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 رؤية بديلة لمناهج التعليم العام في لبنان

 
 إعداد مجموعة من األكاديمّيين

 
دة األولى من الوثيقة ُوِضَعت ". اإلطار الوطنّي اللُّبنانّي لمنهاج التعليم العاّم ما قبل الجامعيّ "لبحوث واإلنماء بدعٍم من البنك الدولّي وثيقًة بعنوان َوَضَع المركُز التربويُّ ل الُمسوَّ

ُتعتَبر هذه الوثيقة ذاَت . 2222تشرين األّول  22ئيس الجمهورّية بتاريخ ثّم ُوِضَعت بصيغٍة نهائّيٍة وُسلَِّمت إلى ر . ، وجرى تعديُلها الحقًا أكثَر من مرَّةٍ 2222في شهر آذار 
، ال ُتجيب عن أيِّ قضيَّة من قضايا التعليم فيها، القديم منها  والمستجّد منها ( تدهور النوعّية)والمتراَكم منها ( كتعليم التاريخ، والتفاوت االجتماعّي، إلخ)طابٍع مكتبيٍّ أو شكليٍّ

 .(ربوّية التي ُمِنَي بها القطاُع التربويُّ في خالل السنوات األخيرة، على مستوى تعلُّم الطاّلِب وعلى مستوى عمِل المعلِّمين، إلخالخسائر الت)
، أو ِمْن باِب الضبِط السياسيِّ الُمسَبق، ِقَيمإّن طريقَة َوْضِع اإلطار وطريقَة بناِء المناهج، على قاعدِة الحصص السياسّية في تكوين اللِّجان، من باب توزيع المغاِنم وتوزيع ال

( الصادرة عن المركز)ومنهج التسويات، الذي ُطبِّق سابقًا، ظهرت نتائُجُه في تفاصيل المنهج وكتِبِه . ُتؤّدي حكمًا إلى استبعاد العمل الفكرّي األكاديمّي لمصلحِة التسويات
دكتاب )أو بصورِة تلفيٍق ( منهج التاريخ)بصورة ِغياٍب  وهي أموٌر تَُنفِّر المتعلِّمين مّما يتعلَّمونه . أو بصورِة ُلغٍة خشبيٍَّة أو تقليِديٍَّة أو تلقيِنيٍَّة أو َحشو، إلخ( التربية المدنّية الُمَوحَّ

اليوم مثااًل " اإلطار الوطنيّ "وُيعتَبر . وهوّياٍت سياسّية، إلخفي المدرسة وتضعهم في هشاشٍة معرِفيٍَّة ُتسهِّل بقاَءُهم في خطاب الجماعات األوليَّة، وما فيها من تعصُّب وتنميٍط 
 .الت وغيرهاإضافّيًا على منهج التسويات هذا في اتِّخاذ القرارات في القطاع التربوّي كما في سائر القطاعات، كالمال والكهرباء والماء واالتِّصا

 
ة نفِسها، عملت مجموعٌة من األكاديمّيين على بلورة هذه الرؤية كبديٍل عن اإلطار المذكورانطالقًا من رفِض بناء منهٍج جديٍد ضمن شروِط سياٍق قديم و  . ُمَسيَّس، وتكرار القصَّ

لعلوم التربوّية وسائر بالمعارف الُمتاحة في اوانطلقْت في عملها من تقدير أعضائها القضايا التربوّية الكبرى التي تتَّصل بأزمة لبنان المتفاقمة، ومن تجاربهم التربوّية، وربطًا 
لها. وتقوم هذه الرؤية على أربعة أركان. الحقول ذات العالقة . وجود مبادئ كبرى حاكمة لبناء المناهج، وهي مبادئ عالمّية ذاُت حقٍل تطبيقيٍّ خصٍب في المجتمع اللُّبنانيّ : أوَّ

نات النظام التربو : ثانيها اّل سوف يجري التكامل بين تطوير المناهج وتطوير سائر مكوِّ المناهج من ِقَبل النظاِم التربوّي القاِئم، وقد دلَّ وضُع وثيقِة اإلطار على هذا " التهام"ّي، وا 
لَّم الدراسّي، وللقطاَعْين الرسمّي والخاّص معاً )اعتبار التعليم األساسّي وحدًة متكاملًة : ثالثها. المصير تحديداً  ( مالمح الخّريجين)ونواِتِجه يجب تصوُُّر مالمِحه ( على امتداد السُّ

َأنَّ المبادَئ والمقارباِت والمالمَح التي تقترحها المجموعُة، إّنما تقترحها من أجل تطبيقها على مستَويْين في الوقت : رابُعها. قبل الغوص في تفاصيل المواّد والصفوف والمراحل
يب تنفيذه وتطبيقه من ِقَبل اللِّجاِن والمؤلِّفين والمديرين والمعلِّمين والطلبة، منذ البداية حتى آخر السلسلة في مستوى سيرورة بناء المناهج، ومستوى مضامين المناهج وأسال: نفسه

 .المدرسة والصفّ 
 

َهة لجميع المعنيين بالشأن التربوي في لبنان باعتباره شأنًا عامّ  ذ ُتعبِّر هذه الورقُة عن رؤية المشاركين في كتابتها، فهي موجَّ وباعتبار أنَّه من حقِّنا جميعًا ومن واجبنا أن  ًا،وا 
ذا كانت انتفاضة . ُنفكَِّر ببديٍل جدِّيٍّ عن الممارسات الجارية منذ ثالثة عقود في َحْوكمة الشأن التربوّي عمومًا وصناعة المناهج بخاصة قد عّبرت عن  2272تشرين  71وا 

 .التربوّي هو جزء منه، فإّن هذه الورقة ُتحاِول رسَم عالماِت التغيير المطلوب في حقٍل ُمعيَّن هو حقُل المناهجاالعتراض العاّم على جملة النظام السياسّي، والنظام 
 

  عاّمة( سياسات)مبــادئ ومنطلقــــات : أوَّلا 
 

 :العدالة واإلنصاف .1
 

 .الفرص الدراسّية كّمًا ونوعاً اعتماد مفهوم اإلنصاف، المشتّق من مفهوم العدالة، في مواجهة الالمساواة في  (...)
 

يتمثَّل في تقديم الوقت اإلضافّي والمواد والموارد والدعم اإلضافّي، " إعطاء األكثر"و. بيداغوجيا اإلنصاف تعني إعطاء األكثر لمن يحتاج إلى أكثر، أي التمييز اإليجابيّ  (...)
رها المناهج وُيطبِّقها التربوّيون. صورٍة منظَّمٍة وغير منظَّمةوتنويع العملّيات واألساليب التعليمّية واألنشطة التربوّية، ب  (...) .وهذا ُيغيِّر كثيرًا في بيداغوجيا التعليم التي ُتقرِّ

 
 الندماج الجتماعيّ  .2
 

ْهر االجتماعيّ "ر وهو غي. االندماج االجتماعّي هو العنوان اإلجمالّي للسياسة التي يجب اعتماُدها في النظام التربوّي في لبنان (...) سياسة . الذي يحمل داللًة استبداديَّة" الصَّ

https://www.nidaalwatan.com/author/1362-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.nidaalwatan.com/author/1362-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86


الثقة بالدولة، وبأّن فرص التغيير متاحٌة االندماج االجتماعّي تجمع بين التنوُّع واالختالط واالعتراف المتباَدل وتكافؤ الفرص في إطاٍر من الحوكمة الديمقراطّية، وتقوم على 
 .قانونللجميع باألساليب التي يكفلها ال

 
 .ليس فقط بسبب القانون الذي ُتطبِّقه إّنما أيضًا بسبب دورها الحاضن لكلِّ النظام التربوّي ولجميع اللُّبنانيين والُمقيمين. دور الدولة مركزّي في توفير االندماج االجتماعي

 
كما . وطرقه يصدر عن الدولة ويستلزم تطبيُقه اإلشراَف الفعليَّ على القطاعين الرسميِّ والخاّص من هذه الناحية تعتبر المناهج الرسمّية نّصًا تأطيرّيًا لكلِّ مضامين التعليم  (...)

ح أّما إذا كان إصداُر المنهاج عن الوزارة هو ترتيٌب ظاهُرُه مكتبيٌّ وباطُنُه توزيُع ُحصص، فإّن هذا ُيصبِ . يستلزم تسييَر القطاع الرسمّي، بصورٍة ُينافس فيها الخاّص في جودته
ذا كان منظَّمًا بطريقٍة جامدة، ُيصبح اإلقصاُء والتمييُز هما القاعدة، وليس االندماج االجتماعيّ . نوعًا من الِخداع ومن الواضح حّتى اآلَن أنَّ التعليَم الرسميَّ يجري إفقاره . وا 

ّن الضحايا الحقيقيين هم الطلبة الملتِحقون . لمتباِعد اجتماعّيًا واقتصادّيًا وسياسّياً جمهورها، ا" تلحق"وتهميشه، والمدارس الخاّصة متروكة للتدابير التي تراها مناسبة لكي  وا 
 .بالمدارس، وأوالء الذين يجب أن يكونوا على مقاعد الدراسة وقد جرى إهمالهم

 
 تربوية( سياسات)مبادىء ومنطلقات : ثانياا 
 

 جودة التعليم .3
 

 .مال إنساني ُيوازي في قيمته الرأسمال االقتصادي، وذلك ألسباٍب تاريخيَّة معروفةُيعتَبر التعليم في لبنان ُمنِتجًا لرأس
 

أنَّ مستوى الطلبة في لبنان يتراجع باضطراد، حّتى أصبح هذا البلد في آخر تطبيق لهذه االختبارات، في المرتبة األخيرة بين ( مثل تيمس وبيزا)ُتظِهر االختباراُت العالمّية 
محيطًا كبيرًا للرداءة ِمّما خفَّض كما ُتظِهر هذه االختبارات أّن هناك تفاوتًا كبيرًا بين المدارس والمناطق والقطاعين الرسمّي والخاّص، وأنَّ هناك ُجُزرًا للجودة و . البلدان العربية

ذا التراجع وُيحدِّد العوامل المؤثِّرة، ولم تحدِّد ماهّيَة التدابير التي يجب اّتخاُذها وُيالَحظ أنَّ وزارة التربية لم تنشر يومًا أيَّ تقرير ُيشخِّص ه. مستوى األداء على المستوى الوطني
ولم يصدر أيُّ تقرير حكومّي ُيحدِّد الخسائَر التعلميََّة الناجمة عن األزمات التي تعصف بلبنان منذ أكثر من ثالثة . من أجل معالجة هذا التدهور في مستوى تحصيل الطلبة

وتجاهل حصول هذه األزمات وعواملها ومضاعفاتها على النشء اللبنانّي عند تصميم مناهج جديدة، يدّل على انعدام . أزمة جائحة كورونا واألزمة االقتصادّية عقود وآخرها
 (...) .الرؤية ويفضي إلى إدامة الوضع القائم

 
نات النظام األخرى .4  التكامل بين المناهج ومكوِّ
 

نات األخرى ذات العالقة، وأبرزهالّما كانت المناهج نصّ  التقييم المدرسّي، االمتحانات الرسمّية، التقييم : ًا تأطيرّيًا، فإنَّ أيَّ تجديد فيها يفرض إحداث تغيُّرات متزامنة في المكوِّ
عدادهم، تدريب المعلِّمين والمديرين، اإلشراف التربوّي وتقييم األداء، والتع وهذه التغيُّرات تتّم عن طريق . ليم اإللزامّي، والخريطة المدرسّية، وغيرهاالمؤسسّي، تعيين المعلِّمين وا 

ويقتضي ذلك أن تصدر المناهج ضمن سياق شامل من الخطط والقوانين التي . استبدال مفاهيم وممارسات وأنظمة قائمة بمفاهيم وممارسات وأنظمة تّتسق مع المناهج الجديدة
ًة بعد تفاقم ترّدي الوضع التربوّي في . لوزارة ورّبما عن وزارات أخرى غير وزارة التربية والتعليم العاليتصدر عن مجلس النّواب والحكومة وا هذا التكامل أصبحت الحاجة إليه ملحَّ
 .لبنان في أبعاده كاّفة، خالل عقوٍد ِعّدة

 
 المدرسة هي وكالة عاّمة للتنشئة الجتماعّية .5
 

ًة، هي المؤسَّسة الوحيدة بين مؤسَّسات التنشئة االجتماعّية التي يقع صلُب عمِلها ضمن حقل الشأن العاّم والمصلحة العامّ إنَّ المدرسة، أكانت رسميّ  (...) ة، وطبقًا ًة أم خاصَّ
تبثُّه األحزاب أو الجماعات السياسّية داخل وأيُّ تسلُّل للمنهج غير الرسمّي أو غير النظامّي الذي . لألهداف المعلنة للمنهج الرسمّي الصادر عن السلطات العاّمة في لبنان

الدولُة هي سلطٌة . إّن التشبَُّث بالمادَّة العاشرة من الدستور، ال يعني أّن الدولة هي إدارة للترخيص، أو أّنها مكاٌن للتوظيف. المدرسة ُيعتَبر معاكسًا للشأن العاّم ومخالفًا للقانون
ومن ناحية مّدة التعليم يجب أن . جميع المدارس، الخاّصة والرسمّية، تقع تحت مظلَّة الدولة. ماعّية في المدارس على المستوى الوطنيّ لها معايير ومبادئ، ترعى التنشئة االجت

ز مكانة المدرسة في التعلُّم وتكوين   .ال االجتماعّي واالنتماء إلى الشأِن العامّ الرأسمتحظى الدراسة في المدرسة بدواٍم أطول، في اليوم الواحد وفي عدد األّيام الدراسّية، بما ُيعزِّ
 



 مقاربات بناء المناهج: ثالثاا 
 

 .حتى تاريخهيحتاج بناء مناهج جديدة إلى تبّني مقارباٍت جديدة، تعاكس المبادئ المضمرة والممارسات الظاهرة في صناعة المناهج وتطبيقها في لبنان 
 

 المقاربة البنائّيــــــــة الجتماعّية .6
 
ظه وكّرره أمام المعلِّم، وأّن المتعلِّم يبني معرفَته لمقاربة البنائّية االجتماعّية في وضع المناهج وتطبيقها، تقوم على أّن التعلُّم ال يتّم بناًء على ما يسمعه المتعلِّم حّتى ولو حفا

فهم القضايا وليس بالضرورة أْن يفهَمها كما يريدها المعلِّم، وأّن التعلُّم يتّم من خالل المالحظة والمعالجة  داخلّيًا متأثِّرًا بالبيئة المحيطة به، وأّن لكلِّ متعلٍِّم طريقًة وخصوصّيًة في
َن معنًى خاّصًا طبيقات مباشرة تسمح للمتعلّ والتفسير أو التأويل بناًء على البنية المعرفّية الخاّصة بالفرد، وأّن تعلُّم الفرد يتّم عندما يكون في سياقات حقيقّية واقعّية وت م بأْن ُيكوِّ

 (...) .إنَّ هدَف المعلِّم األساسّي هو دعُم المتعلِّم حّتى ُيصِبَح مفكِّرًا فّعاالً . به
 

 .ها تمارسهلمدارَس بمعظمهذا المبدأ هو عكس المبدأ المعمول به في المناهج اللبنانية والَّذي يتلخَّص في تلقين اليقين، الذي تُبيِّن سائر الدِّراسات أنَّ ا
 

 المقاربة الشمولّية .7
 

د)ُيعاِكس هذا المبدأ القاعدة المتَّبعة حالّيًا في بناء المناهج وتطبيقها والتي تتلخَّص في الكتاب المدرسّي الواحد  (...) وفي اتِّباع طرق تعليمّية على قاعدة التعليمات ( والموحَّ
رة كلّيًا بصورٍة مسَبقة للمعلِّ  هين التربويين، على الجميع، وكأّن هؤالء وطالَبُهم هم ُمتلّقون فقطاألحادّية المقرَّ  .مين والمديرين والموجِّ

 
ى ت التعليم منذ الصفِّ األوَّل االبتدائّي حتّ وقد جرت العادة في تنظيم المناهج في لبنان على قاعدة أْن يدرَس جميُع الطلبة جميَع المواّد التعليمّية بالعدد نفسه المحدَّد لساعا

ر المجتمع " نواة مشتركة"صحيح أّن هناك . نهاية التعليم األساسيّ  أْن يدرَسها جميُع الطلبة، لكّن الصحيَح أيضًا أْن ( عبر وثيقة المناهج)من المعارف والِقَيم والمهارات ُيقرِّ
رات إضافّية : اإلتاحة أمام الراغبين منهم وهذا يأخذ ثالثة أشكال من. ُتعِطَي المناهُج الفرصَة للطلبة األفراد باالستزادة واالختيار قد تكون متعمِّقة في الماّدة نفسها أو تكون )مقرَّ

رات اختيارّية، وأنشطة ال صفّية(ذات طبيعة داعمة  .، مقرَّ
 

 المشاركة .8
 

لتمثيل السياسّي وتوزيع المغانم والمناصب والِقَيم والمعارف التي بحسب الممارسات السابقة في بناء المناهج في لبنان تقوم المشاركة على تشكيل اللِّجان على قاعدة ا (...)
ل تديره  ، يجري التفاوض بينها وبين ممثِّلي األحزاب على التنازالت "مجموعات خارجّية إنقاذّية"تتضّمنها المناهج على الجهات السياسّية، ويتّم ذلك في إطار مشروع مموَّ

 .والمكاسب، برعاية الحكومة
 

والتي سوف تدير العملّية التعليمّية ( هيئات المعلِّمين)وهذه تضّم الفئات التي سوف تعلِّم . لتي ُتشارُك في بناء المناهج وتطويرها يجب أن تكوَن جهات مهنّية وأكاديمّيةالجهات ا
، والجهات التي لها مساهمات نظرّية وعملّية في العلوم (م التربية في الجامعاتكلّيات وأقسا)والجهات التي ُتِعّد المعلِّمين ومديري المدارس ( اإلدارّيون في الوزارة وفي المدارس)

روابط )، والجهات المستفيدة (المؤلِّفون والجهات المنِتَجة)، والمنخرطين في تأليف الكتب المدرسّية (روابط األهل)، والجهات المعنّية بنواتج المناهج (الجمعّيات التربوّية)التربوّية 
 .شاركينوفي هذا السبيل يجب اعتماد استراتيجّية واضحة توفِّر أفضل الطرق لمشاركة هذه الجهات، مع التركيز على التوصيف الوظيفّي المعَلن للم(. الطلبة

 
 التركيز على المبادئ والمعايير .9
 

المناهج تبعًا للتطوُّرات في العلوم التربوّية وفي الظروف االجتماعّية صعبًا  وهذان األمران يجعالن تعديل. جرت العادة أْن تصدر المناهج بمرسوم وأْن تأخذ شكَل وثيقة ضخمة
وأن ترفق بها أدلَّة . لذلك ُيقتَرح أن تكوَن وثيقة المناهج قصيرًة وتقتصر على المبادئ الكبرى وعلى المعايير األساسّية لكلِّ ماّدة وصفٍّ ومرحلة. ويحتاج إلى تدابير ضخمة

فها الوزارة، التي وفي هذه الحالة يترك الباب لحرّية الّتأليف، على أْن تخضَع الكتُب والُمعيناُت التربويَُّة ِلرقابِة الوزارة أو الجهة التي ُتكلِّ . لتفاصيل للمؤلِّفينوتُترك ا. إرشادّية
 .(...) .تفحص المنتوجاِت التربوّيَة وأساليَب تطبيِقها استنادًا إلى تلك المباِدئ والمعايير



 
 .ي هذه الورقة وغيِرهانحتاج إلى مناهج جديدٍة فقط بل نحتاج في الوقت نفسه إلى وضع قواعَد جديدٍة لبناء المناهج على أساس المبادئ والمقارباِت المقترحة فال 
 

 تماُسُك الِمنهاج .10
 

في مجموعاٍت، وبما ُيسهِّل التعليَم عن طريق المحاور أو القضايا وتوفير التكامل يجب تقليُل عدد المواّد الدراسّية وكتبها في المرحلة االبتدائّية، عن طريق دمِجها  (...)
 .والتداخل بين المواّد الدراسّية

 
ذا كان لكلِّ مرحلٍة  وابط تشدُّ ا. دراسّية ما ُيميِّزها من غيرها، فإّن هناك روابَط وتدرُّجًا بين الحلقات وداخل كلٍّ منها على ِحَدة( أو حلقة)وا  ألجزاء بعضها إلى بعٍض وُتؤمِّن الرَّ

وال . والتجريَد والطالقة كذلك ثّمَة نسق للتدرُّج في المعارف والِقَيِم والمهارات من صفٍّ إلى صفٍّ ومن مرحلٍة إلى أخرى، بما ُيؤمِّن التراكَم، والتعمُّقَ . التكامَل بين الموادِّ واألنشطة
ة بالموادِّ الدراسّية: افق بين األهداف المعَلنة للمناهجبدَّ لنصوص المناهج ِمْن أن يتوافر فيها التو   (...) .األهداف العاّمة، واألهداف الخاّصة بالمراحل الدراسّية وتلك الخاصَّ

 
  المالمـــح المتعلِّقــة بمجموعات المواد: رابعاا 

 
 

 .وهذا األمر مفقود أيضًا في بناء المناهج سابقًا وحالّياً . ُتظِهر الروابط بينها وكيف يخدم بعُضها بعضاً  ُيوفِّر النظر إلى الموادِّ الدراسّية باعتبارها جزءًا من مجموعات أكبر ُأُطراً 
 

 مجموعة العلوم والرياضّيات والتكنولوجيا .11
 

الم الحقيقي في أثناء التعلُّم وبخاّصٍة لفهم المشكالت المعقَّدة ُيقدِّم اإلطار الجامع للعلوم والرياضّيات والتكنولوجيا فرصًة لربط المفاهيم المختلفة بعضها بَبعٍض ومع قضايا الع
تقانها إلى تعزيز مهاراتهم في حلِّ المشكالت والتفكير النقدّي التِّخاذ. واالبتكار لحلِّها ل التركيُز من مساعدة الطاّلب على اكتساب المعرفة وا  القرارات المتعلِّقة بالقضايا  ويتحوَّ

وبالتالي تقليل نفور الطالب في  عملّيًا ُتوفِّر هذه النظرة الجامعة تحوُّاًل من التركيز على حلِّ المشكالِت األكاديميَِّة إلى معالجة ُمشكالِت الحياة الواقعّية،. ةاليومّية ذات العالق
 (...) .المدرسة

 
 مجموعة اللُّغات .12

 
د تعلُّم اللُّغات المتخّرجين بما ُيسّمى الرأسمال اللُّ  ومن هذه الناحية، . وقد شكَّل هذا الرأسمال وما زال ُيشكِّل واحدًة من الميزات التفاضلّية للبنان في الثقافة واالقتصاد. غويُيزوِّ

اط الحقًا في البحوث العلمّية واإلبداع وبابًا لالنخر ( أو المواّد التعليمّية األخرى)ُتعتَبر جودة األداء اللُّغوي، في لغتين أو أكثر بابًا لتحسُّن األداء في ميادين المعرفة األخرى 
 (...) .الثقافيّ وبالمثل فإّن ترّدي تعلُّم اللُّغات، وبخاصٍة في اللُّغة األم، ُيعتَبر منزلقًا سلبّيًا على الصعيدين الفردّي والوطنّي، المهنّي و . والتطوير

 
من المقاربات واألساليب التقليدّية التي تُنفِّر المتعلِّمين وتُنّمي مواقف اجتماعّية مهمِّشة للُّغة العربّية، وتدفع إلى وهذا يفرض مقارباٍت تعليمّيًة مشتركة ُتخِرج تعليم اللُّغة العربّية 

 .المجتمع والحراك االجتماعّي لألفراد مقرونان فقط بتعلُّم اللُّغات األجنبّية" تقدُّم"االعتقاد بأّن 
 

 مجموعة الجتماعّيات .13
 

 :وهذا التكوين يتوزَّع على أربعة عناوين. في التكوين المدنّي للمتعلِّم( التاريخ والجغرافيا والتربية المدنّية وغيرها)االجتماعّيات تتضافر مجموعة 
 

ومجموعات وجماعات ومنظَّمات  ، وما يتباينون فيه، كأفراد(social codes) الثقافة، أي ما يتشاركه أبناُء المجتمع من نظم ِقَيم ومعتقدات ومعارف واصطالحات اجتماعّية
 (...) .والثقافة هي أساس االنتماء والهوّية. وهيئات

 



نها ما هو فالتاريخ ليس سلسلة أحداث نجمت عن صراٍع بين أبطال وأشرار وبين منتصرين ومهزومين، هو سيرورة متعدِّدة األبعاد، منها ما هو ظاهر وم. التغيُّر االجتماعي
وكّل ذلك يفرض تعليَم االجتماعّيات وبخاّصٍة التاريخ بعقٍل منفتح على سائر . بل لولبّيًا، فيه ثوابت وفيه تحوُّالت (linear) االجتماعّي ليس مستقيماً  والتغيُّر)...(. مستتر 

 .الطروحات، ضمن سياق ما ُيسّمى بالتفكير التاريخي
 

رة كالحرّية والديمقراطّية والمشاركة السياسّية والمسؤولّية االجتماعّية )...( ّية وسلوكّية وهي عالقة إدراك. هو مصطلح ُيلخِّص عالقة الفرد بالدولة. المواطنة ضمن المبادئ المقرَّ
 .وثقافة القانون والواجبات والحقوق والشأن العام والحّق العام، والحوار والتفاوض، وغيرها

 
واالنتماء إلى كوكب، وما يفرضه ذلك من تفاعٍل ومواطنة عالمّية والحرص على االلتزام بالمواثيق الدولّية،  وهي ُتحيل إلى االتِّصال الوثيق بين الدول والمجتمعات،. العولمة

ل المنظور العالمّي سياسّية والدراسات المقارنة بعضًا من مداخ -وُتشكِّل دراسة الجغرافيا الطبيعّية البشرّية والسياسّية والخرائط الجيو)...( واالهتمام بالقضايا العالمّية المعاصرة 
 .للتعليم

 
 مجموعة الفنون .14

 
لذلك ليس الهدف من تعليم الفنون . ِطَب غيَرهالعمل الفنّي في مرحلة التعليم األساسي هو لغة المتعلِّم الصادقة، ألّن المتعلِّم يتحاور بواسطة العمل الفنّي مع ذاته قبل أن ُيخا

 :متقدِّمة بأصحاب المواهب، بل ينبغي التركيُز على تطوير بنية المتعلِّم الشخصّية من خاللإعداد فّنانين، ولو أّنه ينبغي العناية ال
 

نتاج رموز المتعلِّم الخاّصة، مع عدم وضع قيود على حرّية التعبير ال (1  فنيّ التركيز على إطالق التعبير الذاتّي وممارسة الخيال واإلبداع وا 
 

 ألدوات الفنّية والتعرُّف إلى تقنّياتهااكتساب مهارات استعمال المواّد وا (2
 

 (...)التعرُّف إلى بعض االتِّجاهات والمدارس الفنّية التي تكشف انتماء المتعلِّم الفنّي،  (3
 

 (...) االنخراط بالمواّد الدراسّية األخرى (4
 

 .مجتمعاالنخراط االجتماعّي من خالل العمل الجماعّي، وصياغة أعماٍل فنِّّية ذات صلة بال (5
 

 مالمح خّريجي التعليم األساسيّ : خامساا 
 

 
وتوفير هذه الصورة يسمح بالتفكير المسَبق بما نتوّقع أن ُتحقِّقه المناهج، وبضبط . لم يكن شائعًا في بناء المناهج في لبنان وضع صورة عاّمة متوقَّعة عن مالمح الخّريجين

 .وُيمِكن التفكيُر بأربعة مالمح رئيسة. ّم باستخدام هذه المالمح الحقًا لفحص ما تحقَّق منهاعملّيات التقييم المدرسّي والنهائّي على ضوئها، ث
 

 المعرفة .15
 

الدنيا للفئات  خضوع الصغار للكبار، والفئات)وهي بديل عن األحكام المسَبقة والمواقف األيديولوجّية واالنغالق الفكرّي، وبخاّصٍة ِقَيم الخضوع . المعرفة تتجاوز المعلومات (...)
وهذا يعني عملّيًا إخضاع كّل موضوع للفحص المعرفّي، استنادًا إلى الموارد . والِقَيم المرتبطة بالنزاع السياسي بين األحزاب والجماعات السياسّية( العليا، واإلناث للذكور، إلخ

 .والحجج المعرفّية
 

وهذا يشمل تخطيط الطلبة لتعلُّمهم، وتدوين المالحظات مع االنتقال من . كين المتعلِّمين من التفكير في طريقة تفكيرهموالمعرفة تعني تبّني استراتيجّيات ما وراء المعرفة، أو تم
دارة دوافع الفرد للتعلُّم والتعلُّم المست. خطوة إلى أخرى، وتقييم التعلُّم، والتفكير بصوٍت عالٍ  ز القدرة الشخصّية على التنظيم الذاتّي وا  وُيساِعد المتعلِّمين على ممارسة . ِقلّ وهذا ُيعزِّ



 .التنظيم الذاتّي للتعلُّم، ورصد نقاط القّوة والضعف لديهم، وُيحفِّزهم على المشاركة في تعلُّمهم وتحسينه
 

ّد الدراسّية إاّل أّن المعرفة تعني أيضًا التفكير صحيح أّن اعتماَد الحّجة والدليل في التفكير النقدي والتقّصي وغيرها من مهارات التفكير مشترك بين جميع الموضوعات والموا
 .فكّل حقٍل معرفّي له منطقه ومصطلحاته، إلخ. ، إلخ(ثقافة القانون)المتَِّسق مع طبيعة الموضوع، كالتفكير العلمي، والتفكير التاريخي، والتفكير الجغرافي، والتفكير المدني 

 
 الِقَيم والمواقف .16

 
ولكن أيضًا لقدرتهم على المعايير األخالقّية وتمييزها من القواعد المتعلِّقة باألدب أو المالءمة االجتماعّية ليس مهّمًا فقط للفضائل األخالقّية للطاّلب، إّن تسليَط الضوء على 

الفساد المستشري في الدولة والمجتمع، واتخاذ مواقف يومّية " ةرؤي"ولقدرتهم على . االنخراط بشكٍل نقديٍّ في اكتساب المعرفة ِمن دون قيود مجتمعّية مع احترام الواجبات المدنّية
التركيز على المساواة . جدِّّياً  ِمْن أهّم المعايير األخالقّية التي يجب أن يكون الطلبة قد اكتسبوها احتراُم بعضنا البعض من خالل هذه االختالفات التي يجب تقديرها. منه

ومنها النزاهة والشعور . أو الطبقة أو الِعرق أو الطائفة أو حتى الخالفات التي تحتاج إلى مكانة مركزّية في المناهج الدراسّية األساسّية للبشر بغّض النظر عن الجنس
 (...) .بالمسؤولّية والمحاسبة

 
 المهارات واألداء .17

 
الذي يتخّرج من التعليم األساسّي يجب أن يكتسب مهارات ذات طبيعة عاّمة، عابرة للمناهج، عادًة ما ُتحدَّد المناهج التقليدّية على أساس المواّد التعليمّية، في حين أّن الطالب 

، )...(، المهارات المعرفّية )...(، المهارات الرقمّية )...(المهارات التواصلّية : وُيمِكن وضُع هذه المهارات في أربع مجموعات. تتعّلق بأهلّيته كعضو اجتماعي وكائن مدنيّ 
 .(...) الصحّية أو البدنّيةالمهارات 

 
ق الفنّي والحكم الجماليّ  .18  التذوُّ

 
ق المنتوجات الفنّية، من موسيقى ورسم ونحت ومسرح وآداب ق الفنّي قدرة المتخرِّج في مرحلة التعليم األساسي على تذوُّ وُيقَصد بالحكم . وغيرها، واالستمتاع بها ُيقَصد بالتذوُّ

وهذا ُيبنى على التعرُّف إلى مروحة واسعة من األعمال الفنّية وتشرُّب معايير تقييمها واكتساب . بداعات الفنّية والمشاهد الطبيعّية، والتمييز بينهاالجمالي تقرير مدى جمال اإل
ظهار مكامن اإلبداع والجمال فيها والتمتُّع بها ق الفنّي والِقَيم الجمالّية هما مس. القدرة على التمييز بينها وا  هي فردّية ألّن . في الوقت نفسه( كونّية)وعالمّية ( ذاتّية)ألة فردّية التذوُّ

 .وهذا الجانب العالمّي هو ما يسمح بتعلُّم المعايير الجمالّية. لكلِّ فرٍد ذوقه وحساسّيته واهتمامه، وهي كونّية ألّن الروائع الفنّية هي روائع عالمّية
 

******* 
 
 .(6)، عمر قيسي(5)، نايلة خضر حمادة(4)، َصْوما بوجوده(3)، بانة بّشور(2)سالم بدر الّدين ،(7)عدنان األمين :مجموعة العمل -
 
 .(اللُّغات( )2)، هيثم قطب(الفنون( )8)، عادل قديح(المشاركة( )1)مها شعيب :شارك في كتابة بعض الفقرات -
 
، بشار (73)، فادية حطيط(72)، نضال جوني(77)، غادة جوني(72)أمل بوزين الدين :، منهمشارك في مناقشة هذه الورقة وقدَّم اقتراحاٍت بصددها عدٌد من الزمالء -

 .(20)عكاري-، ريما كرامي(72)شيا-، جنان كرامي(78)، منى فواز(71)، باسل عكر(71)، سيمون عبد المسيح(75)، سوزان عبد الرضا(74)حيدر
 

 أستاذ في الجامعة اللبنانية (1)
 

 مين في النبطّية سابقاً مديرة دار المعلِّ  (2)
 

 أستاذة في الجامعة األميركّية في بيروت (3)



 
 أستاذ في الجامعة األميركّية في بيروت (4)

 
 اختصاصّية في تعليم التاريخ (5)

 
 إسكتلندا -أستاذ في جامعة أدنبره (6)

 
 أستاذة في جامعة كامبريدج (7)

 
 أستاذ في الجامعة اللبنانّية (8)

 
 لجامعة اللبنانّيةأستاذ في ا (9)

 
 أستاذة في الجامعة األميركّية في بيروت (10)

 
 أستاذة في الجامعة اللبنانية (11)

 
 محاضرة في الجامعة األميركّية في بيروت (12)

 
 أستاذة في الجامعة اللبنانّية (13)

 
 أستاذ في الجامعة األميركّية في بيروت (14)

 
 أستاذة في الجامعة اللبنانية (15)

 
 أستاذ في الجامعة اللبنانية (16)

 
 أستاذ في جامعة سيدة اللويزة (17)

 
 أستاذة في الجامعة األميركّية في بيروت (18)

 
 أستاذة في جامعة البلمند (19)

 
 أستاذة في الجامعة األميركّية في بيروت (20)

 
 


