات املجتمعيّ ــع املتغ ــف م ــكالت ، والتكيّ ــّل املش ــامل، وح ــامل األع ــتلزمات ع ــزيّل، ومس املن

ــخ.  ــادة األعــامل إل ــادة، وري ــن(، والقي ــدة إىل امله ــك العائ )خاصــة تل

- تتيــح للمتعلّمــني فهــم الطرائــق الخاّصــة بتحويــل املعرفــة النظريّة/العلميّــة إىل أدوات 

وإجــراءات تكنولوجيّــة تحّســن ظروفهــم املعيشــيّة، ومتّكنهــم مــن تطبيــق هــذه املعرفــة لغايــات 

ــة. ــة، مبــا يوافــق بيئاتهــم املتنوّع مامثل

- يتعــرّف املتعلّمــون مــن خــالل هــذا امليــدان إىل عاملــّي اإلنتــاج واألعــامل املعارصيــن، 
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الرياضة والصّحة

)الرتبية البدنّية/التامرين 

الرياضّية ومختلف الرياضات 

– اإلسعافات األّولّية – التدابري 

الصّحية الوقائّية – الصّحة 

الجنسّية واإلنجابّية – التغذية 

السليمة(

- يتنبّــه املتعلّمــون، مــن خــالل هــذا امليــدان املعــريّف، إىل وظائفهــم الجســديّة، ويعتمــدون أمنــاط 

ــة، والتغذيــة الصحيــة املتوازنــة واملناســبة،  ــة قامئــة عــىل مامرســة التامريــن الرياضيّ حيــاة صّحيّ

وتحقيــق الطأمنينــة والحيــاة الكرميــة، واالنســجام بــني العقــل والــروح والجســد.

ــاع قواعــد محــّددة ترتكــز عــىل  ــة، باتّب ــة واألنشــطة الرياضيّ - ميــارس املتعلّمــون الرتبيــة البدنيّ

الســالمة والعمــل ضمــن املجموعــات، والتنافــس وفاقًــا ملبــادئ العدالــة واألخالقيّــات الرياضيّــة.

ــة،  ــة يف ظــّل األزمــات الصّحيّ ــة، وتطبيــق التدابــري الوقائيّ ــات اإلســعافات األّوليّ - يتعلّمــون تقنيّ

كجائحــة كورونــا.

ــة،  ــاة صّحي ــاليب حي ــامد أس ــط باعت ــة ترتب ــرارات واعي ــاذ ق ــني إىل اتّخ ــاد املتعلّم - يجــري إرش

ــة غــري املتناقضــة  ــاة األرسيّ ــة ضمــن الحي ــة الجنســيّة واإلنجابيّ ــة بالصّح ــك املتعلّق ــا تل مبــا فيه

ــم  ــك لفه ــم كذل ــّم توجيهه ــان الســامويّة. ويت ــع األدي ــة وم ــة واألخالقيّ ــع األعــراف االجتامعيّ م

ــلوكيّات  ــاليب وس ــامد أس ــّدرات( و/أو اعت ــة )كاملخ ــواد معيّن ــن تعاطــي م ــة ع ــر الناتج املخاط

حياتيّــة محفوفــة باملخاطــر، ومــرّة بحيــاة الفــرد وحيــاة اآلخريــن )مثــل تجاهــل قوانــني الســري 

ــب باملــواد املشــتعلة(. أو مخاطــر اللّع

-  يتم تأكيد ارتباط هذا امليدان بامليادين األخرى، كالعلوم، والثقافة والفنون.

ويكتشــفون قدرتهــم عــىل توجيــه أنفســهم، وفاقًــا ملواهبهــم، واهتامماتهــم، وتطلّعاتهــم.

ــة بتنميتهــا، وإىل  ــة البيئــات اللّبنانيّ ــة التــي تســمح خصوصيّ - يتعــرّف املتعلّمــون إىل املهــن اإلنتاجيّ

دورهــا يف دعــم االقتصــاد الوطنــي املنتــج وتحقيــق التنميــة املســتدامة يف جميــع املناطــق اللّبنانيّــة.

- يتعــرّف املتعلّمــون إىل األدوار املهنيّــة املختلفــة يف الحيــاة االقتصاديّــة، ويتــّم تشــجيعهم عــىل 

تنفيــذ املشــاريع التــي تتطلّــب اإلملــام بالتقانــة والربمجــة والعمليّــات االقتصاديّــة.
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ملحق رقم 3
م�رسد امل�صطلحات

ة بامل�سطلحات �لو�ردة يف كّل من �لوثيقة �لتوجيهّية ل�سريورة تطوير �ملنهاج �للبنايّن )كانون �لثاين/يناير 2022( ويف �لإطار  �لتعريفات �خلا�سّ
�لوطنّي �لّلبنايّن ملنهاج �لتعليم �لعاّم ما قبل �جلامعّي )ت�رسين ثاين/نوفمرب 2022(.

التعريف املصطلح

أهداف التنمية املستدامة

 Sustainable

 Development Goals

)SGDS(

بيئة تعلّمّية

Learning environment

الرتبية عىل ريادة األعامل
 Entrepreneurial

education

ــتخدام  ــة باس ــارات املتعلّق ــم، االعتب ــم والتعلي ــق التعلّ ــب طرائ ــرتاتيجيّات، إىل جان ــمل االس تش

ــة.  ــداف الرتبوي ــق األه ــت( لتحقي ــك الوق ــا يف ذل ــل )مب ــكل فاع ــوارد بش امل

انظر أيًضا: طرائق التعليم والتعلّم

ــا ذات  ــق يف قضاي ــات، والتحقي ــن املعلوم ــث ع ــئلة، والبح ــرح األس ــىل ط ــدرة ع ــشوع يف الق ال

ــة. أهّميّ

 حالــة مــن الحــاالت الذهنيّــة، تشــمل املشــاعر الذاتيّــة والداخليّــة واالســتجابات ملختلــف 

ــري  ــرّق أو تعاب ــل التع ــديّة )مث ــل الجس ــالل ردود الفع ــن خ ــر م ــن أن تظه ــي ميك ــريات، الت املث

الوجــه( والســلوكيّات. ميكــن متييــز أنــواع عــّدة مــن االنفعــاالت، بــدًءا مــن االنفعــاالت والعواطــف 

ــواًل إىل  ــأة( وص ــب، واملفاج ــمئزاز، والغض ــوف، واالش ــزن، والخ ــعادة، والح ــل الس ــيّة )مث األساس

ــة  ــف األّوليّ ــف )أو العواط ــن العواط ــا م ــيّة وغريه ــاالت األساس ــن االنفع ــة م ــات مرهف مجموع

ــم. ــني وأدائه ــازات املتعلّم ــلبّي يف إنج ــايّب أو س ــكل إيج ــر بش ــي تؤثّ ــة(. وه والثانويّ

ــام 2015 إىل  ــن الع ــّدة م ــة املمت ــش للمرحل ــبعة ع ــتدامة الس ــة املس ــداف التنمي ــّددت أه ُح

العــام2030 عــىل أنّهــا توّجهــات رئيســة للعمــل عــىل املســتوينَي العاملــّي واملحــيّل بهــدف تأمــني 

التنميــة املســتدامة، والعدالــة االجتامعيّــة، واللحمــة املجتمعيّــة، واملســاواة العادلــة بــني الجنَســني، 

ــا يف ظــّل ســالم عــادل. ــد للجميــع، والعيــش مًع والتعليــم الجيّ

https://sdgs.un.org/goals :للمزيد، راجع الرابط اآليت

السياقات املدرسيّة وغري املدرسيّة التي تؤثّر يف سريورة التعلّم ومخرجاته. 

انظر أيًضا: سياق املتعلّم

ــادة، والتخطيــط،  ــادرة، والقي ــل املب ــني مبهــارات مث ــزّود املتعلّم ــي ت ــة الت ــى الواســع، هــي الرتبي باملعن

ــق والدقيــق،  ــا مبعناهــا الضيّ ــادرة«. أّم ــاذ القــرار، وغريهــا مــن املهــارات التــي تّشــكل »روح املب واتّخ

ــات الالزمــة ملامرســة األعــامل وتأســيس أماكــن عمــل. ــني بالكفاي ــزّود املتعلّم فهــي ت

اسرتاتيجّيات التعليم 
والتعلّم 

 Teaching and learning
strategies

استقصاء

Inquiry

انفعال )انفعاالت(

)Emotions(
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ــون. ــكام القان ــتندين إىل أح ــري املس ــلوك غ ــة والس ــاواة العادل ــزام املس ــدم الت ــو ع ــز ه التميي

وضع مجموعة من التعليامت الخاّصة بالحواسيب بهدف برمجتها لتنّفذ مهاًما محّددة.

غالبًــا مــا يشــري بنــاء املنهــاج إىل هندســته العاّمــة، أّمــا تصميمــه فريتبــط بشــكل أســاس بطريقــة 

تخطيــط التجــارب والوحــدات التعلميّــة املحــّددة. وبحســب عــدد مــن الدراســات، يشــّكل تعــاون 

ــن خــالل  ــم، م ــامًّ يف تســهيل التعلّ ــاًل مه ــم عام ــم والتعلّ ــط لســريورة التعلي ــني يف التخطي املعلّم

ــط يف املنهــاج  ــدأ الرتاب ــني املــواد ومب ــط ب ــد الرب ــرتداد واإلثقــال باملعلومــات، مــع تأكي ــب ال تجّن

ــم. كســريورة تعلّ

انظر أيًضا: بناء املنهاج

ــي تعــود إىل  ــة والت ــات الذاتيّ ــر الكفاي ــذي ويهــدف إىل تطوي ــم ال يختــرص البعــد اإلنســايّن للتعلّ

العالقــات بــني األفــراد. ويهــدف هــذا التعلـّـم إىل مســاعدة األشــخاص عــىل معرفــة ذواتهــم بشــكل 

ــم  ــدف إىل دع ــه، يه ــت عين ــهم. ويف الوق ــم بأنفس ــم والتحّك ــل وإدارة عواطفهم/انفعاالته أفض

املتعلّمــني للتمّكــن مــن تفّهــم اآلخريــن، والتعاطــف معهــم وبنــاء أســس متينــة لعالقــات إنســانيّة 

ســليمة متعاونــة. 

تعبــري مســتحدث يــراُد بــه التشــديد عــىل رضورة إجــراء التقويــم بهــدف تســهيل/تعزيز التعلّــم، 

وذلــك مــن خــالل ترســيخ التجــارب التعلّميّــة األصيلــة مبــا يتيــح تقــّدم املتعلّمــني. 

انظر أيًضا: تقويم

ــف بعــد التخــّرج مــن املدرســة أو مــن مؤّسســات  ــا، ال يتوقّ ــاة ، وتاليً ــم يســتمّر طــوال الحي تعلّ

ــن دون  ــا، م ــيعها وتعميقه ــارات وتوس ــارف وامله ــني املع ــة يف تحس ــه رغب ــايل. تُحرّك ــم الع التعلي

ــة. ــب مهنيّة/وظيفيّ ــات أو مكاس ــىل درج ــول ع ــرورة( إىل الحص ــعي )بال الس

يُستخدم مصطلحا التعلّم الهجني والتعلّم املدمج مبعنى واحد. 

يقوم التعلّم الهجني عىل تزامن التعليم والتعلّم الحضورّي مع التعليم والتعلّم عرب اإلنرتنت.

انظر أيًضا: تعلّم مدمج

مرحلة التعليم املدريّس التي يلزم بها القانون وتكون )عادًة( مجانيّة. 

ترميز رقمّي

Coding

تصميم املنهاج

Curriculum design

تعلّم اجتامعّي-عاطفّي

 Social-emotional

learning

  )SEL(

تعلّم بالتقويم

 Assessment as

Learning

تعلّم مدى الحياة

Lifelong Learning

 )LLL(

تعلّم هجني

Hybrid learning

تعليم إلزامّي

 Compulsory

education

التمييز

Discrimination
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تغذية راجعة 

Feedback

تقانة

Technology

تقانة املعلومات والتواصل 
 Information and

    Communication
Technology

)ICT(

تعليم عاّم

General Education

تعليم مهنّي وتقنّي

 Technical and 

Vocational Education

 )TVET(

تعليم نظامّي

Formal education

تعليم وتعلّم مدمج
Blended teaching and

 learning

ــة ال تتوّخــى  ــارة عــن برامــج تربويّ ــة غــري متخّصصــة. وهــو عب يضــّم مراحــل ومســاقات تعليميّ

ــة متخّصصــة.  ــن معرفيّ اإلعــداد ملهــن محــّددة أو ميادي

انظر أيًضا: مساق تربوّي

ــار حاجــات  ــم عــايل الجــودة يأخــذ بعــني االعتب ــوم، هــو كّل تعلي ــول الي ــى الواســع واملقب باملعن

ــوف  ــى املأل ــا باملعن ــة. أّم ــني وظروفهــم وتطلّعاتهــم، بغــّض النظــر عــن فروقاتهــم الفرديّ املتعلّم

فيشــري إىل التعليــم الــذي يشــمل ذوي االحتياجــات الخاّصــة.  وهــو أيضــا مقاربــة شــاملة وكليــة 

ــم. لشــخصية املتعلّ

ــم إىل  ــل املتعلّ ــذي يؤّه ــري، والّ ــيل والّنظ ــّقيْه العم ــي ِبِش ــم الّنظام ــواع التّعلي ــن أن ــوٌع م ــو ن ه

ــرة،  ــة ماه ــوى عامل ــني وق ــراد متعلّم ــداد أف ــى بإع ــة، ويُعن ــة الجامعيّ ــل الّدراس ــاق مبراح االلتح

باإلضافــة إىل تأهيلهــم للوظائــف الّتــي تعتمــد يف أساســها عــىل األنشــطة العمليّــة واملهنيّــة ضمــن 

ــة، فضــاًل عــن املهــارات الّشــخصيّة  ــة والعمليّ ــة واملعرفــة الّنظريّ مناهــج تشــمل املهــارات التّقنيّ

ــة.  والرّتبويّ

انظر أيًضا: تعليم عاّم

مجموعــة املؤّسســات/الهيئات العاّمــة )أي املؤّسســات املمّولــة مــن املــال العــاّم( والخاّصــة التــي 

يتــّم فيهــا توفــري التعليــم بطريقــة هادفــة ومخطّطــة وممنهجــة، ويتــّم فيهــا االعــرتاف باملخرجــات 

التعلّميّــة عالنيّــة مبــا يف ذلــك الشــهادات العلميّــة وشــهادات التأهيــل.

ــك  ــني ذل ــم( وب ــذي يجــري يف الصــّف )وبحضــور املعلّ ــني النمــط الحضــورّي ال ســريورة تجمــع ب

ــة.  ــت، بطــرق محــّددة وألغــراض خاّص ــال بشــبكة االنرتن ــذي يكــون مــن بعد/باالتّص ال

انظر أيًضا: تعلّم هجني

املعلومــات )مبــا يف ذلــك الّنقــد( الــواردة مــن مســتعميل الخدمــات الرتبويّــة واملســتفيدين منهــا، 

ــة بالقطــاع الرتبــوّي، أي أولئــك الذيــن لديهــم اهتــامم بالرتبيــة. تُســتخدم  أو مــن األطــراف املعنيّ

هــذه املعلومــات لتحســني جــودة ســريورة الرتبيــة ومنتجاتهــا ومخرجاتهــا.

تطبيــق العلــوم يف إنتــاج األدوات/األجهزة/اآلالت/التطبيقــات التــي ميكــن اســتخدامها يف تســهيل 

املهــام، وإجــراءات العمــل، وتحســني البيئــة، والظــروف املعيشــيّة. 

انظر أيًضا: تقانة املعلومات والتواصل

مفهــوم حديــث ومتطــّور نســبيًّا، يُقصــد بــه أنــواع األجهــزة كافـّـة التــي تتيــح معالجــة املعلومــات 

إلكرتونيًّــا بصيغــة رقميّــة )أي مــا ميكــن قراءتــه بوســاطة الحاســوب(.

تعليم شامل 

Inclusive Education

)IE(
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تقويم التعلّم

Assessment of Learning

تقويم أصيل

Authentic Assessment

تكافؤ

Equity

تقويم من أجل التعلّم 

Assessment for

Learning

تقويم تكوينّي

Formative assessment

تقويم املنهاج 

Curriculum evaluation

تقويم 

Assessment

تنمية مستدامة 

 Sustainable

Development

تنّوع

Diversity

تقويــم التعلّــم بهــدف قيــاس إنجــازات املتعلّمــني وأدائهــم يف نهايــة مرحلــة تعلّميّــة )مثــاًل عنــد 

ــة أو أكــر، أو يف نهايــة فصــل أو مســتوى تعليمــّي(.   االنتهــاء مــن وحــدة تعليميّ

مصطلح شامل يغطّي مختلف أنواع تقويم نواتج التعلّم وغايات هذا التقويم. 

انظر أيًضا: تقويم التعلّم

ــة  ســريورة تقويــم املنهــاج مــن خــالل تحديــد نقــاط القــّوة والضعــف فيــه )أي املياديــن املعرفيّ

والجوانــب التــي تحتــاج إىل تحســني(.

تقويــم التعلـّـم بهــدف تحديــد نقــاط القــّوة والصعوبــات التعلّميّــة لــدى املتعلّمــني بحيــث ميكــن 

دعمهــم بشــكل مناســب لإلبقــاء عــىل دافعيّتهــم وإحرازهــم التقــّدم. وهــو يكــّون لــدى املتعلّــم 

اســرتاتيجيات تعلّمــه كيــف يتعلّــم.

انظر أيًضا: تقويم من أجل التعلّم

تقويــم التعلـّـم بهــدف تحديــد إنجــازات املتعلّمــني والصعوبــات التعلّميّــة لديهــم. وهكــذا يتمّكــن 

ــات  ــي الصعوب ــب لتخطّ ــم املناس ــون الدع ــم، ويتلّق ــّوة لديه ــاط الق ــز نق ــن تعزي ــون م املتعلّم

ــة. التعلّميّ

انظر أيًضا: تقويم تكوينّي

ــن  ــر ع ــّض النظ ــة، بغ ــني كافّ ــم، أي إّن للمتعلّم ــىل التعلي ــول ع ــرص يف الحص ــؤ الف ــي تكاف يعن

ــات  ــًدا مــن املعّوق ــد بعي ــم الجيّ ــة، الحــّق يف الحصــول عــىل التعلي خلفيّاتهــم وفروقاتهــم الفرديّ

ــا. ــن تخطّيه ــزة م ــات املتميّ ــن ســوى املجموع ــد ال تتمّك ــي ق الت

ــاة  ــة حي ــة أو نوعيّ ــن دون املســاس بالبيئ ــة م ــال الحاليّ ــي احتياجــات األجي ــة مســؤولة تلبّ تنمي

ــتقبليّة. ــة أو املس ــال الحاليّ األجي

واقــع اختــالف النــاس مبــن فيهــم املتعلّمــون، مــن جهــة خلفيّاتهــم الثقافيّــة واالجتامعيّــة، 

وأجناســهم، وأعامرهــم، واهتامماتهــم، وتطلّعاتهــم التــي مــن الــرورّي أخذهــا بالحســبان مــن 

ــاملة. ــات ش ــد مقارب ــرتاتيجيّات تعتم ــامد اس ــالل اعت خ

نــوع مــن أنــواع التقويــم يهــدف إىل تقويــم مهــاّم عمليّــة حقيقيّــة هادفــة، ذات معنــى بالنســبة للمتعلّــم. 

ــات  ــه يف وضعيّ ــه ومهارات ــم عــىل اســتخدام معارف ــدرة املتعلّ ــن ق ــق م ــن التحّق ــل م ــم األصي ــن التقوي ميّك

مركّبــة، مرتبطــة بالحيــاة أو مســائل مفتوحــة تتطلـّـب منــه التفكــري الناقــد وليــس فقــط اســرتجاع املعلومــات. 

هــذا مــا يجعــل التقويــم األصيــل مالمئًــا للمقاربــة بالكفايــات.
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جودة

Quality

حاجات التعلّم الخاّصة

Special learning needs

ملف تتّبعي

Portfolio

حّل املسائل

Problem solving

حوكمة تربويّة

Education governance

دامج

Inclusive

دعم نفيّس-اجتامعّي

Psychosocial support

ذكاء اصطناعّي

Artificial Intelligence

طأمنينة  

Wellbeing 

ــىل  ــى ع ــه، وتبن ــة خصائص ــرًا  إىل قيم ــا نظ ــري تقديره ــا، يج ــا يشء م ــع به ــز يتمتّ ــة متيّ درج

ــّددة. ــري مح ــات وملعاي ــة للتوقع ــّد مطابق ــامت تع س

احتياجات التعلّم لدى األشخاص الذين يعانون من معّوقات ومشكالت تؤثّر يف تعلّمهم.

ــم أو بعــد القيــام  ملــّف مــن الشــواهد التــي تبــنّي اإلنجــازات املحّققــة يف أثنــاء ســريورة التعلّ

ــو  ــجيالت الفيدي ــاالت، وتس ــة، واملق ــامل املكتوب ــذه األع ــواهد ه ــمل الش ــة. تش ــام معيّن مبه

ــف  ــي تكش ــامل الت ــن األع ــا م ــارات وغريه ــج االختب ــة، ونتائ ــع مختلف ــول مواضي ــّذة ح املنّف

ــات،  عــن الكفايــات املكتســبة، وطــرق التعاطــي مــع اآلخريــن، والتعامــل مــع املهــام والتحديّ

ــة، واملكاســب التــي متّــت االســتفادة منهــا. يعــّد امللــّف التتبّعــي مــن أكــر  والتجــارب التعلّميّ

ــات. ــة بالكفاي ــة للمقارب ــم مالءم ــم والتقوي أدوات التعلّ

ــار  ــا، واختي ــة له ــول املمكن ــاف الحل ــبابها واستكش ــر أس ــألة وتقدي ــد مس ــىل تحدي ــدرة ع الق

ــة. ــؤولة وفاعل ــة مس ــألة بطريق ــذه املس ــّل ه ــا لح ــا وتطبيقه ــن بينه ــب م األنس

تتنــاول الحوكمــة الرتبويـّـة، رؤيــة الرتبيــة، واســرتاتيجيّات اإلمنــاء عــىل املــدى القصــري واملتوّســط 

والطويــل، باإلضافــة إىل أدوار القيــادة وصنــع القــرار واملســاءلة واإلدارة الرتبويـّـة.

)تربيــة دامجــة، منهــاج دامــج، تعليــم دامــج، مدرســة دامجــة( يعنــي الدمــج هنــا حــرًصا ضــّم 

ذوي االحتياجــات الخاصــة إىل بقيّــة املتعلمــني يف الصــف.

ــة للّذيــن يعانــون مــن آثــار املصاعــب، والشــدائد، والصدمــات،  تقديــم املســاعدة غــري العالجيّ

والخســائر، وذلــك مــن خــالل تقديــم املشــورة لهــم، وتعزيــز مشــاركتهم يف أنشــطة تحافــظ عــىل 

صّحتهــم النفســيّة، ومنحهــم الشــعور باألمــان والطأمنينــة، وتعزيــز دافعيّتهــم لتخطـّـي املراحــل 

الصعبــة يف حياتهــم.

ــم بهــا الحاســوب، عــىل إنجــاز املهــام التــي  ــة التــي يتحّك قــدرة الحواســيب، أو األجهــزة اآلليّ

يقــوم بهــا اإلنســان عــادًة – والتــي تتطلّــب اســتخدام بعــض أوجــه ذكائــه وبصريتــه )كقدرتــه

عىل التمييز بني الصواب والخطأ، والربط بني النوايا واألفعال والنتائج بشكل مسؤول(.  

ــق األمــر  حالــة يشــعر فيهــا الشــخص بالــرىض عــن مســار حياتــه وآفاقــه املســتقبليّة. وال يتعلّ

بغيــاب املــرض أو املعانــاة )الجســديّة و/أو النفســيّة( وحســب، بــل أيًضــا بالشــعور بالســالمة، 

واألمــان، والســعادة.

)AI(
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ــة نظــام التعليــم الوطنــّي التــي تحــّدد مختلــف املراحــل التعليميّــة بــدًءا مــن مرحلــة الحضانــة  هيكليّ

وريــاض األطفــال، مــروًرا بالتعليــم األســايّس والتعليــم الثانــوّي وصــواًل إىل التعليــم العــايل، وتبــنّي كيفيّــة  

اســتمراريّة عمليّــة التعليــم والتعلّــم عــرب مختلــف املراحــل واملســاقات التعليميّــة.

ــّل  ــتخدمها لح ــي يس ــراءات الت ــريات واإلج ــتجابته للمث ــه واس ــرد لترصّفات ــه الف ــة توجي طريق

ــائل.   املس

أســواق يبحــث فيهــا أربــاب العمــل عــن موظّفــني، واملوظّفــون املحتملــون عــن وظائف/فــرص 

عمــل محتملــة.

التوّجهــات، والقــرارات، واألولويّــات الرئيســة التــي مــن الــرورّي أخذهــا بعــني االعتبــار عنــد 

تطويــر املنهــاج، كالخصوصيّــات الوطنيّــة واملجتمعيّــة، والسياســات اللغويّة، وسياســات اإلنصاف 

والجــودة والدمــج، فضــاًل عــن سياســات اعتــامد الوســائل الرقميّــة وغريهــا مــن السياســات.

انظر أيًضا: سياسة تربويّة

مجموعــة املبــادئ والتوّجهــات االســرتاتيجيّة والقــرارات التــي تؤثـّـر يف النظــام الرتبــوّي والعاملــني فيــه.

شــخص، أو مجموعــة، أو مؤّسســة تُعنــى بالرتبيــة وتقــي املصلحــة العاّمــة مشــاركتها يف 

ــرار. ــريورة صنــع الق ــارات الرتبويّــة وس االستش

أوضاع معيّنة لدى املتعلّمني قد تعيق تعلّمهم وقدرتهم عىل إحراز تقّدم.

ــة  ــىل مجموع ــئ ع ــكل خاط ــة بش ــزات الفرديّ ــم املي ــىل تعمي ــوم ع ــاز، يق ــواع االنحي ــد أن أح

ــا.  بأكمله

طرائــق التعليــم هــي طرائــق مصّممــة للحــّث عــىل التعلـّـم بفضــل توافــر التقانــات واإلجــراءات 

واملــوارد الخاّصــة، وتجمــع الطرائــق التعليميــة بــني الطرائــق املألوفــة والطرائــق الحديثــة، مثــل 

تلــك التــي متيّــز الرتبويـّـة التفاعليّــة.

هــو ســلوك عــدواين يتجــىّل يف اإليــذاء اللفظــي أو الجســدي أو النفــيس أو التعــّدي عــىل 

ــن. ــس أو الوط ــن النف ــاع ع ــّق الدف ــه بح ــة ل ــو ال عالق ــكات، وه ــخاص واملمتل األش

سلّم تعليمّي

Education ladder

سلوك 

Behavior

سوق العمل 

Job market

سياسة املنهاج 

Curriculum policy

سياسة تربويّة

Education policy

طرف ذو شأن

Stakeholder

صعوبة تعلّمّية

Learning difficulty

صورة منطّية

Stereotype

طرائق التعليم والتعلّم

 Teaching and learning

methods

العنف

Violence
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علــم متعــّدد االختصاصــات والتقانــات يهتــّم بتصميــم األجهــزة اآلليّــة وتصنيعهــا واســتخدامها ألغــراض 

مختلفــة.

ــزة  ــات متامي ــامد مقارب ــب اعت ــني وتتطلّ ــني املتعلّم ــا ب ــة تشــّكل اختالفً ــة ومتنّوع ســامت/ميزات فرديّ

وشــاملة. 

انظر أيًضا: تعليم شامل

ــر معــنّي. يف هــذا الســياق، تســتعمل  ــق أم ــح تحقي ــي تتي ــة الت ــة أو املقــدرة أو اإلمكانيّ الطّاق

بعــض الــدول لفــظ »القــدرات« للتعبــري عــن »الكفايــات«. ففــي أســرتاليا مثــاًل، تشــمل 

ــأيت:  ــا ي ــة« م ــدرات العاّم »الق

القراءة والكتابة؛  o

الحساب؛  o

القدرة عىل استخدام تقانة املعلومات والتواصل؛  o

التفكري النقدّي واإلبداعّي؛  o

القدرة الشخصيّة واالجتامعيّة؛  o

فهم املسائل املتعلّقة باألخالقيّات؛  o

تفّهم اآلخرين الذين هم من ثقافات مختلفة.   o

انظر أيًضا: كفاية

مــا ميكــن حســبانه مهــامًّ وميكــن التنويــه بــه عــىل أنـّـه جديــر باملالحظــة، وجيّــد ليكــون مصــدًرا 

لتوجيــه النــاس وإلهامهــم وتحفيزهــم يف أفعالهــم.

تعبــري عــن املعــارف واملهــارات واملواقــف )املدعومــة بالقيــم واملتأثـّـرة بالعواطــف( التــي ترتبــط 

مبيــدان معريّف/ماّدة/محتــوى تعلّمــّي معــنّي، وتســّمى أيًضــا الكفايــات املتعلّقــة مبحتــوى املــواد 

الدراسيّة.

انظر أيًضا: كفاية ومهارة

كفايــة يُفــرتض تطويرهــا بنــاًء عــىل التعلّــم يف ســياق مياديــن معرفيّــة/ مــواد محــّددة. 

انظر أيًضا: كفاية خاّصة

مجموعــة منّســقة مــن املعــارف واملهــارات واملواقــف مدعومــة بالقيــم، وغــري مرتبطــة مبيــدان 

معريّف/مــاّدة معيّنــة. كفايــات تســاعد املتعلّمــني يف التعامــل مــع تحديّــات عــامل اليــوم.

علم الروبوتات / األجهزة 

اآللّية

Robotics

فروقات بني املتعلّمني

قدرة 

Capability

قيمة 

Value

كفاية خاّصة

Specific competence

كفاية مرتبطة مبحتوى
 ماّدة دراسّية

Specific competence

كفاية ُمستعرََضة

Transversal competence

)Learner differences(

التوزيع العادل للفرص واملناصب والروات واملوارد واالمتيازات يف داخل املجتمع. عدالة اجتامعّية

Social justice
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القدرة عىل التفكري يف السريورات املعرفيّة الذاتيّة وفهمها وتقوميها.

ــات  ــر كفاي ــنّي أو بتطوي ــات مشــرتكة مبوضــوع مع ــرون اهتامم ــن األشــخاص يُظه ــة م مجموع

محــّددة.

ــة.  املعــارف واملهــارات والســلوكيّات التــي مــن املتوقّــع تعلّمهــا يف ســياق األنشــطة الصّفيــة والاّلصفيّ

يشــتمل املحتــوى التعلّمــّي عــادًة عــىل حقائــق ومفاهيــم )أفاهيــم( وأفــكار ونظريـّـات، باإلضافــة إىل 

الحــركات والســلوكيّات والقواعــد واإلجــراءات وتطبيقاتهــا العمليّــة يف حــّل املســائل.

تقويــم املنهــاج بهــدف تعديله/تحســينه/تحويله مبــا يتناســب مــع األوضــاع والحاجــات 

املســتجّدة.

انظر أيًضا: تقويم املنهاج

تشــري إىل متابعــة ســريورة املراقبــة والتقويــم للتحّقــق مــن تنفيــذ مشوع/برنامــج معــنّي وفاقـًـا 

لخطّــة محــّددة. ويرتبــط التقويــم باملتابعــة، فيحكــم عــىل مخرجــات املشوع/الربنامــج وأثــره 

باملقارنــة مــع النتائــج املتوقّعــة واملــوارد املتاحــة.

تقســيامت فرعيّــة ألنظمــة التعليــم النظامــّي تتشــارك بعض الســامت العاّمــة والنتائــج املتوقّعة. 

ــدويّل  ــف ال ــام التصني ــر، إاّل أّن نظ ــد إىل آخ ــن بل ــة م ــف املراحــل التعليميّ ــف تعري ــد يختل ق

ــم وأشــكاله،  ــا ملختلــف مســتويات التعلي ــا معياريًّ ــم )ISCED( يقــرتح تصنيًف ــارّي للتعلي املعي

مــا يســّهل مقارنتهــا واالنتقــال مــن نظــام إىل آخــر بــني الــدول، عــىل غــرار معادلــة الشــهادات.

انظر أيًضا: التعليم النظامّي 

أحــد مفاهيــم الحوكمــة الشــّفافة األساســيّة )وتشــمل الحوكمــة الرتبويّــة عــىل مختلــف 

ــوّي إىل أصحــاب  ــل الرتب ــون يف الحق ــرار والعامل ــع أصحــاب الق ــب أن يرف املســتويات(، وتتطلّ

ــم.  ــم وإنجازاته ــم وأفعاله ــول قراراته ــر ح ــأن تقاري الش

انظر أيًضا: حوكمة تربويّة.

ــرص  ــري ف ــا توف ــني الجنســني، وخصوًص ــة ب ــة يف الكرام ــة هــي املســاواة املطلق املســاواة العادل

ــة. ــاطات املهنيّ ــة النش ــم ومامرس ــامء والتعلّ ــني يف الن ــاوية للجنس متس

محتــوى خــاّص مبــاّدة محــدّدة )يُســّمى أيًضــا املخطـّـط التعليمــّي(، يربــط قيــم املنهــاج ومبادئــه 

ــادات  ــة إىل اإلرش ــه، باإلضاف ــم وتنظيم ــوى التعلّ ــة ومحت ــج املتوقّع ــم والنتائ ــداف التعلّ وأه

املتعلّقــة بالتعليــم والتعلـّـم والتقويــم ومــوارد التعلّــم، إلــخ. وذلــك يف مــا يتعلـّـق مبــاّدة معيّنــة 

ــة أو الفيزيــاء. ــات أو اللّغــة العربيّ مثــل الرياضيّ

انظر أيًضا: منهاج

ما وراء املعرفة

Metacognition

مجتمع التعلّم

Learning community

محتوى تعلّمّي

Learning content

مراجعة املنهاج

Curriculum review

مراقبة وتقويم
Monitoring and 

 Evaluation )M+E(

مرحلة تعليمّية

Educational stage

مساءلة

Accountability

املساواة العادلة بني الجنَسني

Gender Equity

مضمون خاّص مباّدة دراسّية.

Subject curriculum
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معرفة

Knowledge

معيار الجودة ومؤّشها

 Quality criterion and

indicator

مقاربة شاملة وكلّّية 

Whole-learner approach

مكتسبات التعلّم

Learning acquisitions

مامرسة 

Practice

مهارات القرن الحادي 

والعرشين

Century skills 21st

مهارة 

Skill

موارد تعلّمّية

Learning resources

موقف
Attitude

ــة بــني  ــات املعرفيّ ــز النظريّ معلومــات عــن شــخص أو يشء تــؤّدي إىل التعــرّف إليــه وفهمــه. متيّ

ــتيعاب  ــة(، واس ــارات املعرفيّ ــة )امله ــة اإلجرائيّ ــع(، واملعرف ــة الوقائ ــة )أي معرف ــة الوصفيّ املعرف

املفاهيــم )الــذي يشــمل التعريفــات، واألفــكار، والنظريـّـات(، وإدراك مــا وراء املعرفــة )أي التعامل 

النقــدّي مــع املعــارف(. وتختلــف املعلومــات عــن املعرفــة يف أّن املعلومــات تحتــاج إىل املعالجــة 

للوصــول إىل املعنــى، والفهــم، والحكمــة. فاملعلومــات املبعــرة ال تبلــغ مســتوى املعرفــة.

ــد  ــار عن ــني االعتب ــا بع ــّم أخذه ــّددة يت ــف مح ــودة إىل عنارص/ميزات/وظائ ــري الج ــري معاي تش

تقويــم يشء مــا ملعرفــة جودتــه. أّمــا املــؤّشات فهــي أدلّــة نوعيّــة وكّميّــة تثبــت وجــود هــذه 

العنارص/امليزات/الوظائــف.

التعامــل مــع شــخص املتعلّــم بوصفــه كيانًــا متكامــاًل، ويشــمل ذلــك األبعــاد املعرفيّــة، 

والعاطفيّة/االنفعاليّــة، واالجتامعيّــة، والجامليّــة، والحركيّــة، والجســديّة. وبالتــايل مــن الــرورّي 

ــاد.  ــذه األبع ــض ه ــريّف( أو بع ــّور املع ــد )كالتط ــد واح ــىل بُع ــم ع ــرص التعلّ أاّل يقت

ــم )أي املعــارف، واملهــارات،  مــا تــّم حفظــه وتطويــره وإغنــاؤه وامتالكــه يف إثــر ســريورة التعلّ

واملواقــف(.

ــة الحيــاة. تطبيــق  االســتخدام الفعــيّل للمعــارف واملهــارات بغيــة حــّل املســائل وتحســني نوعيّ

ــة، واألفــكار، والطرائق/اإلجــراءات.  النظريّ

ــة( أساســيّة  ــات الدوليّ ــامت واملنتدي ــي يراهــا أصحــاب الشــأن )كاملنظّ ــارات الت ــة امله مجموع

ــات القــرن الحــادي والعشيــن، واالســتفادة مــن  ــون مــن التعامــل مــع تحّدي ــن املتعلّم ليتمّك

ــن.  ــف امليادي ــي تســتحدثها التطــّورات املســتجّدة يف مختل ــرص الت الف

اإلجرائيّــة.  القــدرات  عــىل  وتــدّل  الكفايــات،  مكّونــات  أحــد  املهــارات  تشــّكل 

انظر أيًضا: كفاية

األدوات واملــواد التــي  تســهم يف تســهيل التعلّــم. وتشــمل الكتــب التعليميّــة، وأدلّــة املعلّمــني، 

ــا.  ــة، وغريه ــّدات الرياضيّ ــة، واملع ــن، واألدوات املخربيّ ــر التامري ــط، ودفات ــم، والخرائ واملعاج

ــاطة  ــه بوس ــل مع ــن قراءته/التعام ــا، ميك ــم رقميًّ ــوارد التعلّ ــن م ــري م ــدد كب ــح ع ــا، أصب حاليًّ

ــة. ــبكة الدوليّ ــطة الش ــر أو بواس الكمبيوت

حالــة نفســيّة يعيشــها الشــخص /أو اســتجابة يعــرّب عنهــا نحــو شــخص أو أمــر معــنّي – تُعــرف 

ــة اســتجابتهم  ــة عــىل القيــم، وتؤثّــر يف ســلوك األفــراد وكيفيّ أيًضــا باالســتعداد. واملواقــف مبنيّ

ــة أو ســلبيّة، منــارصة أو مناهضــة  حيــال اآلخريــن واألوضــاع واألفــكار. تكــون املواقــف إيجابيّ

ألمــر معــنّي. وميكــن تقوميهــا بطــرق خاّصــة تختلــف عــن تلــك املعتمــدة لتقويــم املعــارف. 
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مياديــن تعلـّـم واســعة تشــمل املــواد التــي تتشــاطر قواســم مشــرتكة مهّمــة، مبــا يف ذلــك إمكانيّة 

اســتخدامها كمــواد فاعلــة يف تطويــر الكفايــات املُســتعرََضة والخاّصة.

مياديــن مثــل التعليــم وتقويــم التعلـّـم ترتبــط ارتباطـًـا وثيًقــا باملنهــاج وتؤثـّـر يف جــودة ســريورة 

التعلـّـم ومخرجاتــه.

ــطة  ــب األنش ــان( إىل جان ــض األحي ــا يف بع ــون )اختياريًّ ــه املتعلّم ــارك في ــّي يش ــاط تعلّم نش

الصّفيــة التــي يلــزِم بهــا املنهــاج. عــادًة، تشــمل األنشــطة الاّلصفيّــة األنديــة الرياضيّــة والفّنيّــة، 

ــات وغريهــا. ــة، والهواي ــوادي الرتبويّ ــة املجتمــع، والن وخدم

ــة،  ــرتاض أّن الثقاف ــىل اف ــوم ع ــة( تق ــة البنائيّ ــات املعرف ــن نظريّ ــتوحاة م ــة )مس ــة تعلّميّ نظريّ

والتجــارب الفرديـّـة واالجتامعيّــة، والتفاعــالت والســياقات االجتامعيّــة  تســهم يف بنــاء املعرفــة طيلــة 

ســريورة التعلـّـم. وليكــون التعلـّـم فاعــالً، ينبغــي أن يكــون ذا معنــى )أي أن يكــون هادفـًـا( بالنســبة 

ــم  ــاء معارفه ــاركون يف بن ــني يش ــاس أّن املتعلّم ــكل أس ــة بش ــذه النظريّ ــرتض ه ــني. تف إىل املتعلّم

بشــكل نشــط، ويســتخدمون معارفهــم الســابقة كركيــزة الكتســاب املعــارف واملهــارات الجديــدة.

ــرتض أّن  ــي تف ــة الت ــة االجتامعيّ ــة املعرف ــىل نظريّ ــوم ع ــة، ويق ــة البنائيّ ــروع النظريّ ــد ف أح

ــن، كــام تشــّدد عــىل  ــون معارفهــم وفهمهــم مــن خــالل تفاعالتهــم مــع اآلخري األشــخاص يبن

ــم.  ــة والتعلّ ــّي للمعرف ــد االجتامع البع

انظر أيًضا: النظريّة البنائيّة

صيغــة محــّددة وواضحــة ومختــرصة ملــا هــو متوقـّـع أن ينجــزه املتعلّمــون إثــر ســريورة التعلـّـم. 

جــرى تحديــد األهــداف أساًســا بغيــة تســهيل تقويــم التعلـّـم مــن خــالل االختبــارات املعياريـّـة، 

ــني  ــب املعلّم ــام يف تدري ــاج، ك ــر املنه ــع يف تطوي ــكل أوس ــتخدمت بش ــا اس ــان م ــن رسع ولك

ــوم  ــف بل ــرار تصني ــر شــهرة، عــىل غ ــات األك ــم يف التصنيف ــع تطــّور أهــداف التعلّ ــة م بخاّص

لألهــداف املعرفيّــة )1956(، وغريهــا مــن محــاوالت التصنيــف التــي تتنــاول املجــاالت العاطفيّــة 

والنفســحركيّة.

طريقــة بنــاء املنهــاج ككّل شــامل، ترتابــط فيــه األجــزاء املختلفــة )أي املياديــن املعرفيّة/املــواد، 

واألنشــطة الاّلصفيّــة، واملســائل املتقاطعــة( ببعضهــا بطريقــة متامســكة أفقيًّــا وعموديًّــا.

انظر أيًضا: محتوى تعلّمّي

ــن  ــة م ــنّي و/أو مجموع ــوع مع ــتوى موض ــىل مس ــواء ع ــم س ــم والتعلّ ــهيل التعلي ــة لتس خطّ

ــّددة. ــة مح ــة زمنيّ ــالل حقب ــات خ الكفاي

ميادين معرفّية

Subject areas

ميدان مرتبط باملنهاج

 Curriculum-related

area

نشاط الصّفي

 Extracurricular

activity

النظريّة البنائّية

Constructivism

النظريّة البنائّية-االجتامعّية

Socio-constructivism

هدف تعلّمّي

Learning objective

هندسة املنهاج

 Curriculum

architecture

وحدة تعلّمّية

Learning unit
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