توصيات ورشة عمل لجنة التربية الرياضية
في  26كانون الثاني 2016

اوال :المالحظات العامة حول منهاج 1997
مقدمة
.1
.2

المخولة في تحديد الفلسفة والغايات التربوية ،والمرتكزات والمنطلقات وتوفير االمكانات لتطوير
الدولة هي الجهة
ّ
المختصة.
التربية البدنية والرياضة المدرسية من خالل و ازرة التربية والتعليم العالي وعبر إداراتها
ّ
ترفع لجنة مادة التربية البدنية والرياضة المدرسية إلى حضرتكم التوصيات التالية

ثانيا :التوصيات العامة
.3

قسمت عناوين البحث مقسمة إلى سبعة  7محاور
ّ

المحور األول
.4

وضع استراتيجية لمادة التربية البدنية والرياضة يكون احدى اهم أهدافها بناء مواطن صالح

.5

دراسة واقع التربية البدنية والرياضة المدرسية الحالي

.7

التجهيزات الرياضية في المدارس الرسمية والخاصة ومدى اهليتها للتطابق في تنفيذ المناهج وذلك حسب إمكانية

.6

وضع األهداف العامة والخاصة لمادة التربية البدنية والرياضة

كل مدرسة

.8

يجب أن تطبق عدد ساعات الرياضة في المدارس الخاصة والرسمية إلزاميا (ساعتين على األقل في األسبوع)

.9

مستمر ومتواصل) إضافة إلى عملية تقييم ومحاسبة
المستوى الفني ألساتذة الرياضة (تدريب
ّ

المحور الثاني
.10

المنهج الرياضي لتالمذة السنة االولى

.11

المنهج الرياضي لتالمذة السنة الثانية ،الثالثة والرابعة

.12

المنهج الرياضي لتالمذة السنة الخامسة

.13

المنهج الرياضي لتالمذة السنة السادسة حتى الثالث ثانوي

المحور الثالث
.14

ضرورة تأمين السالمة العامة والشخصية لدى المتعلّم عند ممارسة الرياضة

.16

التوعية لمخاطر المنشطات الرياضية (اإلدمان على المنشطات وغيرها)

.15

متابعة النظام الغذائي للمتعلّم

المحور الرابع  -رياضة
.17

المدرسة هي الرافد والخزان األول للنمو الرياضي عند المتعلّم من خالل حصص التربية البدنية والنشاطات

الالصفية

.18
.19

اكتشاف وانتقاء الموهبة الرياضية عند المتعلّم وتطويرها

تنظيم الدورات والمباريات المدرسية الداخلية

.20

االشتراك في البطوالت المدرسية الرسمية والخاصة

.21

الشراكة بين المدرسة واالهل والمعلم في تحفيز المتعلّم على ممارسة الرياضة والمشاركة في المباريات

المحور الخامس
.22

الثقافة الرياضية في شكلها العام (العناوين الكبرى)

.23

قوانين األلعاب الرياضية

المحور السادس
.24
.25

وضع الية لتقييم المتعلّم

حقوق وواجبات ومساواة

.26

وضع الية لتقييم النتائج الرياضية المدرسية (المكافآت)

المحور السابع
.27

احترام البيئة عند المتعلّم الرياضي

.29

االنتماء الرياضي الوطني

.28

االخالق الرياضية واللعب النظيف

.30

التقدم السريع لتكنولوجيا التواصل االجتماعي ومدى تأثيرها على الرياضة المدرسية وكيفية االستفادة منها

.31

ايجابية القانون الدولي لحقوق اإلنسان من خالل التثقيف وتعزيز الوعي واالحترام وممارستهما

.32

الزامية إدخال الرياضة ضمن االمتحانات الرسمية كما هو معمول به في البكالوريا الفرنسية وغيرها

.33

مختصة لمادة التربية الرياضية ضمن هيكلية و ازرة التربية والتعليم العالي
إنشاء دائرة
ّ

شارك في هذه اللجنة كل من:
بتول قميحة

ثانوية انصار الرسمية  -انصار

بول روكز

أستاذ رياضة  -الحكمة

جورج حبايب

أستاذ رياضة  -الجمهور

جهاد سالمة

المدارس الكاثوليكية /مون ال سال

جورجيت حريكي

مدرسة النهضة الرسمية للصبيان

جورج يعقوب

ثانوية خليل سالم بطرام  -الكورة

د .محمد صالح

ثانوية نزيه البزري الرسمية

جيسيكا صقر

معهد التعليم والتدريب الفني

د.جورج نصير

أستاذ رياضة  -اللويزة واالنطونية

رياض العقيقي

مدرسة Nazareth

ريان كركال

متوسطة الجناح الرسمية

طوني شويري

أستاذ رياضة  -العائلة المقدسة

سارة جابر

ثانوية الغبيري الثانية للبنات

عباس مدلج

المهدي

لميس حيدر

لمركز التربوي -دار الرياضة جونية

علي علوية

مؤسسات امل التربوية

مازن مروة

الجامعة اللبنانية كلية التربية

مايا وطفة

ثانوية صور الرسمية المختلطة

مصطفى عبدو

المبرات

مايا وطفة

ثانوية صور الرسمية المختلطة

ايلي سعادة

أستاذ رياضة  -االنطونيات

محمد الترشيشي

المركز التربوي -االعداد والتدريب

