بٌروت ،آذار 2010

جودة التعليم من أجل التنمية
اإلطار العام الستراتٌجٌة التربٌة والتعلٌم
خطة تطوٌر التعلٌم العام (ما قبل الجامعً)2015-2010 :

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي

محتوى الوثيقة
 الوضع الحالً لقطاع التعلٌم العام

القرارات المطلوبة
 إقرار اإلطار العام لالستراتٌجٌة الوطنٌة للتربٌة
والتعلٌم

 اإلطار العام لالستراتٌجٌة الوطنٌة للتربٌة والتعلٌم
 المحاور والبرامج المقترحة
 آلٌة التنفٌذ وفرق العمل

 إقرار خطة تطوٌر التعلٌم العام وتقدٌم المبادرات
المطلوبة لتحسٌن التعلٌم الرسمً فً القطاع التربوي
 وضع وتعدٌل القوانٌن والمراسٌم الالزمة لدعم
برامج تطوٌر القطاع التربوي

 مصادر التموٌل المقترحة
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الوضع الحالي لقطاع التعليم العام
اإلطار العام لالستراتٌجٌة الوطنٌة للتربٌة والتعلٌم

المحاور والبرامج المقترحة
آلٌة التنفٌذ وفرق العمل
مصادر التموٌل المقترحة
ملحق :إحصائٌات قطاع التعلٌم العام
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يواجه النظام التعليمي في لبنان تحديات كبرى
أهمية التعليم في لبنان
ٌ تجاوز عدد التالمٌذ فً لبنان الملٌون مما ٌجعل كل لبنانً معنً بقطاع التربٌة

واقع قطاع التعليم الرسمي في لبنان
 تدنً مستوى أداء التالمذة فً لبنان نسبٌا ً مقارنة مع نظرائهم فً العالم
 اتساع فارق األداء بشكل كبٌر بٌن المدارس الرسمٌة والخاصة مما ٌؤدي إلى تدنً نسب االلتحاق بالمدارس
الرسمٌة وٌأتً ذلك نتٌجة لـ:
– تدنً مؤهالت الكادر التعلٌمً واإلداري فً المدارس وعدم تطابق اختصاصات المعلمٌن مع الحاجات
المطلوبة
– عدم توفر البٌئة التعلٌمٌة المناسبة (البنى التحتٌة :مبانً وتجهٌزات)
– عدم مطابقة األنظمة اإلدارٌة والتنظٌمٌة للقطاع مع متطلبات التطوٌر.
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يحقق التالمذة اللبنانيون معدالت متدنية في امتحانات التقييم العالمية TIMSS

وصف ونتائج TIMSS
ٌ هدف اختبار ) (TIMSSإلى التركٌز على
السٌاسات والنظم التعلٌمٌة ،وتقٌٌم التحصٌل
التربوي وتوفٌر المعلومات لتحسٌن تعلٌم
وتعلم الرٌاضٌات والعلوم.
ٌُ جرى االختبار كل أربع سنوات تحت
إشراف الهٌئة الدولٌة لتقٌٌم التحصٌل
التربوي.
ٌ حتل لبنان المرتبة  28فً تصنٌف نتائج
الرٌاضٌات ( )2007للصف الثامن ،وٌحتل
المرتبة  40فً نتائج العلوم ،وهو فً
المادتٌن أدنى من متوسط التحصٌل العالمً.
 نتائج تالمذة القطاع الرسمً منخفضة مقارنة
بالقطاع الخاص وٌصل الفرق إلى %10
بٌن القطاعٌن.
لبنان
مالحظة :التصنٌف من  48دولة مشتركة
متوسط التحصٌل العالمً500 :
المصدرTIMSS 2007 :
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الدول العربٌة

نتائج  TIMSS 2007في الرياضيات لطالب الصف الثامن

نتائج  TIMSS 2007في العلوم لطالب الصف الثامن
الدولة (المعدل)

التصنيف

الدولة (المعدل)

التصنيف

1

)Chinese Taipei (598

1

)Singapore (567

2

)Korea, Rep. of (597

2

)Chinese Taipei (561

3

)Singapore (593

3

)Japan (554

4

)Hong Kong SAR (572

4

)Korea, Rep. of (553

17

)Scotland (487

17

)Armenia (488

18

)Serbia (486

18

)Norway (487

19

)Italy (480

19

)Ukraine (485

20

)Malaysia (474

20

)Jordan (482

26

)Romania (461

21

)Malaysia (471

27

)Bosnia and Herzegovina (456

22

)Thailand (471

28

)Lebanon (449

23

)Serbia (470

29

)Thailand (441

26

)Bahrain (467

31

)Jordan (427

32

)Syrian Arab Republic (452

32

)Tunisia (420

34

)Tunisia (445

35

)Bahrain (398

36

)Oman (423

37

)Syrian Arab Republic (395

38

)Kuwait6 (418

38

)Egypt (391

40

)Lebanon (414

39

)Algeria (387

41

)Egypt (408

41

)Oman (372

42

)Algeria (408
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نسبة التالميذ المعيدين
2008-2007

نسبة التأخر الدراسي
2008-2007

60%
45%

40%
24%

المرحلة االبتدائية

المرحلة المتوسطة

المرحلة الثانوية

المرحلة اإلبتدائية

المرحلة المتوسطة

المدارس الخاصة
المدارس الرسمٌة

االنعكاسات

ٌتسبب ارتفاع نسب التأخر واإلعادة للتالمذة فً قطاع التعلٌم الرسمً بـ:
 هدر فً اإلنفاق على التعلٌم وتدنً المؤشرات التربوٌة
 انعكاس سلبً على اإلنتاجٌة االقتصادٌة نتٌجة خسارة التالمٌذ سنوات من حٌاتهم المنتجة وتسربهم من المدرسة بمستوى
متدنً من المؤهالت.

المصدر :إحصاءات المركز التربوي للبحوث واإلنماء 2008 - 2007
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عدد التالميذ في المدارس
2009 - 2004
465130

471409

 تتمحور األسباب حول النقاط الثالث
اآلتٌة:

337622

324651

 النتائج األدنى للتعلٌم الرسمً ضعف فً اللغة األجنبٌة -عدم توفر نشاطات ال منهجٌة

114194

مالحظات

2005-2004

االنعكاسات

467093

326503

115254

124281

2006-2005

2007-2006

480440

301370

126391

2008-2007

488039

285574

122478

رسمي

خاص مجاني

2009-2008

 ارتفاع فً أعداد التالمذة فً القطاع الخاص والخاص المجانً مقابل انخفاض فً أعداد التالمذة فً القطاع الرسمً

المصدر :إحصاءات المركز التربوي للبحوث واإلنماء 2008 - 2007
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مالحظات

 اإلنفاق على قطاع التعلٌم الرسمً
غٌر فعّال نسبٌا ً نتٌجة عدم التوزٌع
الجٌد للموارد وارتفاع فً أعداد
المعلمٌن
 قوانٌن إدارة قطاع التربٌة منذ سنة
1959
 ال ٌوجد نظام فعال للتخطٌط
ولتوزٌع الموارد
 غٌاب أنظمة المعلوماتٌة الفعالة
ومصادر المعلومات الموثوقة
– تفاوت فً المعطٌات التربوٌة وفق
مصدر جمع المعلومات

كلفة التلميذ السنوية في التعليم الرسمي
وفق المراحل

عدد التالمذة لكل معلم
LBP
3,069,795
LBP
2,593,465
LBP
1,930,761

المرحلة الثانوية

7

تخمة كمية للمعلمين ونقص نوعي

المرحلة المتوسطة المرحلة اإلبتدائية

الخاص المجاني

الخاص
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الرسمي

تدني مستوى المؤهالت

ارتفاع نسب المعلمين المتعاقدين

المستوى األكاديمي لمعلمي التعليم الرسمي
54.5%
41.3%

متعاقدون
11,192
)(29%

نقص كبير في أعداد المعلمين في مواد
ومناطق معينة
 بالرغم من ارتفاع أعداد المعلمٌن
نسبٌاً ،هناك نقص كبٌر فً أعداد
المعلمٌن فً مواد محددة ومناطق
معٌنة

4.2%
يحملون شهادة
تعليمية متخصصة



يحملون شهادة
جامعية

ال يحملون شهادة
جامعية

مدراء المدارس ال يمتلكون شهادات متخصصة ( خضع
 %32.5منهم إلى برنامج تدريبي متخصص)

27,114
)(71%

مالك


يبلغ متوسط عمر األساتذة
في المالك  58سنة

 األسباب:

 األسباب:

 األسباب:

غٌاب القوانٌن المالئمة لتأمٌن الشروط
المناسبة لتوظٌف المعلمٌن

غٌاب القوانٌن واألطر التنظٌمٌة واآللٌات
التً تضبط عملٌة التعاقد

عدم مالءمة نظام الحوافز مع متطلبات
التطوٌر التربوي
عدم وجود نظام فعلً لتقٌٌم أداء الكادر
التعلٌمً

8

Executive Summary - v05.ppt

آليات تطوير المناهج
غٌاب آلٌات للمراجعة الدورٌة للمناهج
عدم وجود معاٌٌر واضحة ألسس تألٌف وإنتاج وتقٌٌم الكتب المدرسٌة
عدم توفر منهج الستخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت كوسٌلة تعلٌمٌة بالرغم من
وجود أكثر من 12مبادرة فً هذا المجال فً حوالً الـ  450مدرسة رسمٌة.
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نسبة المدارس الموصولة باالنترنت

توزع غير عادل للمدارس

 وجود فروقات شاسعة
بين المباني المدرسية

توزع غير عادل للتالميذ
في المدارس:
 153 مدرسة من
أصل  1107تضم
أقل من  50تلميذ
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مختبرات كمبيوتر في حوالي
 600مدرسة من إجمالي
 1,385مدرسة في التعليم
العام

جبل
لبنان

الشمال بٌروت

الجنوب
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النبطٌة

البقاع

