
  :األستاذ فادي یرق لمدیر العام للتربیةا
فـادي یـرق فأشـار إلـى أنـه مـن المتعـارف علیـه أن المنـاهج هـي األسـتاذ ثم تحدث المدیر العام للتربیة 

خطة العمل للمدرسة والمعلم والمدیر والمسؤول التربوي حول ما یجب أن نقّدمه لتالمذتنا، وما نتوقعه 
إنجـازهم لكـل عناصـر المـنهج. وأهـم مـا یمكـن التركیـز علیـه هـو شخصـیة منهم أن یصبحوا علیه بعـد 

 هذا المتعلم وكیف یمكننا أن نؤّثر فیها.
فالســؤال األهــم هنــا هــو: أي تلمیــذ نریــد؟ وكیــف یجــب أن تكــون مناهجنــا لكــي نــتمكن مــن تكــوین هــذا 

 التلمیذ الذي نرید؟
دقیقًا ومهمًا ألنهـا تتعـاطى مـع تالمـذة مـن ففي مجتمع تعددي كالمجتمع اللبناني، یكون دور المدرسة 

خلفیــات متعــددة، ومتــأثرین بــالمجتمع المحــیط بهــم وبأســرهم التــي تنتمــي بــدورها إلــى مكّونــات المجتمــع 
اللبنـــاني. عنـــدما ننطلـــق مـــن واقـــع مجتمعنـــا یصـــبح مـــن الســـهل رســـم الصـــورة للمـــتعلم، والتـــي تســـاهم 

تقـــوم بتطبیقهـــا وطرائـــق التعلـــیم التـــي تعتمـــدها وهیئتهـــا  المدرســـة بتشـــكیلها اســـتنادًا إلـــى المنـــاهج التـــي
 التعلیمیة واإلداریة. 

إن لبنان بحاجة إلى جیل متمیز، جیـل یكـون أعضـاؤه منفتحـین علـى بعضـهم الـبعض، متعـاونین فـي 
سائر المجاالت. نریدهم شبانًا وشابات متسـامحین، ومكتسـبین للقـیم التـي نعتـز بهـا كلبنـانیین. نریـدهم 

المســـتقبل المســـؤولین عـــن تقـــدم الـــوطن وتنمیتـــه االقتصـــادیة واالجتماعیـــة. جیـــل لدیـــه ذاكـــرة مـــواطني 
 جماعیة یبنیها بواسطة تاریخه المشترك.

 نرید تلمیذًا یحسن القیام بأبحاٍث علمیة لیكون من أصحاب الفكر الناقد والمبدع.
 كوني. -عالمي –مستوى محليتلمیذًا متیقظًا لألحداث و القضایا والمسارات ومجریات األمور على 

 لدیه القدرة على تقّبل الخطأ وعلى التفكیر والعمل في إطار فریق تعاوني.
 . العالمي االقتصادلدیه المعرفة األولیة بأمور 

 . مدركًا ألهمیة الثقافة السیاسیة واالجتماعیة، وقادرًا على استخدام لغته األم ولغات أخرى
ة فـــي المنـــاهج، علینـــا أن نحـــدد نـــوع المنـــاهج الـــذي ســـنطوره لیفـــَي وللوصـــول إلـــى هـــذه الغایـــات العامـــ

بالغرض. إذ إن هناك مناهج ال تساعد على ذلك حتى ولو تصـدرت أهـداَفها عبـاراٌت منّمقـة عـن بنـاء 
شخصــــیة المــــواطن. فهنــــاك منــــاهج یقتصــــر دورهــــا علــــى إجبــــار المــــتعلم علــــى حفــــظ كــــمٍّ هائــــل مــــن 

طیًا. وهذا ال یعطي الفرصة المناسبة لبناء الجیل الذي نطمح إلیه. المعلومات ثم تسمیعها شفویًا أو خ
 وهذا یقودني إلى طرح تساؤالت ترتبط بالغایة التي یجب أن تسعى المناهج إلى تحقیقها كما ذكرت. 

 وتساءل یرق هل نرید منهج المادة الدراسیة الذي یعتبره بعض التربویین منهجًا تقلیدیًا؟



أو نرید مناهج تستند إلى المخرجات أو مناهج تستند إلى المعاییر، وهذا ما بـدأت العمـل بـه مجموعـة 
من الدول العربیة، خصوصًا دول الخلیج. أو نرید منهج الكفایات. إن التجربـة أظهـرت أن عـددًا غیـر 

  قلیل من المعلمین لم یحسنوا تعریف الكفایة وال كیفیة تطبیقها عند تقییم طالبهم
فكیف للمعنیین أن یتجاوزوا صعوبة تطبیق منهج الكفایات هل سیبقى تقییم عمل التالمذة مبنی�ـا علـى 
الحفظ، ومن دون تقییم أي مهارة، حتى في االمتحانات الرسمیة هل سیتم تنظیم دورات تدریبیة سلیمة 

المـواد الدراسـیة  وبواسطة أناس أكفاء یعرفون بعمق ما هي الكفایات وكیـف تتطبـق. وهـل سـیبقى عـدد
 مرتفعًا ، ألنه یؤثر على نوعیة أداء التالمذة.

 نجیب ونقول أننا   نرید مناهج
) وذلـك تطبیقـًا اللتـزام لبنـان بأهـداف التنمیـة Life Long Learningتسـهم فـي التعلـیم مـدى الحیـاة (

 المستدامة خصوًصا الهدف الرابع. 
 تكنولوجیة والتقدم العلمي.مناهج نجد فیها إمكان التأقلم مع التطورات ال

والتأقلم بحسب القدرات في شكٍل متواٍز یأخذ فـي االعتبـار التالمـذة الممیـزین واهتمامـات التالمـذة ذوي 
 االحتیاجات الخاصة من ناحیة الفنون العلوم االجتماعیة والعلوم التطبیقیة. 

أفكـار  ابتكـارلم وتسـاعده علـى آلیـات تعلـیم تثیـر عملیـة التفكیـر عنـد المـتع وأضـاف نریـد منـاهج تقـدم 
وتشجع على العالقات اإلیجابیة المتبادلة بین المتعلمین القائمة على مبدأ  جدیدة وتطویر آفاق أوسع.

ـــتعلم  التعـــاون والتبـــادل ولـــیس علـــى التنـــافس وذلـــك مـــن خـــالل تطبیـــق اســـتراتیجیات مختلفـــة أهمهـــا ال
مهـارات تجّنـب النزاعـات وحّلهـا والمهـارات  . وتنّمي لدى المتعلمCooperative Learning التعاوني

اإلدراكیــة بمفهــوم حقــوق اإلنســان واحتــرام حقــوق اآلخــرین. كمــا تنّمــي لدیــه مهــارة التفكیــر الناقــد البّنــاء 
 وتحرره من التبعیات العمیاء.

والســؤال الـــذي ُیطــرح: هـــل یجـــب فــي المنـــاهج الجدیـــدة إدخــال عناصـــر أو مـــوارد بشــریة جدیـــدة علـــى 
لـذا یجـب أن ننطلـق  مثل المساعدین االجتماعیین، والمتخصصین بالصحة العامة وغیـرهم.المدرسة ك

مما لدینا، ونعمل على تطویره بما یتالءم مع مستوى تالمذتنا وقدرات المعلمین العاملین في مدارسـنا، 
ق هـذه الرسمیة والخاصة، وذلك بالمقارنة مع التوجهات العالمیة، هذا مـع التشـدید علـى إمكانـات تطبیـ

التطلعــات فــي مدارســنا وثانویاتنــا فــي المــدن والمنــاطق الریفیــة  بمعنــى األطــر القانونیــة واألنظمــة التــي 
ـــى  ـــیم، إل ـــة التعل ـــم البنـــى التحتیـــة والتجهیـــزات والمســـتلزمات لعملی ترعـــى حوكمـــة وٕادارة القطـــاع ومـــن ث

سـتثمارات فـي المـدارس مـن المدیرین والمعلمین، مع األخذ بعـین االعتبـار تـأثیر هـذه المنـاهج علـى اال
 الناحیة االقتصادیة، وما  لها من انعكاسات على تكلفة التعلیم.



كما تأثیره على تمهـین التعلـیم مـن ناحیـة عـدد الهیئـات التعلیمیـة وٕامكانیـة التوظیـف أو االسـتغناء عـن 
رد مــن مالكــات الرأســمال البشــري الموجــود حالیــًا فــي قطــاع التعلــیم بكــل األشــكال القانونیــة لهــذه المــوا

 وتعاقد.
هــذه بعــض التســاؤالت التــي ال بــد لنــا مــن التفكیــر بهــا ألنهــا انطلقــت مــن واقعنــا مــن جهــة، وتحــاكي 

 تطلعاتنا لنوعیة مناهج أفضل من جهة ثانیة. 
 
 


