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 ".معرفة ھي جواب عن سؤالكّل : " یقول غاستون باشالر
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ھل سمات المتعلّم ھي المخرجات الّناتجة عن عملّیة •
 الّتعلّم؟

۱ 
 

ھل ھي المواصفات الّتي تعمل المناھج على تكوینھا، جواًبا •
 أّي مواطن نرید؟: عن الّسؤال

۲ 
 

ھل ھي الخصائص الواجب معرفتھا عن شخص المتعلّم •
 وحوافزه وقدراتھ؟

 
۳ 
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 وھي الّتعلّم تصمیم المناھج یمّر بمعرفة مخرجات أّن تشدید على ثّمة
الّتي المعرفة والمھارات والقدرات "، والّتعلّمیؤول إلیھا الّنتیجة الّتي 

 ".الّتعلّمّیةیكتسبھا المتعلّمون نتیجة مشاركتھم في مجموعة من الخبرات 

 ،من أجل اندماج أفضل في وضرورّیة ھي مخرجات قابلة للقیاس
 .المحلّّیة واإلقلیمّیة والّدولّیةأسواق العمل 

 اآلتیةالّترسیمة ویمكن اختصار المخرجات في: 
 

؟عملّیة الّتعلّمعن الّناتجة ھل سمات المتعلّم ھي المخرجات   
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؟عملّیة الّتعلّمعن الّناتجة ھل سمات المتعلّم ھي المخرجات   

 
 بنانيّ م اللّ م والمتعلّ علّ مخرجات التّ 

   ةانویّ الثّ المرحلة /في نھایة المدرسةون بنانیّ مون اللّ المتعلّ أن  یكون  : 
 ومھارات المعرفة، وراء المھارات المعرفّیة، وما (رین ومفكّ مستفسرین وذوي معرفة

 )تكنولوجیا المعلومات
 ةاالجتماعیّ المھارات (ذوي اتصاالت جیدة( 
 نون مطلعون فاعلومواطن(ذوي مبادئ( 
 ةعاطفیّ وذوي مھارات ن ون ومطلعون فاعلومواطن(منفتحین  ( 
 المھارات العاطفیة(ذوي اھتمامات( 
 المھارات المھنیة(المخاطر خذ أقادرین على( 
 المھارات العاطفیة(متوازنین( 
 ّةة والعملیّ المھارات المھنیّ و المعرفةوما وراء ة المعرفیّ المھارات (رین مفك.( 
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مواطن نرید؟أّي : الّسؤالعن تكوینھا جواًبا التي تعمل المناھج على تشّكل المواصفات ھل    

 

 ُبنیت المناھج الحالّیة وفاًقا لخّطة الّنھوض الّتربوي، وألھداف عاّمة
 :  وخاّصة، وتحویمالمح وسمات تجیب عن السؤال

 أّي متعلّم نرید وألّي وطن؟ 
والتشدید واضح على تصمیم مناھج ذات ھویة أصیلة منفتحة، وغنّیة 

 .بأبعادھا اللّبنانّیة والعربّیة واإلنسانّیة الكونّیة
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مواطن نرید؟أّي : الّسؤالعن تكوینھا جواًبا التي تعمل المناھج على تشّكل المواصفات ھل    
 

 
 إّن الّسمات والمالمح الّتي أعادت لجان تطویر المناھج مناقشتھا وصیاغتھا

تعكس توافق اللّبنانّیین على سیاسة تربوّیة ذات أھداف مشتركة، نابعة من إرادة 
العیش مًعا، توّجھ المواد والبرامج الّدراسّیة، وتتحّول بواسطة نظام الّتقویم 

وخیر عرض لھذه . بالكفایات الى مخرجات مضبوطة، ونواتج خاضعة للقیاس
السمات قّدمتھ رئیسة المركز الّتربوي الدكتورة ندى عویجان في إطار الّتعریف 

 :، وتختصره الّترسیمة اآلتیة"بالمناھج الّتفاعلّیة"
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 .  الملتزم بالوالء لھوّیتھ
المحافظ على الّذاكرة 

 الجماعّیة والّتراث الوطنيّ 
الواعي لواجباتھ والمدافع 

 عن حقوقھ 
الممارس لقواعد العیش 

 المشترك
الممارس للقواعد الّصّحّیة 
 الّسلیمة المؤّدیة إلى الّنموّ 

القادر على الّتواصل 
 وتقّبل االختالفات . اإلیجابيّ 

المعتمد الّنھج الّتشاركّي 
 والمنفتح

نمیة ي لمفاھیم التّ المتبنّ 
 المستدامة 

المتقن للّغة العربّیة و للغتین 
 أجنبّیتین 

المتقن لتكنولوجیا المعلومات 
 .واالتصاالت

ة لم بالمفاھیم األساسیّ الم
 إلدارة المال العام

 المتعلّم مدى الحیاة
القادر على اكتساب المعرفة 

 واستخدامھا وإنتاجھا 
المتحلّي بالّتفكیر الّناقد 

 والخالّق
 الباحث والمتفّكر

 القادر على اتخاذ القرار
 ة متوازنةع بشخصیّ المتمتّ 

 المسائِل

ة وابط األسریّ المحترم الرّ 
 ةوالعائلیّ 

 المحترم القوانین واألنظمة
ة المحترم المبادئ األخالقیّ 

 ةة العامّ واإلنسانیّ 
لفساد والعنف االمحارب 

ك مسّ والجھل من خالل التّ 
 ةبالمعاییر األخالقیّ 
المحترم للحّرّیات 

 الشخصّیة والعاّمة 
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 مجتمع،  والھادفة الى وضع خریج لكّل تصلح الّتي مقابل المخرجات في

، ترسم المالمح والسمات البارزة في الترسیمة الثانیة ُمعولمفي سوق عمل 
منفتحة ومتالقیة مع ولكّنھا ، الھوّیة اللّبنانّیةصورة نابعة من خصوصیة 

 .  الّدولّي الكونيّ والمدى اإلقلیمّي العیش والعمل في المحیط متطلّبات 
أھّمّیة الروابط األسرّیة ، احترام القانون والقیم وحقوق اإلنسان، محاربة (

الفساد، الّتعلّق بالحّرّیة والّتفكیر الّناقد واإلبداعّي، وبإرادة العیش مًعا في 
 ...).احترام االختالف، والّتمّكن من اللّغة العربّیة وامتالك لغتین أجنبّیتین
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 الّذي الحقیقي الّشخص ال بّد في تصمیم المناھج وھندستھا من معرفة
ھل ھي : المعنّي األّول بھاألّنھ ، إلیھتخاطبھ ھذه المناھج المطّورة وتتوّجھ 

( ودوافعھ وحوافزه وأحالمھ وقدراتھ الّشخصّي متالئمة مع مشروع تعلّمھ 
 واحتیاجاتھ؟) نقاط قّوتھ وضعفھ

 األلفّیة الّثالثة أبحاث حول جیل إلى وھذا یعني أن یستند مصّممو المناھج
، فیكون المتعلّمون شركاء فعلّیین ...)رأي ومقابالت وبیاناتاستبیانات (

على سبیل المثال ثمة نوایا حسنة . في تعلّمھم، وبناء شخصیتھم ومستقبلھم
مدى یتّم أّي ، ولكن إلى الخاّصةحول دمج ذوي االحتیاجات سخّي وكالم 

 ؟إلى احتیاجاتھم لتلبیتھا الّتعّرف الفعلّي 
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وسمات الّتعلّم ، نأمل أن یسھم ما طرحناه من أسئلة حول مخرجات ختاما
الّسھر والّتنّبھ المتعلّم ومالمحھ، وبعض عناصر الجواب، في إذكاء روح 

بین : المؤّسسات الّتعلیمّیةمن اختالفات بین الّتربوي لما في واقعنا 
وبین مدارس المدن ، )المجاني وغیر المجاني(والخاص القطاعین الّرسمي 

ومدارس األریاف والمناطق النائیة، فال ننسى، في ظل الھّوة التي تتسع 
 .  تكافؤ الفرص والمساواة في المواطنةأھّمّیة بین الفقراء واألغنیاء، 

    أستاذ وعمید سابق لكلّیة الّتربیة في الجامعة اللّبنانّیة ومستشار في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: أنطوان طعمة . د 
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