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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�س�س املنهاج املطّور
اأبرُز القيم

العدالة
النّزاهة

االحرتام
ال�سالم 
االقتدار

 اال�ستقالليّة 
ال�سخ�سيّة

الكفايات 
ة  اخلا�سّ

العائدة اإىل 
املواّد

التّعليميّة 
واملجاالت 

التّعّلميّة 

املبادئ
املتعّلم حموُر 

التّعّلم
التّعّلم املتمحوُر 

حول حاجات 
املجتمع

التّعّلم للحياة
التّنّوع
املرونة

مواكبة التطّور

أهمّية املنهاج
- ي�شم��ن ج��ودة الن��واجت التعّلمّية انطالًقا من اخلربات املمنهجة واملنّظمة وال�ش��املة   
ة لعملّي��ة التعّل��م الت��ي تتوّف��ر يف م�ش��ار التق��ّدم اله��ادف.     واملالئم��ة واملي���رّ
والعم��ل. للحي��اة  املتعّلم��ن  اإع��داد  ويف  ال�ش��خ�شية  تنمي��ة  يف  ي�ش��هم    -
- يغر���س يف املتعّل��م القي��م الّلبنانّي��ة والإن�ش��انّية املالئم��ة للمجتمع اللبن��ايّن، ويطّور 
   املع��ارف وامله��ارات واملواق��ف الت��ي يحتاجه��ا املتعّلم��ون جميًع��ا به��دف 

   التعامل مع حتّديات القرن احلادي والع�رين.

الّرؤية
- جمتمع لبنايّن عادل ودامج ومنتج ومزدهر

- متعّلمون واعدون يطمحون اإىل التعّلم مدى احلياة، وقادرون على الّتعامل مع 
    التحّديات ب�شكل بّناء، بالإ�شافة اإىل حتقيق رفاههم ورفاه عائالتهم وجمتمعاتهم  

    املحلّية واملجتمع ككّل.
ة    - مدار�س واأماكن َتعلُّم توؤّمن التعّلم اجلّيد للجميع يف بيئات حا�شنة واآمنة ومَي�رِّ

    للتعّلم، بتعاون وثيق مع جمتمعاتهم املحلّية واأ�شحاب ال�شاأن.

االإطار الوطني ملنهاج التعليم العاّم ما قبل اجلامعّي )من �سفوف الرو�سات 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�ستَعَر�سَ

كفايات 
التفكري والتعّلم

الكفايات الوطنيّة 
واالجتماعيّة

الكفايات
ال�سخ�سيّة

الكفايات البدنيّة 
وال�سحيّة والبيئيّة

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

   للمنهاج السابق.

أجــل    مــن  وخاّصــة  ُمســتعرََضة  كفايــات  املتعلّمــن  تطويــر   o

نشــهدها  التــي  الرسيعــة  التغــّرات  مــع  بنجــاح  التعامــل     

   اليوم يف جميع املجاالت

نشــطن  مواطنــن  ليصبحــوا  املتعلّمــن  إعــداد  إىل  الحاجــة   o

     ومســؤولن فينخرطــوا بفاعليّــة يف أســواق االقتصــاد والعمل الحديثة.

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

ــات  ــات املعلوم ــم يف تقان ــر كفاءته ــن تطوي ــى املتعلّم ــّن 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 بتغــّر املنــاخ، مــا يســتلزم إعــداد املتعلمــن مــن 

  جهــة التنميــة املســتدامة واالقتصــادات الخــراء وحاميــة البيئــة.


