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 تقرير لجنة الصياغة عن ردود هيئة التخطيط العليا وممّثلي المؤّسسات التربوية 

 

 

 مقدمة 
ب لجنة صياغة اإلطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي عن بالغ تقديرها وشكرها  عر  ت  

اس الحلبي، وسعادة رئيسة المركز التربوي للبحوث عب  د.لمبادرة معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي  
لذي يضم  نخبة من صن اع القرار وشركاء الى عقد هذا االجتماع المميز إواإلنماء البروفسورة هيام إسحق، 

 .المشروع التربوي 

عيد االستقالل، عيدنا الوطني الجامع،  بالت زامن مع  وي عقد هذا االجتماع في مبنى المطبعة بالمركز التربوي،  
دة الخامسة  حول وثيقة طال انتظارها، وطال العمل عليها، وهي بعنوان، جزؤه األول مرحلي موق ت " المسو 

بعد االالمع الجامعي". هي وثيقة نأمل،  العام ما قبل  التعليم  لمنهاج  اللبناني  الوطني  لة لإلطار    جتماع د 
معكم، أن تستحق  إسقاط الجزء الموقت من عنوانها، وثيقة تطوير أردناها جامعة، وحاسمة في بناء غد 

في مناهج مطو رة لبناء المواطن اإلنسان والنهوض بالوطن" كما يصفها عنوان كلمة معالي الوزير  ، "أفضل
 االفتتاحية. 

تحرص لجنة صياغة اإلطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، على اإلعالن أن ها  
قشت مراميها بجد . كما تحرص اللجنة  ، وتفك رت بمضامينها، وناالتي وردتها  تقاريرالقرأت باهتمام شديد  

، ووظ فت ما  التي أتتها  مقترحات المالحظات و البإيجابية، وأفادت من    قامت بهذا العملعلى التأكيد أن ها  
لة للوثيقةأمكن توظيفه منها في إغناء الصيغة الخامسة  من ، وتعديل ما يلزم تعديله حذًفا أو إضافة، المعد 

 تطويرها.   أجل
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 : اعتمدتها اللجنةالمالحظات والمقترحات والتعديالت ال تي أبرز ب في ما يلي جدولوبناء على ما سبق، 

 المقترحات اّلتي ُأدِرجت في اإلطار رقم الّصفحة 

نه من كفاياٍت )علمي ة واجتماعي ة وعاطفي ة/ انفعالي ة( 8  أ ضيَف إلى الكفايات: وتمك 

فلى،  8 أ ضيَف الت عليق اآلتي: تشمل كلمة المتعل م/ المتعل مة وتسري في الحاشية الس 
ق والن اظر والمدير )تأنيث الل غة(   القاعدة على المواطن والمعل م والمنس 

ذْكر الوثيقة الت وجيهي ة لسيرورة المنهاج بداًل من )نظري ة الت طوير ال تي تبن تها   9
 الحكومة(

 :بداية النقاطالنقطة اآلتية في  تّم إعادة ترتيب النقاط لتصبح 9-10
وعلى أن  لبنان عربي  الهوي ة   ،اللبناني ة والوحدة الوطني ة التشديد على الهوي ة ·

 العالم؛  على  ومنفتحنتماء واال
 وتعديل النقطة التالية: 

ما أوجد فقداًنا   ،في الواقع التربوي اللبناني ألزمات السنوات األخيرة التأثير السلبي ·
 تعل ميًّا ال بد  من معالجته بشكل فاعل ومدروس؛

رؤية الت طوير وهي ترمي إلى إعداد متعل مين قادرين على ... ، وقد صن فت إضافة:  10
ؤية الن واتج المتوق عة.   الر 

 : )لربط العناصر مع الرسم الذي يلي الملّخص التنفيذي( تعديل 11
على  على أبرز القيم التي تستلهمها و في ات ساقها وتكاملها، ت بنى   عناصر المنهاج

الميادين المعرفي ة  على الكفايات و على سمات المتعل مين و على المبادئ التربوي ة و 
التوج هات الضروري ة للمضي قدًما في وضع   وتشتمل على وأنواع التربية المنشودة،

 ،...تفاصيل المنهاج في المرحلة المقبلة
 مراجعة الت رسيمة وتعديلها والت حقُّق من المطابقة بينها وبين الن ص  المكتوب. 13

 حيث أصبح الترتيب: ترسيمةتعديل ال
  -الكفايات المستعرضة مجاالت  -سمات المتعل م  -مبادئ التطوير -القيم الملهمة 

 الميادين المعرفي ة. 
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ل  14 ل تم  تعديل العنوان األو  م إلى قسمين، وفي القسم األو  إعادة هيكلة اإلطار حيث ق س 
 " منطلًقااللبناني الد ستور ليصبح "

 إضافة مادتين من مقد مة الدستور:   14
 ز. اإلنماء المتوازن للمناطق ...  
 ي. ال شرعي ة ... العيش المشترك

ر(ا الت قيُّد بمصطلح )المنه 15  ج المطو 
مجموعة منظ مة من الخبرات الت عليمي ة والممارسات ...إضافة إلى تعريف المنهاج ) 16

 الت ربوي ة(  
ياسات  17  الت ربوي ة. إضافة ونقاشات ... إلى قيام حوارات حول الس 
ة في اإلطار  18 امجة، ست فرد لهما ورقة خاص   الموهوبون والمدرسة الد 
 تقديم استراتيجي ات على طرائق في )وتأكيد استراتيجي ات الت عليم والت عل م وطرائقها(    18
 تعديل في المسو غ الوطني:  22

 العربي ة... فلبنان العربي  الهوي ة، وهو جزء من المنطقة 
 استبدال )تباد ل أدوار الجنسْين داخل األسرة( بــ )تكامل أدوار ...(  26
27   . خصي ة بداًل من االستقالل الذ اتي   استخدام االستقاللي ة الش 
المعل مين والمتعل مين : ) 29- 28 الن فسي  ...فإضافة في إطار دعم  إلى اإلرشاد    ، هم بحاجة 

حي   ، االجتماعي   -والد عم الن فسي   (،...االختصاصي ين من ،واإلرشاد الص 
 تعديل عنوان الرؤية ليصبح: أي  رؤية تربوي ة؟  30
 تعديل في الرؤية في الفقرة الثانية:   30

( لبنان  في  العام  للتعليم  الخمسي ة  الخط ة  مع  يتوافق  التي  2025- 2021...بما   )
 ( "نظري ة الت طوير ال تي تبن تها الحكومة"بداًل من التربية والتعليم العالي. )أطلقتها وزارة 

نريد؟في   32 متعل م  عوبات سمة  إضافة   أي   الص  تجاوز  على  باستمرار  يعمل  مثابر،   : ، 
إيجابي ة، تعليمي ة  كتجربة  الفشل  رؤية  على  وضعه،  يتمر س  حاجيو   يتقبل   ته ادرك 

 . حقيقها، ويتحم ل مسؤولي ة تقد مه األكاديمي، ويسعى إلى ت التعليمي ة
 كما أضيفت الجملة اآلتية على سمة المبدع: 
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ق ومبتكر   ...في الميادين كافةدة ي، ينتج معرفة جد مبدع، صاحب فكر خال 
ر   33  حذف المصطلحْين بالل غة الفرنسية حول دور المعل م الميس 
 في الحاشية السفلى:  33

تشير دراسة التفتيش التربوي المعنونة "دراسة أوضاع الثانويات الرسمي ة خالل العام  
الثانوي ات 2020- 2019 في  المتعاقدين  من  كبيرة  أعداد  هناك  يزال  ال  أن ه  إلى   "

 الرسمي ة. 
والمختبرات    35 المدرسي ة  المكتبة  وتطوير   ... الصفحة:  في  األخيرة  الفقرة  في  إضافة 

 التعل مي ة. 
إضافة في الفقرة : عن أي  مدرسة؟ مقطع )يبرز أهمي ة كفاءة القيادة المدرسي ة والقيادة  36

 اإلداري ة(
العدالة:    نقطة  إضافة 39 المتعل مين وال سي ما ذوو )في قيمة  المنهاج حاجات كل   يلبي 

ة.  (االحتياجات الخاص 
عنوان     40 اآلتية:  قيمة  تحت  العبارة  إضافة  الم،  زالس  المشترك المنهاج    )يعز  العيش 

قيمة دستوري ة أساسي ة لرسالة لبنان وضامنة لبناء   اإلسالمي بصفته-واإلخاء المسيحي 
 .(السالم

 تعديل تحديد قيمة االقتدار في الحاشية السفلى: 40
 الوطيداالقتدار هو التمت ع بقو ة مناقبي ة راسخة ت نتج األمل الدائم في المستقبل والعزم  

 على مواجهة عوامل اإلحباط أيًّا كانت، بما يخدم الفرد والمجتمع 
تعديل االستقاللي ة الشخصي ة كقيمة بداًل من االستقالل الذاتي )وتم  تعديل ذلك في   41

 الترسيمة أيًضا(
ليصبح  43 المرأة"  " صورة  العنوان  تعديل  المجتمع:  المتمحور حول حاجات  التعل م  في 

ر  ا: ي سهم المنه "لعادلة بين الجنسْينالمساواة ا" تحقيق المساواة العادلة بين  في  ج المطو 
الجنسْين .... االلتزام بالمواثيق العالمي ة والوطني ة العائدة لحقوق المرأة، وال تي صادقت 

ولة الل بناني ة.  عليها الد 
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والتواصل:   44 بالتعاون  ة  الخاص  الفقرة  تعديل  للحياة  التعل م  التواصل  في  المنهاج  ز  يعز 
ر القدرة على العمل في فرق متنو عة، وعلى التعل م  الفع ال  في البيئات المختلفة، ويطو 
جديدة  حلول  إليجاد  التعاون  وعلى  المشتركة  المسؤولي ة  تحم ل  وعلى  اآلخرين  من 

 طروحة.ومبتكرة للمشكالت الم
والّتقني    45 المهني  بالّتعليم  متعّلقة  فقرة  المسار    إضافة  مرونة  في  المهني  والتوجيه 

 التعليمي: 
، التقني   و والتعليم المهني    مين االنتقال بين مساري التعليم العام  يفسح المنهاج للمتعل    
الت ركيز على أهمي ة  من هنا البد  من  .  مبادئ تحترم النوعي ة وطاقات المتعل مينل  فاًقاو 

الت عليم المهني والت قني بهدف بناء ثقافة مجتمعي ة تؤدي إلى النهوض بالوطن، وتوجيه 
المهني   التوجيه  تعزيز  خالل  من  هادًفا  تربويًّا  توجيًها  إليه  المراحل    المتعل مين  في 

 الت عليمي ة كاف ة بما يتناسب مع قدرات المتعل مين. 
 تّم وضع اآلتي: وفي الحاشية السفلى 

لتالمذة   2022/ 05/01تاريخ    255رقم   قانون  المهني  التوجيه  بقانون  يعرف  ما 
 التعليم العام 

http://77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=289043 
 ( تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني) 2/5/1996تاريخ   8349المرسوم رقم 

المرونة   45 إلى  المساءلةاإلداري ة:  إضافة  وتقبُّل  الذ اتي  الت قويم  األطر   )وتفعيل  ضمن 
 (  القانوني ة

عنونة هذا القسم بالقسم الثاني: التوجيهات النفيذي ة )اتساق عناصر المنهاج وتكاملها،  47
 آلي ات التطبيق( 

 جديدة(محددة و إلى تعريف الكفاية )في وضعي ات  وجديدة إضافة 47
من خالل توظيف اإلمكانات للوصول إلى المثابرة والدافعّية الذاتّية:  تعديل النقطة :   49

 الهدف المنشود بكفاءة، ما ي سهم في تعزيز ثقة المتعل مين بأنفسهم وبإنجازاتهم. 
إضافة تعريف واضح )للميادين المعرفي ة والمعارف الر ئيسة( وفي الهامش: ي كتفى هنا   52

   2بتعريف الميادين المعرفي ة بوجٍه عام، أم ا تفصيلها فوارد في الملحق رقم 
 إضافة المعارف اآلتية على جدول المعارف الضروري ة:   52
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 ي ة(المعرفة الصحي ة )فصلها عن المعرفة الرياضي ة والبدن 
 المعرفة المهني ة

 إضافة: )الت عرُّف إلى عالم المهن( 53
إضافة: )مع احترام البيئات االجتماعي ة الل بناني ة المتنو عة( بعد )المساواة العادلة بين   55

 الجنسين(
حي ة مع تعريٍف بأهمي تها  56  إضافة: المعرفة الص 
 لعناصرها إضافة: المعرفة المهني ة مع توصيف  58
 لتصبح آلي ات حسن التطبيق  إضافة: )حسن( إلى )آلي ات الت طبيق( 62
وربطها  65 الذ اتي  واالستقالل  مركزي ة  الال  من  الجديدة  باألشكال  متعل قة  )مهم ة  إضافة: 

دة وبتدابير المساءلة، مع إضافة هامش: )مراجعة اإلطار  ارتباًطا وثيًقا بمعايير محد 
(المرجعي لالعتماد ا  ألكاديمي 

إضافة وتصويب: )ضرورة تشكيل هيئة ضمان الجودة الوطني ة للت حق ٌق من ضمان   66
 جودة اإلنتاج(

واستبدال  67  ) الل بناني  للمجتمع  المالئمة  واإلنساني ة  الل بناني ة  )القيم  إضافة  الت رسيمة: 
خصي ة(  ت مدت. ووضع القيم التي اع  )االستقالل الذ اتي( بـ )االستقاللي ة الش 

يتعر ف المتعل مون، لدى تعل م تاريخ لبنان، إلى جذورهم، وإلى تقاليد   تعديل في النقطة: 72
ناته الذي يعد   لبنان التاريخي ة، وإسهاماته الثقافي ة، وإلى غنى ما ورثه بسبب تنو ع مكو 

 ركيزًة أساسي ة من ركائز نظامه...
 إضافة نقطة:  

o  قة وإسهام  الفالسفة اللبناني ين فيها. ت برز أهمي ة الفلسفة مساحة فكري ة خال 
 التعل م االجتماعي والعاطفي/االنفعالي. تعديل في الميدان ليصبح:  73
هو نوٌع من أنواع الت عليم الن ظامي  في المصطلحات تعديل تحديد : تعليم مهني وتقني:   79

ق ْيه العملي والن ظري، وال ذي يؤه ل المتعل م إلى االلتحاق بمراحل الد راسة ا لجامعي ة، ب ش 
وي عنى بإعداد أفراد متعل مين وقوى عاملة ماهرة، باإلضافة إلى تأهيلهم للوظائف ال تي 
تعتمد في أساسها على األنشطة العملي ة والمهني ة ضمن مناهج تشمل المهارات الت قني ة  

خصي ة والت ربوي ة.    والمعرفة الن ظري ة والعملي ة، فضاًل عن المهارات الش 
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 : ة أصناف، هي اآلتيةسبعها في  فيمكن وضعُ   ،فيها  جاوب مع ما اقُترح  من التّ   ن  المسائل التي لم نتمكّ ا  أمّ 
ا  عالج في األوراقمسائل ست    _ 1 ،  التي ست  و   لإلطار  لة  لمكم  العشر  بالكفايات  وتشمل )عد  المقاربة  تنظيم 

وسياسة التقويم، السل م التعليمي وتنظيم السنة الدراسي ة، السياسة اللغوي ة، الفقدان التعل مي والمرحلة االنتقالي ة،  
الداخلي وسياسة االعتماد، التعليم غير النظامي، العالقة مع    ، التقويمتعليم الدامجالبناء القدرات وتنميتها،  

  .نا إلى ذلك في النص  ( وقد أشرْ والتقني، الطفولة المبكرة التعليم المهني
  : ومنها على سبيل المثال ال الحصر  ،عداد المناهجحقة من ورشة إ عالج في المراحل الال  مسائل ست    _2

وتمييزها عن  ة  غة العربي  أو تثقيل عالمة الل    ومسألة مواكبة عملية التنفيذ،  ،مسألة توجيه المؤلفين المدرسي ين
 .غات عالمة سائر الل  

ة التربية في  نَ مَ لْ ه نحو عَ ،  مثل التوج  طار أن يبتوا فيهمكن واضعي اإلمسائل ذات طبيعة تتخط ى ما ي  _3
 .ها بكلمة معل مةكلمة معل م فنردف    ة ترد  مر   ومسألة استعمال التذكير والتأنيث في كل   ،لبنان

يص  ياغة من مثل تقلرة للجنة الص  ة قصيرة متوف  ة زمني  جاوب معها في مد  مكان الت   باإلمسائل لم يعدْ   _4
أن مقترحات أخرى طلبت التوسع في بعض  ا، علملى عشر صفحات إ لى ثالثين صفحة أوإطار حجم اإل

   . النقاط
(  الجامعيما قبل التعليم  من )من مثل اعتماد )مصطلح التعليم المدرسي ( بدالً  ،بت ها  وتم   مسائل سبقَ  _ 5

 ربية. تيد وزير القرار سابق في هذا الشأن عن معالي الس   وكان قد صدرَ 
التعليم العام ما قبل  ة في إنجازنَ ر  ة مَ من مثل اعتماد هيكلي   ،جاوب معهامسائل لم يكن من الممكن الت   _6

للورقة    ركْت وقد ت    ،سنة لذوي الصعوبات التعليمية  18  ما بعد   الىو   للموهوبين  ةنس  16  من  الجامعي تمتد  
ة المتعل قة بذوي االحتياجات الخاص     .ةالخاص 

ه في هذا اإلوجيه واإلمن مثل مسألة الت    ،مسائل أبقينا عليها  _7 طار الى قطاعْي شراف واإلرشاد لكوننا نتوج 
   .في لبنانإلى تطوير ذلك ونتطل ع  (تعليم في لبنان ) الرسمي  والخاص ال


