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تثير الدهشة والعجب قّصة التجربة الفنلندّية في التعليم، ويتساءل المرء 
كيف استطاعت دولة صغيرة ال يتجاوز عدد سكانها ستة ماليين أن تقفز من 
أدنى الهرم التعليمي إلى أعاله وتتفّوق على دول أوروبا العريقة وتتجاوز 
للتعليم  العالمي  التصنيف  رأس  على  تتربع  وأن  واليابان،  وأميركا  كندا 

بحسب المعايير العالمّية المختلفة في السنوات األخيرة.
التجربة  هذه  أعماق  سبر  تحاول  التي  والدراسات  التحليالت  هي  كثيرة 
المستوى  الصغير هذا  البلد  لهذا  التي حققت  النجاح  إلى عناصر  للوصول 
من النجاح والتمّيز. ومن ثمَّ تبرز اإلشكالية التالية المتعّلقة بعالمنا العربي 
عمومًا وواقعنا اللبناني خصوصًا، ما الذي يمكن تعّلمه من هذه التجربة؟ 
وما هي عناصر النجاح التي تتيحها إمكانياتنا، لنوّظفها في إغناء تجربتنا 

التعليمّية ورفع مستوى األداء التربوي في مؤسساتنا؟
تقّدم فلسفة نظام التعليم في فنلندا وآليته رؤية فريدة للتعليم، منها 
إلى  باإلضافة  والمؤسسة،  بالمعّلم  يرتبط  ما  ومنها  بالمتعّلم  يتعّلق  ما 
تأمين بيئة رسمّية واجتماعية حاضنة، ومثال ذلك أن راحة التلميذ النفسّية 
في المدرسة هي من أولى األولوّيات، وأّن النظام التعليمي يعمل على 
تقارب المستويات بين الطلبة من خالل إعطاء الفرصة للجميع، وأّن مواجهة 
القلق الدراسي يعتمد على نظام تقييم في غاية الحداثة والتطور، ولكن 
إّنه قيام  التعليم في فنلندا،  رئيس في فلسفة  بند  ما وجدته الفتًا هو 
المدارس  الرسمّية  الجهات  تمنح  إذ  والمسؤولية«  »الثقة  على  التعليم 
تقديم  للمدارس  ويحّق  المستويات،  جميع  على  تعليمّية  استقاللية 
الخدمات التعليمّية بحسب ترتيبات اإلدارة ورؤيتها الخاّصة، ويتمّتع المدّرس 
عن  فضاًل  به،  الخاّصة  التدريس  طرق  تحديد  فيمكنه  تعليمي،  باستقالل 

تحديد الكتب الدراسّية والمواد...
أمام هذه المساحة من الحرّية ال بّد من نظام تفتيش تربوي صارم للحفاظ 
على المستوى المتقّدم الذي حققته فنلندا، ولكّن الحقيقة هي عكس 
ذلك تمامًا، فقد قامت فنلندا بإلغاء عملّيات التفتيش على المدارس في 
أوائل التسعينّيات، واالكتفاء بالتوجيه واإلرشاد من خالل األهداف، والمناهج، 

ومتطّلبات التأهيل. واالعتماد على »كفاءة المدّرسين والكوادر األخرى«.

إن مبدأ »الثقة والمسؤولية« وأثره في النهوض التربوي الفنلندي يعيدني 
إلى الروضة وحكاية نجاحها الذي تدّرج في تصاعده على مدى نصف قرن، 
ولست مبالغًا في عقد مثل هذه المقارنة، على الرغم من الفارق الكّمي 
والنوعي، ألن سبل النجاح في العمل التربوي تتشابه مهما كانت الفوارق 

واالختالفات.

النشأة  وكانت  والمسؤولية،  الثقة  أسس  بنيانها على  الروضة  أقامت  لقد 
الطرابلسّية  األوساط  اشتهروا في  الذي  التربويين  ثّلة من  يد  األولى على 
الدافعة  الطاقة  األكارم  بهؤالء  الثقة  فكانت  واجتماعّيًا.  وإنسانّيًا  تربوّيًا 
وشرارة النجاح لالنطالق والتأسيس، ثّم كانت هذه الثقة عامل جذب ألصحاب 
ولم  بجهد،  يبخلوا  ولم  جاهدين  الروضة، فعملوا  الذين حضنتهم  الكفاءة 
يضنوا بعلم وعمل خالل مسيرة طويلة تحّملوا فيها المسؤولية على أكمل 

وجه، فأثمرت في النهاية نهجًا تربوّيًا تفخر به طرابلس والشمال.

الروضة، وإّنما هي محطات  بأمجاد  التغّني  األسطر  الغاية من هذه  ليست 
يربط بها المرء الحاضر بالماضي ليأخذ العبرة ويحافظ على النجاح، إن مبدأ 
مستوى  على  التربية  ورأسمال  األقوى  الرصيد  هو  والمسؤولية«  »الثقة 
وأقوى  السلطة،  رقابة  من  أقوى  وهي  األفراد،  أو  المؤسسات  أو  الدول 
إّنه  الداخلي،  والوازع  الحر،  والضمير  الذات  رقابة  إّنه  التفتيش،  أجهزة  من 
دور  بأّن  الشعور  إّنه  األجيال،  أمانة  والتعليم  رسالة،  التربية  بأن  اإلحساس 
المرّبي الفردي ما هو إال حلقة في سلسلة متكاملة، إذا انقطعت هذه 
الكفاية  بأن  الشعور  واالنقطاع. وهو  بالوهن  بأسره  النظام  أصابت  الحلقة 
واجب  ألن  فردّية  وجماعية،  فردية  مسؤولية  هي  والعملّية  المعرفّية 
التربوي أن يكون صاحب كفاءة في اختصاصه العلمي، وجماعّية ألّن واجب 
المؤسسة أن تؤمن البيئة المناسبة والتدريب المستمر لرفع مستوى األداء 

العام.

الذات   من  تنبع  التي  التربوية  الرعاية  فلسفة  هي  والمسؤولية«  »الثقة 
الكالم:  فصل  هو  جامع  قول  يلخصها  التربية،  رسالة  بقداسة  المؤمنة 

»كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته...«

التعليم بين
"الثقة والمسؤولية"
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زيارات

من تجربتي:
الّروضــة واحة فرح 
وإنجـــاز

عندما يكون مكان العمل واحة لإلنجاز والبناء يصبح مالذًا للعطاء والفرح. 

ثبات  سّر  - حول  الّروضوّيين  نحن   - علينا  ُتطرح  اّلتي  الّتساؤالت  كثيرة هي 
األعاصير  وجه  في  أبدًا  صامدة  ووقوفها  المّطرد،  ونمّوها  المؤّسسة 

والّتحّديات على أنواعها. 

، كّل نهار، وجوه متعبة  إذا غصنا في فّك أغوار هذا السّر تطالعنا على التوِّ
وال  بداية  ال  حدود،  عندها  العمل  لساعات  ليس  مستبشرة،  ساعية  نضرة، 
نهاية، ال شتاء ورّبما ال صيف... ال عطلة وال فراغ. يكفيك أن تكون روضوّيًا 

لتعي تمامًا ما أقول، وأظّنك تبتسم وتهّز رأسك اآلن موافقًا. 

يومّيًا  أغرق  دقائق،  أحسبها  زلت  ما  الّروضة  في  قضيتها  طويلة  سنوات 
فردّية  لقاءات  في  وأغوص  اإللكترونّية،  والّرسائل  واألوراق  الملّفات  في 
وجماعّية ومكالمات هاتفّية، وأتابع الّتفاصيل مع زمالئي من قّمة الهرم 

حّتى قاعدته، نغضب معًا، نرضى معًا، ننجز معًا ونفرح معًا. 

والّتعاون،  باالّتحاد  فانتهى  ينتهي  لن  حسبناه  أمٌر  صفونا  عّكر  مّرة  كم 
الممتنعة  السهلة  وتعقيداتها  التربية  أمور  مضاجعنا  قّضت  مّرة  وكم 
هي  والتضامن.  بالشراكة  فاستطعنا  الحلول  على  قادرين  غير  أّننا  وحسبنا 
األيدي المتشابكة، والعقول المتشابكة، والقلوب المتشابكة اّلتي تتكّلم، 

ووحدها تتكّلم في الّروضة. 

عواطف دافئة يدركها اإلنسان عندما يعيش في مكان عمله ُمحاطًا بزمالء 
يشّكلون له عائلة ثانية، يمّدون بعضهم بطاقات إيجابّية، فيرسمون مناخًا 

صّحّيًا وفسحة للعطاء واإلنجاز، وال أروع! 

دار  الّدار،  بمنزلة  عندنا  حياتنا، فأصبحت  بدقائق  امتزج ذكرها  الّروضة،  هي 
العائلة، تؤّرقنا همومها، ترافقنا أحداثها، وتصلنا بأفرادها روابط خبز وملح 

تعادل روابط الّدم كّلها.  

ال أبالغ إذا قلت إّن قّوة الروضة تكمن في عناصرها البشرّية الفريدة وليس 
في ممتلكاتها وأبنيتها وال في أّي شيء آخر، قّوتها في هؤالء النخبة، 

وفي مناخها المدرسّي اإليجابّي الذي يقّدر جهود الجميع، ويرتقي بهم، 
ويثّمن إمكاناتهم، ويعّزز مواهبهم، ويحسن رعاية كّل بذرة صالحة فيها من 

أّي نوع كانت.

بل  العمل  في  رغبة  البهاء:  على  تقع  الّروضة  هذه  في  نظرك  وقع  أّنى 
شغف، جّد في التنفيذ بل إجادة، تضحية وسباق وإرادة بحثًا عن الّريادة. أو 

ليس هذا كّله الجمال؟! 

ومجدها  ووهجها  نورها  وحّراس  شعاعها،  وصانعو  الروضة،  حماة  أجل، 
وصمودها هم أهلها الدؤوبون الذين ال يتوانون لحظة عن نثر عبيرهم في 
أرجائها ليفيض عطرًا يعبق به المكان ويمتّد متغلغاًل في رحابها عبر الزمان.    

رؤية  في  جلّيًا  يظهر  التمّيز،  أسرار  أهم  أحد  اإليجابّي  الروضة  مناخ  نعم، 
اإلنسانّية  والعالقات  المفتوحة،  الّتواصل  جسور  وفي  الواضحة،  المدرسة 
المستمّر، وفي  والتطوير  والتجديد  لألفراد،  المهنّي فيها  والنمّو  الجّيدة، 
طاقة  يوّلد  ذلك  كّل  انتماء.  وأّي  االنتماء  وحّس  المتبادل،  واالحترام  الثقة 
الّسعادة  إلى  ريب  بال  األداء فيؤّدي  ودينامّية وحماسًا ورغبة وإبداعًا في 

والجودة.   

قيل: "الحياة مدرسة"، وأقول: "الروضة مدرسة الحياة". لقد عّلمتنا الروضة 
دروسًا في التحّدي والّصبر الجميل، في التحليق مع النسور، في االبتسامة 
لألشواك والزهور، في التعالي على الصغائر، في الحلم وقت الشّدة، في 
الكرم وقت الظفر. عّلمتنا الروضة حّبها، وحّب من يحّبها، عّلمتنا أّن للعمل 

طعم الجنّة، ولإلتقان إحساساً بنعيم الخلود. 

بعد  كثيرة  وأحيانًا  الروضة،  في  وساعات  ساعات  نقضي  وزمالئي  زلت  ما 
الدوام، متجاهلين التعب والعواصف واألمطار والبرد والحّر والقيظ، ال ضير، 
فالدقائق هنا ثمينة، ثمينة بحجم الرسالة المؤتمنين جميعًا عليها، رسالة 
العطاء  َأَوليس  نبضة.  قلوبنا  في  دام  ما  وصونها  الروضة،  ورسالة  التربية، 

سبياًل للفرح؟ بلى. 
وتسألوَن بعد عن سّر صمود الّروضة؟!  هاُكُم الّنموذج.  



Les élèves ont pleinement participé à cet accueil, dans la se-
conde rencontre, représentés par dix délégués. Ils ont posé 
leurs questions concernant les études en France, le partena-
riat entre le France et le Liban dans le domaine touristique 
et l’appréciation personnelle de M, Emmanuel BONNE, 
l’Ambassadeur de la jeunesse libanaise. M. l’Ambassadeur a 

répondu généreusement aux questions mettant l’accent sur 
le rôle primordial de l’éducation qui établit un noble encou-
ragement pour tous ceux qui œuvrent au quotidien pour la 
formation des jeunes acteurs du monde à construire.
Cette visite sera encrée dans la mémoire de toute la com-
munauté pédagogique, administrative et scolaire.
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Le samedi 7.1.2017, M. L’Ambassadeur de France M. Em-
manuel BONNE a honoré l’Ecole secondaire Rawdat el 
Fayhaa  de sa présence, accompagné de Mme Véronique 
AULAGRON conseillère de coopération et d’action cultu-
relle et Directrice de l’Institut Français du Liban, de deux 
collaborateurs et de M. Marc FENOLI  Directeur de l’Institut 
Français de Tripoli.
Cette visite témoigne tout l’intérêt que M. L’ambassadeur 
de France porte à notre école, constamment remarquée 
par la qualité de l’action éducative francophone. 

Les visiteurs ont été chaleureusement accueillis au nom 
de la communauté éducative de l’école secondaire Rawdat 
el Fayhaa  par Mme Nariman AKKAD ZOCK Présidente de 
l’Association «Riyaat Al-Atfal», M. Mohamad Rachid MI-
KATI, Président de l’Association «Makarem El-Akhlak El-Is-
lamyeh» - Associations fondatrices de l’Ecole -  le Directeur 
Général, M. Mustafa MEREHEBI, la Directrice pédagogique, 
Dr. Racha JAZZAR ZAKARIA, les directeurs de cycles, les di-
recteurs administratifs. 
La réception a débuté par les deux hymnes nationaux liba-
nais et français interprétés par la chorale de l’Ecole.
M.  Le Directeur Général a exprimé, dans son allocution, 
son honneur de recevoir Son Excellence M. L’Ambassadeur 
et ses accompagnateurs. Après un bref aperçu de l’Ecole, 
il a mis l’accent sur l’intérêt de la communauté éducative 
pour la francophonie couronné par le Label national CELF 
et dernièrement par le Label international Franceducation.
Son Excellence a déclaré son grand plaisir de venir à Tripoli 
et visiter l’Ecole en insistant sur la relation d’amitié qui unit  
la France au Liban et sur l’importance du Label Francedu-
cation en vue de promouvoir la langue française au Liban. 
Puis M. BONNE a signé sur le livret d’or.

M. l’Ambassadeur et ses collaborateurs ont ensuite visité 
les classes complémentaires, et ont assisté à une classe de 
EB9.
 Ce parcours de terrain à été suivi de deux rencontres, l’une 
avec les coordinatrices de la langue française  dans les  dé-
partements francophone et anglophone qui se sont expri-
mées auprès de l’Ambassadeur en des propos très authen-
tiques et chaleureux. 

Visite à l’école secondaire Rawdat El Fayhaa de
M. Emmanuel BONNE,
Ambassadeur de France au Liban.

روضة الفيحاء 9

زيارات
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احتفاالت

الشهادات  بتوزيع  وخريجّة  خريجًا   262 الفيحاء  روضة  ثانوية  إدارة  كّرمت 
عليهم في حفل حاشد حضره معالي األستاذ عمر مسقاوي ورئيسة جمعية 
رعاية األطفال السيدة ناريمان عقاد ذوق، ونائب رئيس جمعية مكارم األخالق 
المرعبي  مصطفى  األستاذ  العام  والمدير  هاجر،  سعود  السيد  اإلسالمية 
الجزار زكريا، والسيدة نهلة حاماتي رئيسة  الدكتورة رشا  التربوية  والمديرة 
 المنطقة التربوية، وحشد من عمداء الجامعات ومديري المدراس وأولياء األمور.

ثم  الدين،  د.محمد كمال  االحتفال  ترحيبية من عريف  بكلمة  االحتفال  بدأ 
تالوة عطرة من القرآن الكريم ألقاها فضيلة الشيخ محمد حبلص، وعزفت 
فرقة فوج الروضة في الكشاف المسلم النشيد الوطني، تبع ذلك كلمة 
وجدانية للخريجين والخريجات تقاسمتها الّطالبتان المتفوقتان إكتمال علوان 
 وجودي هاجر الّلتان عّبرتا عن الوفاء للروضة وأسرتها وللزمالء وألولياء األمور.

ثم كانت كلمة الحفل للمدير العام األستاذ مصطفى المرعبي تحدث فيها 
يكونوا  أن  منهم  طالبًا  وسلوكهم،  انضباطهم  في  الخريجين  على  مثنيًا 

الصورة المشرقة للروضة:
ِزِه ُجهوًدا ُمباركًة  َتَميُّ ا، ترَجَم في  "ُنوّدُع اليوَم ِسْرًبا غالًيا، وفْوًجا استثنائّيً

َتضافَرْت َفَأْثَمَرْت َنجاحاٍت َوإنجازاٍت.
 أبنائي الخّريجيَن، الّنابضيَن شباًبا وحيوّيًة!

نيا:«نحن  كونوا جيَل الّريادِة والقيادة، كونوا سفراَء علٍم وُخُلٍق... تقولوَن للدُّ
أبناء روضِة الفيحاء«. سفراَء وطِن المستقبِل والعالِم األفضِل األنبِل".

كما توجه المدير العام مخاطبًا أولياء األمور:
"لقد أودعُتمونا فلذاِت أكباِدكم أمانًة غاليًة، والّروضُة أمينٌة، رعْتها بصدٍق، 
َوَتعّهَدْتها بالّتحصيِن والّتربيِة. غرسنا فيهم اإليماَن، والمسؤولّيَة وحبَّ العمِل، 

وحبَّ اإلنجاِز... فنهلوا من الّروضِة منابَع الّضوِء، وتسّلموا مفاتيَح الحياِة..."

وفي كلمته توّجه إلى أسرة الروضة بالشكر قائاًل:
"أستغلُّها فرصًة ألشكَر جزياًل عائلَة الّروضِة وأسرَتها من أمناء داعميَن، وإدارٍة 
تربوّيٍة ساهرٍة، وإداراِت حلقاٍت متابعٍة، وأساتذٍة لهم - بال ريب - كلُّ الفضِل 
في إنارِة الّطريِق، وفريٍق إداريٍّ وتربويٍّ متكاتٍف تتضافُر جهوُده وتتكامُل 
لتبقى ثانوّيُة روضِة الفيحاِء منارًة في مدينِة الفيحاِء..."، كما عرض المدير 
العام اإلنجازات التي حققها طالب الروضة على مدار عام كامل وتحقيقهم 
الطالبة جودي  رياضيًا وثقافيًا وعلميًا، وأعلن عن تكريم  أكثر من 90 فوزًا 

عبداهلل التي فازت بالمرتبة األولى في »تحدي القراءة العربي«.
الفيحاء بقيادة  وتخلل االحتفال وصالت فنية ورياضية قّدمها كورال روضة 
المايسترو فارس مسعد، وفريق الجمباز اإليقاعي بطل لبنان بقيادة المدربة 

غيري طليس.
كل عام والروضة بخير وتألق ونجاح.

حفل التخرج في الروضة

بوح العطاء
وغّصات الّرحيل
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كانــت أيامنــا فــي الروضــة مصبوغــة بألــوان زاهيــة مــن المحبــة 
الصافيــة النقيــة، ومحاطــة بالــدفء واألمــان، مشــّرعة علــى طالقــة 
الفكــر وحريــة المعرفــة.  أنتــم الشــجرة الســامقة، ونحــن أغصانهــا، 
ــا. أنتــم الينابيــع الغزيــرة،  ــا، وأثماره ــا، وأزهارهــا وبراعمه وأوراقه

ــا إليــه. ــا إلــى مــا وصلن ــا، فوصلن التــي شــربنا منهــا وارتوين

إننــا ســوف نعبــر بحــر الحياة في قــوارَب مــن الحلم، فلتكــن مجاذيفنا 
اإلرادة، وعزمنــا الريــح بــال هــوادة، وليكــن علمنــا وعملنــا عبــادة. 
ــن  ــذا الوط ــم.. إّن ه ــز الِهم ــاة عج ــي الحي ــز ف ــّد العج ــر أن أش ولنتذّك
الجريــح ينتظــر قدومنــا علــى منابــر مــن نــور فلن نخذلــه، وليكــن وقوُد 

ــا. ســيرِنا عــزَم الصابريــن.. وتلــك أحالمنــا، أكاد أراهــا أمــام عينــي ِجثّي

الصف
12

جودي هاجر

الصف
12

إكتمال علوان

احتفاالت
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يوم  في  الروضة  مسرح  على  والمتفّوقون  المبدعون  الطالب  تأّلق 
دراسيًا  المتفّوقين  أكثر من 500 طالب وطالبة من  اجتمع  تكريمهم، وقد 
يوم  حاشدين  احتفالين  في  والرياضية  الثقافية  النشاطات  في  والممّيزين 
 2016/2/29 السبت  ويوم  والثانية،  األولى  للحلقتين   2016/2/28 الجمعة 

للحلقتين الثالثة والثانوية.
العام  المدير  ألقى  ثّم  الكريم،  القرآن  من  عطرة  تالوة  مع  البداية  كانت 
تصنع  التي  العناصر  عن  فيها  تحّدث  كلمة  المرعبي  مصطفى  األستاذ 
التفّوق والعبقرية: من اجتهاد، وشحذ الطاقات، وتعويد النفس على اإلنتاج. 
وأشار إلى رعاية الروضة للموهوبين ضمن منظومتها التعليمية، باإلضافة 

إلى تقديمها االستراتيجيات التربوية ألبنائها جميعًا.
ف المدير العام أجواء الفرح التي يشيعها التفّوق مشيرًا إلى روح  كما َوصَّ
التفاؤل التي تسري في الروضة، فيولد منها األمل والعمل، وتثمر النجاح 
واإلبداع. وبعد ذلك توّجه بالشكر ألولياء األمور والمرّبين واإلداريين والطالب، 

إذ بفضلهم جميعًا تحقق الروضة أسمى أمانيها.
وفي نهاية االحتفال قّدم المدير العام والمديرة التربوية د. رشا الجزار زكريا 
استلم  كما  للمتفّوقين،  التكريم  ودروع  التقدير  شهادات  المراحل  ومديرو 
األوائل في الشهادات الرسمية مكافآتهم المالية التي بلغت 20 مليون ليرة 

لبنانية.
مبارك للمتفّوقين،

مبارك للروضة بتأّلق أبنائها.

مبدعو الروضة يتأّلقون في
»يوم التفّوق«

احتفاالت
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يوم المعلم في الروضة
 عنوان االنتماء
والوفاء

معّلم النشء، هذا الخير تمنحه      للسالكين، وال تبغي له بدال
أسرة  الجتماع  سنوّية  محّطة  الفيحاء  روضة  ثانوية  في  المعّلم«  »يوم 

والجهد  األسمى  الرسالة  أصحاب  فيها  ُيكّرم  استثنائية  أجواء  في  الروضة 
المخلص.

حيث  الروضة،  مسرح  على  تكريمي  باحتفال  المعّلم«  »يوم  فعاليات  بدأت 
التربية  لمسيرة  وّفوا  الذين  بالزمالء  والتعليمية  اإلدارية  الهيئتان  احتفت 
فأْثَروا  التربوي،  العمل  في  سنة   25 أتّموا  والذين  التقاعد،  سّن  ببلوغهم 
بدأ  وتأّلقها،  المؤسسة  ازدهار  في  نصيب  لهم  وكان  بجهودهم  الروضة 
ثم  درنيقة،  محمود  األستاذ  االحتفال  عريف  من  ترحيبية  بكلمة  االحتفال 
تالوة عطرة من القرآن الكريم بصوت فضيلة األستاذ عبدالناصر كبارة، بعد 
ذلك تحّدث المدير العام األستاذ مصطفى المرعبي مهّنئًا أسرة الروضة في 
هذه المناسبة، مشّددًا على أهّمية الوفاء للمعّلم من خالل تقدير عطاءاته 
أن  المعلم  من  ُيطلب  أن  يمكن  فال  له،  والماّدي  المعنوي  الدعم  وتوفير 
لعصرنا  المناسب  المعرفي  المستوى  على  يكون  وأن  بذله،  في  يتفانى 

الرقمي، ثّم ال يجد في مؤسسته الدعم والتحفيز المناسبين.
في  عليه  ل  ُيعوَّ الذي  فهو  التربوي،  المعلم  بدور  العام  المدير  نّوه  كما 

غرس قيم الصالح واإلصالح في زمن تكثر فيه معاول اإلفساد.
المكّرمين  الزمالء  جميع  وهّنأ  للروضة،  االنتماء  عهد  جّدد  الختام  وفي 

متمّنيًا لهم المزيد من العطاء.
الروضة في مطعم الفيصل - القلمون  التكريم اجتمعت أسرة  انتهاء  بعد 
في أجواء مفعمة بالتآلف والموّدة، في أجواء سادت فيها روح الحماسة 

والترفيه مع توزيع أكثر من 200 هدية قّيمة على الحضور.

كّل عام وأسرة الروضة بخير
كل عام ومعّلم الروضة في هناء وتأّلٍق.
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احتفاالت

الزمالء المكرمون:

حبيبة عصمت زيني، زينة عصام سلطان، زينة محمد سليم هاجر، غنى رياض األيوبي، 
غوى حسني مولوي، ميسم مصطفى الرفاعي، يحيى أحمد عالء الدين كبارة، 
فاديا كمال الذهب، نهى عيد حداد، سحر محمد رهيف عساف، عين اليقين حلوة، 

ليلى عبدالرزاق ريفي، محمد فيصل عثمان، ندى شوكت دملج.
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المسابقة 
القرآنية
السنوية

اســتمرارًا وتأكيــدًا علــى أهميــة العنايــة بالقــرآن الكريــم مصــدرًا أصيــاًل فــي التربيــة اإليمانيــة 
والســلوكية أقامــت ثانويــة روضــة الفيحــاء المســابقة القرآنيــة الســنوية فــي رحابهــا 
بمشــاركة أكثــر مــن ســبعمئة طالــب وطالبــة مــن صفــوف الروضــة وحتــى الثالــث الثانــوي.

احتفاالت
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وتحفيــزًا للطــالب وتحريــكًا لدافعيتهــم نحــو التفاعــل مــع القــرآن 
الكريــم واالهتمــام بــه أقامــت عــدة احتفــاالت تكريميــة خــالل 
الــدوام وزعــت فيهــا شــهادات التقديــر والجوائــز العينيــة والماديــة 

ــن. ــى الفائزي عل

تكريم 
الفائزين

القســم الثانوي )فرنسي - بنات(

تكريم 
الفائزين

القســم الثانوي )فرنسي - بنين(

احتفاالت
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القســم الثانوي )إنكليزي(

الحلقــة الثالثة )إنكليزي(

الســادس األساسي )فرنسي - بنات(

الخامس األساســي )فرنسي - بنات(

الرابع األساســي )فرنسي - بنات(

الحلقة الثالثة )فرنســي - بنات(

الحلقة الثالثة )فرنســي - بنين(

الســادس األساسي )فرنسي - بنين(

الخامس األساســي )فرنسي- بنين(

الرابع األساســي )فرنسي - بنين(

تكريم 
الفائزين

تكريم 
الفائزين
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احتفاالت

تكريم 
الفائزين

الثالث األساسي )فرنسي(

األول األساسي )فرنسي(

حفظ الجزء 12 )الحلقة 2 فرنسي - بنات(

الحلقتين األولى والثانية )فرنسي(

الحلقــة الثانية )إنكليزي(

الثاني األساسي )فرنسي(

الحلقة األولى )إنكليزي(

حفظ جزء عّم )الحلقة 1 - فرنسي(

الروضــة الثالثة )إنكليزي(
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مسابقة القرآن الكريم السنوية
»أولياء األمور واألساتذة«

وقد تّم تكريم الفائزين في حفل ذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقيم على مسرح روضة الفيحاء - المعرض،
وذلك يوم السبت الواقع فيه 2016/12/12 وُوّزعت عليهم شهادات التقدير.

أقامت ثانوية روضة الفيحاء المسابقة القرآنية السنوية لألهل واألساتذة فرصة للتالقي 
بين أولياء األمور واألساتذة واإلدارة كأسرة واحدة على مائدة القرآن الكريم توثيقًا لروابط 
الصلة، وتقاطعًا للدور التربوي العظيم المستمد من هدي القرآن الكريم وعظيم معانيه



روضة الفيحاء 21

في ذكرى المولد
»عبق من اإليمان«

عرض  تقديم  فمن  والفروع،  الحلقات  بين  االحتفاالت  فقرات  نّوعت  وقد 
في  والمشاركة  الثقافية،  المسابقات  إلى  األناشيد  إلىأداء  مسرحي 
األعمال الخيرية االجتماعية في جمع التبرعات عبر )Bake Sale( ثم توزيعها 
المعرفي  الهدف  للطالب من  نقلة  والمحتاجين، وذلك في  الفقراء  على 

إلى التطبيقي المهاري والوجداني.

وسلم عليه  اهلل  صلى  محمد  األنام  لسيد  ومحبة  اإليمان  من  عبٍق   في 
أقامت ثانوية روضة الفيحاء بحضور رؤساء األقسام سلسلة من االحتفاالت الدينية في 

كل أقسام الروضة وفروعها، ابتداًء من قسم الروضات، وصواًل إلى القسم الثانوي.

احتفاالت
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احتفاالت

مصطفى  األستاذ  العام  بمديرها  ممثلة  الفيحاء  روضة  ثانوية  شاركت 
المرعبي والمديرة التربوية الدكتورة رشا الجزار زكريا في المؤتمر السنوي 
البلمند  جامعة  حرم  في  عقد  الذي  الشمال  في  األسنان  لنقابة  الثامن 

برعاية الرئيس العماد ميشال سليمان.
النشيد  أدى  الذي  الروضة  كورال  مشاركة  االحتفال  فعاليات  ضمن  وكان 
الجمباز  فريق  شارك  كما  الفّنية،  الوصالت  من  ومجموعة  الوطني 
على  مطلقًا  كلمته  في  سليمان  الرئيس  بها  أشاد  مميزة،  باستعراضات 

أعضاء الفريق »مالئكة الروضة«.
التكريمية  الدروع  من  مجموعة  النقابة  قّدمت  االحتفال  ختام  وفي 
للشخصيات الّرسمّية المشاركة ومن ضمنهم المدير العام األستاذ مصطفى 

المرعبي.

الروضة تشارك في
مؤتمر نقابة أطباء 
األسنان في الشمال
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احتفاالت

الممّيز  األداء  مع  بحماس  تفاعل  الذي  الحاشد  بالحضور  الحفل  تمّيز  وقد 
المستوى  على  تأّلقه  في  يستمر  الذي  الروضة  لفريق  واالحترافي 

المحّلي والعالمي.
الروضة يضّم خمسين تلميذًا وتلميذة وهو صورة  والجدير ذكره أن كورال 

حفل فّني متمّيز لكورال روضة الفيحاء

الفنان  بقيادة  الفيحاء  روضة  كورال  فريق  قّدمه  حاشدًا  فّنيًا  حفاًل  الفيحاء  روضة  ثانوية  مسرح  احتضن 
التراثّية  المقطوعات  من  منّوعة  باقة  الفريق  وقّدم   .2015/12/19 السبت  يوم  وذلك  مسعد«  »فارس 
الطربّية واإلنشادّية اإلسالمّية، مثل: فوق النخل - زوروني كّل سنة - موطني - سالم سالم - طلع البدر 

علينا، باإلضافة إلى مقطوعات من التراث العالمي.

الدراسي  العام  خالل  شارك  وقد  المتناسق،  والنغم  الراقي  للفن  ممّيزة 
اللبنانّية أبرزها المشاركة  النشاطات في عدد من المناطق  بمجموعة من 
واحتفاالت  األسنان"  السنوي ألطباء  "للمؤتمر  الختامي  الحفل  إحياء  في 

السنوّية في الروضة.
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احتفاالت

الفني  العمل  إطالق   2016 حزيران   22 األربعاء  ليلة  شهدت  اإلطار  هذا  ضمن 
الرمضاني ألحمد قعبور من مسرح الروضة إلى كّل الفيحاء بعنوان: )يال رمضان 
نور قلب طرابلس( في حفٍل حاشد، وبحضوٍر رسمّي تقّدَمه دولة الرئيس نجيب 
ممثال  ريفي  أشرف  الوزير  ومعالي  الجسر،  سمير  الوزير  ومعالي  ميقاتي، 
بعقيلته السيدة سليمة أديب، ومعالي الوزير عمر مسقاوي، ومعالي الوزير 
محمد الصفدي ممثاًل بالسيدة ندين العلي، وسعادة نائب طرابلس بدر ونوس، 
ورئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين، ورئيس غرفة التجارة والصناعة 
والتجارة األستاذ توفيق دبوسي، وحشد من النقباء وأعضاء المجالس البلدية 
وممثلي الجمعيات وهيئات المجتمع المدني. هذا العمل الضخم الذي أنتجته 
مجلة »شباب نيوز«، واستضافته ثانوية الروضة، وشارك في تصويره نخبة من 
الوجوه الفنية العريقة على رأسها »أسعد« و»صالح صبح« و»ليلى قمري«... 
بعد النشيد الوطني رّحب مقّدم الحفل األستاذ محمود درنيقة بالحضور، ثّم 
تعاقبت الكلمات فكانت البداية مع المدير العاّم لثانوية روضة الفيحاء األستاذ 
مصطفى المرعبي الذي ألقى بالضوء على وجه طرابلس الحقيقّي؛ طرابلس 
»فراس  األستاذ  كلمُة  تَلْتها  والفنون.  الثفافة  طرابلس  والتعايش،  االنفتاح 
مولوي« ممّثال »شباب نيوز«، ثّم كانت كلمٌة لرئيس بلدية طرابلس المهندس 
»أحمد قمر الدين« تناول فيها تحّديات اإلنماء التي يواجهها المجلس البلدّي 
متعّهدًا ببذل أقصى الجهود وبالتعاون مع السلطة المركزية لما فيه مصلحُة 
الموسيقي أحمد قعبور فقد كانت  الفنان والمؤّلف  أّما  المدينة وأبنائها. 
كلمته موجزًة تحّدث فيها عن أصالة طرابلس ورمزّية رمضان فيها، متوّجهًا 
بالشكر إلى كّل من أسهموا في إنجاز "الكليب" على تفاوت أدوارهم. وكان 
»الفتلة  ترافقها  الطرب«  »شيوخ  لفرقة  طربّية  وَصالٍت  مع  الختام  مْسُك 
المولوّية«، انتقَل الحضور بعدها لتلبية دعوة الروضة إلى سحور تراثّي أعاَد 

إلى الذاكرة األجواء الرمضانية التي كانت تشهدها أحياء المدينة القديمة.

رمضان ينّور قلب طرابلس
على مسرح ثانوية روضة الفيحاء

الفعاليات  رعاية  على  الدائم  دأُبها  وهكذا  الروضة،  هي  هكذا 
االجتماعية، والمساهمة بدور فاعل في أنشطة المدينة الثقافية 

والفنية.
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احتفاالت

بتنظيم سلسلة من  الجديد  الهجري  العام  الفيحاء  روضة  ثانوية  استقبلت 
التربية  تعليم  على  المشرف  فيها  تحّدث  اإليمانية،  التربوية  المحاضرات 
والعبر  الدروس  من  مجموعة  فيها  تناول  الشيخ.  علي  الدكتور  الدينية 

المستوحاة من هذه المناسبة اإلسالمية المباركة.
الصادق؛  التوّكل  حديثه،  في  الدكتور  تناولها  التي  العبر  هذه  أبرز  ومن 
حسن التخطيط واألخذ باألسباب؛ الشباب ودورهم في نصرة الحق؛ التضحية 

وتجّلياتها في حياة المجتمع واألمة...
الهيئة  بحضور  عناصرها  مع  بتفاعل  الطالب  المحاضرات  هذه  تابع  وقد 

التعليمية ومديري المراحل.

 ثانوية روضة الفيحاء تحتفل

برأس السنة الهجرية
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قضايا
تـربـويـة
وإدارية

 Smarter, The new كتابــه:  فــي   Dan Hurley األمريكــي  الكاتــب  روى 
science building brain power قصــة فتــاة فــي الثامنــة مــن عمرهــا كانــت 

ــة فــي القــراءة باإلضافــة إلــى تعّســرات فــي  ــات تعلمّي تعانــي مــن صعوب
المــواد العلمّيــة األخــرى، وهــذا مــا دفــع معلماتهــا إلــى مصارحــة والديهــا 

ــة محــدودة  جــدًا.  ــأن قدراتهــا التعلمّي ب

بعــد عــام حصلــت الفتــاة علــى كتــاب مطالعــة مــن إحــدى صديقاتهــا 
ــر  ــى القــراءة، ممــا أســهم فــي تطوي ــا عل يحــوي قصــص أطفــال، وتعاونت
فهمهــا واســتيعابها للمضاميــن، وهــذا مــا نّمــى فــي داخلهــا الرغبــة فــي 
الكتابــة، فبــدأت بمحــاوالت خجولــة بمســاعدة صديقتهــا. بعــد عاميــن ارتفع 
مســتوى التحصيــل المعرفــي عنــد الفتــاة بصــورة شــاملة لتنــال تقديــر 
ــارات  ــي اختب ــة 136 ف ــى درج ــت عل ــد حصل ــك فق ــن ذل ــر م ــل أكث ــاز، ب االمتي
الــذكاء "IQ"، وهــي حــدود العبقرّيــة تبعــا ً لمؤشــرات الــذكاء المعتمــدة.

ــض  ــي لتنه ــر االنقالب ــذا التغّي ــدث ه ــذي أح ــا ال ــو: م ــي ه ــؤال الطبيع والس
ــداع؟ ــتوى اإلب ــى مس ــي إل ــز التعّلم ــن العج ــاة م الفت

يجيــب عــن هــذا "Dan Hurley" بــأن األبحــاث األخيــرة أثبتــت العالقــة المّطــردة 
بيــن القــراءة والــذكاء، وأن القــراءة فاعلــة فــي تنميــة ذكاءات البالغيــن أيضــا 

ً بخــالف مــا كان ســائدًا.

ــدالت  ــاع مع ــي وارتف ــاط تعليم ــراءة كنش ــن الق ــة بي ــة القائم ــذه العالق ه
الــذكاء يدفعنــا كتربوييــن إلــى إعــادة النظــر فــي موقــع الكتــاب - وأقصــد 
بذلــك الكتــاب الــذي ال يدخــل ضمــن المقــرر األكاديمــي - كأداة تربوّيــة 
وإعــادة النظــر فــي المطالعــة كنشــاط معرفــي شــامل ليســت الغايــة منــه 
تشــكيل البنيــان اللغــوي عنــد المتعّلــم فحســب بــل رفــع مســتويات الــذكاء 

ــب. ــد الطال ــة عن وتخصيــب قــدرة التلّقــي العلمّي
ولعــل هــذه الرؤيــة الشــاملة كانــت وراء تنظيــم الحكومــة الصينّيــة ألّول 
مؤتمــر لرويــات الخيــال العلمــي فــي تاريــخ الصيــن عــام 2007 ألنهــا وجــدت 
جفافــا ً فــي إبــداع الصينييــن وضعفــًا فــي القــدرة علــى التخطيــط قياســا 
 Microsoft, Apple,( بالعامليــن فــي الشــركات األميركّيــة الكبــرى مثــل ً
Google( وبعــد البحــث تبّيــن للمســؤولين الصينييــن أن هــؤالء المبدعيــن 

ــي. ــال العلم ــات الخي ــم رواي ــي طفولته ــرؤون ف ــوا يق كان
ــًا مفــاده أن القــراءة حاجــة  ــا اســتنتاجًا مهّم ــر يمكــن أن يقــّدم لن هــذا الخب
ــال  ــة الخي ــة وتنمي ــق المتع ــة كتحقي ــدود الضيق ــاوز الح ــا تتج ــرورة ألّنه وض
إلــى تعامــل مباشــر مــع العقــل وتوســعة طاقاتــه وقدراتــه ورفع مســتويات 

التفكيــر كالتأمــل والتحليــل والتركيــب للوصــول إلــى اإلبــداع واالبتــكار.

"اقرأ" في ثانوية روضة الفيحاء،
بين الشعار والمنهج

المديرة
التربوية

د. رشا الجزار زكريا

فــي  الفيحــاء  روضــة  لثانويــة  مــزدوج  إنجــاز 
العربــي" القــراءة  "تحــدي  مســابقة 

قضايا
تـربـويـة
وإدارية

ــن  ــردة بي ــرة أثبتــت العالقــة المّط  األبحــاث األخي
القــراءة والــذكاء، وأن القــراءة فاعلــة في تنمية 

ذكاءات البالغيــن أيضــا ً بخــالف مــا كان ســائدًا.
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قضايا
تـربـويـة
وإدارية

لذلــك تكمــن أهميــة القــراءة بمســاهمتها فــي التشــكيل البنيــوي للعقــل، 
ألن الدمــاغ مــن الناحيــة الوظيفيــة يشــبه أعضــاء الجســم األخــرى كونــه 
يحتــاج إلــى التمريــن بصــورة مســتمرة، وإذا لــم ينــل حقــه مــن التمريــن يتأثــر 
ســلبًا، وفــي المقابــل يتأثــر إيجابــًا فــي حــال تمرينــه بالقــراءة ويؤثــر كذلــك 
إيجابــًا فــي حمايــة األفــراد مــن اإلصابــة بعــوارض مثــل األلزهايمــر واالكتئــاب 
أثبتتــه دراســة أعدتهــا جامعــة ساســيكس  بالتوتــر وهــذا مــا  والشــعور 

البريطانيــة والتــي أفــادت بانخفــاض التوتــر عنــد القــارئ بعــد ســّت دقائــق 
مــن مباشــرته القــراءة.

والحديــث عــن فوائــد القــراءة علــى المســتوى التعليمــي والصحة النفســية 
وغيــر ذلــك متشــعب ومســتفيض، وثمــرات الكتــاب تتعــدد قطوفهــا فيعجــز 
الباحــث عــن اإلحاطــة بهــا، فــي زمــن مــا أحوجنــا فيــه إلــى اســترداد الكتــاب 
كقيمــة معرفيــة وضمانــه ثقافيــة ألبنائنــا، وهــم العالقــون فــي شــراك 
الحيــاة الرقميــة االفتراضيــة وفــي عبــث التواصــل اإللكترونــي الــذي يغلــب 

عليــه الســطحية وفــراغ المضاميــن.
، يأتــي دور المؤسســات التعليميــة لتضــع فــي صلــب رســالتها تعزيــز  ومــن ثــمَّ
القــراءة عنــد المتعلميــن وتفعيــل األنشــطة المرتبطــة بهــا، وكذلــك الحــرص 

علــى دور المكتبــة كمرفــق حيــوّي داخــل المدرســة أو الجامعــة.
َأْولْتهــا ثانويــة روضــة الفيحــاء عنايتهــا، فرصــدت  هــذه الرؤيــة التربويــة 
المكتبــات  فيهــا  ُتشــرك  التربويــة  خطتهــا  ضمــن  واســعًا  حّيــزًا  للقــراءة 
الثمانــي الموزعــة علــى مبانيهــا وَأْثرْتهــا بالكتــب المناســبة ألعمــار طالبهــا، 
وحرصــت اإلدارة علــى إدخــال المطالعــة فــي الســياق التعليمــي وخصوصــًا 

ــددًا  ــبوعية ع ــنوية واألس ــات الس ــت التوزيع ــى. وخصص ــات األول ــي الحلق ف
مــن الحصــص الدراســية تكــون المطالعــة فيهــا جــزءًا مــن النشــاط التعليمــي، 
الــذي ُيرصــد ضمــن اســتراتيجيات التقويــم المعتمــدة خــالل العــام الدراســي.

فــي  الروضــة  لسياســة  الباهــرة  النتائــج  يتلّمــس  أن  المراقــب  ويســتطيع 
تشــجيع المطالعــة مــن خــالل النتائــج التــي يحققهــا طالبنــا فــي المســابقات 
الثقافيــة والعلميــة التــي تنظمهــا المؤسســات المحليــة والعالميــة، وقــد 

تّوجــت الروضــة هــذه النتائــج فــي تحــّدي القــراءة العربــي، أكبــر مســابقة 
علــى مســتوى العالــم العربــي والتــي يرعاهــا ســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم حاكــم دبــي. فقــد فــازت الروضــة ممثلــًة بالطالبــة "جــودي 
عبــد اهلل" بالمركــز األول فــي لبنــان ووصلــت إلــى التصفيــات النهائيــة مــع 17 
طالبــًا عربيــًا بعــد مراحــل مــن التصفيــات شــارك فيهــا 3 مالييــن ونصــف مــن 

ــز ألبنــاء الروضــة. الطــالب العــرب، وأثبتــت جــودي المســتوى الممّي
المســابقة  يقــل أهميــة فــي هــذه  ال  آخــر  تميــزًا  الروضــة  أحــرزت  كمــا 

بوصولهــا إلــى المرحلــة النهائيــة مــع 5 مــدارس عربيــة للحصــول علــى لقــب 
ــان.  ــل لبن ــم لتمثي ــان التحكي ــا لج ــد أن اختارته ــاركة وبع ــة مش ــل مدرس أفض
وبوصــول الروضــة إلــى المرحلــة النهائيــة تكــون قــد تجــاوزت فــي التصفيــات 

ــة كافــة. ــدول العربي 30 ألــف مدرســة مشــاركة مــن ال
لقــد رفعــت الروضــة منــذ تأسيســها شــعارها القرآنــي "اقــرأ"؛ وظّلــت وفّيــة 
لهــذا الشــعار طــوال 75 عامــًا، ليكــون قبســًا مــن نــور يهــدي أجيــااًل فــي إْثــر 
أجيــال، وســتبقى الروضــة - إن شــاء اهلل - المؤسســة التربويــة الرائــدة التــي 
تحــوز ثقــة أبنــاء طرابلــس والشــمال برؤيتهــا التربوّيــة الشــاملة والمنفتحــة 

علــى كّل تطــّور وحداثــة.
ــا  ــس وعنوانه ــب طرابل ــي لق ــًا ف ــهامًا عملي ــة إس ــيرة الروض ــتبقى مس وس

ــاء". ــم والعلم ــة العل ــم "مدين الدائ

وبوصــول الروضــة إلــى المرحلــة النهائيــة تكــون 
ــة  ــف مدرس ــات 30 أل ــي التصفي ــاوزت ف ــد تج ق

مشــاركة مــن الــدول العربيــة كافــة.

ــد  ــودي عب ــة "ج ــًة بالطالب ــة ممثل ــازت الروض  ف
إلــى  لبنــان ووصلــت  األول فــي  بالمركــز  اهلل" 
التصفيــات النهائيــة مــع 17 طالبــًا عربيــًا بعــد 
مراحــل مــن التصفيــات شــارك فيهــا 3 مالييــن 

ونصــف مــن الطــالب العــرب،
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ســّجلت  التــي  لبنــان  فــي  األولــى  التربويــة  المؤسســة  هــي  الروضــة 
مشــاركتها فــي مســابقة "تحــدي القــراءة العربــي" التــي يرعاهــا صاحــب 
الســمو محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات، رئيــس 
ــخ  ــر الدفــاع فــور اإلعــالن عنهــا، وكان تاري ــي، ووزي ــوزراء، حاكــم إمــارة دب ال

.2015/9/28 فــي  التســجيل 
مراحل العمل:

وبعــد التســجيل انطلقــت ورشــة عمــل وتنظيــم إلنجــاح هــذه المشــاركة 
ــة وأهدافهــا  نظــرًا لتطابــق أهــداف المســابقة مــع رؤيــة "الروضــة" التربوّي

التعليمّيــة العاّمــة.
1- تشكيل اللجنة المنظمة:

وتتأّلــف مــن المديــر العــام - المديــرة التربوّيــة - المشــرف - منســقات اللغــة 
العربيــة - معلمــي العربيــة - أمنــاء المكتبــات )8 مكتبــات متوفــرة فــي 

المدرســة(
2- الترويج للمسابقة والحّث على المشاركة من خالل:

بالمســابقة  الفيحــاء  روضــة  ثانويــة  فــي  العربيــة  معّلمــي  تعريــف   -
الواســعة. المشــاركة  إلــى  الطــالب  دعــوة  منهــم  والطلــب  وأهدافهــا، 

- الطلــب مــن مديــري الحلقــات الدخــول إلــى الصفــوف وتحفيــز الطــالب 
)المســابقة - أهمّيتهــا - أهدافهــا - مراحلهــا - جوائزهــا(

- إرسال تعاميم إلى األهالي تدعوهم للتعاون في إنجاح مشاركة المدرسة.

- التنســيق مــع أمنــاء المكتبــات )8 مكتبــات( فــي المدرســة الســتقبال 
بالكتــب  لتزويدهــم  المناســبة  واألوقــات  الفــرص  أوقــات  فــي  الطــالب 

المناســبة.
- تزويد المكتبات بمزيد من الكتب المناسبة ألعمار الطالب. 

ــن  ــرؤون م ــا يق ــالب م ــص الط ــفر ليلّخ ــواز الس ــن ج ــل ع ــوذج بدي ــداد نم - إع
كتــب، ثــّم يعيــدون تدوينهــا علــى جــوازات الســفر عنــد اســتالمها مــن 

المختّصــة. المراجــع 
- القيــام بحملــة إعالميــة علــى جداريــات المدرســة، واللوحــات اإللكترونيــة 
فــي مداخــل أبنيــة المدرســة، صفحــة الفايــس بــوك، الموقــع اإللكترونــي، 

باصــات المدرســة.
- اســتثمار "تحــدي القــراءة العربــي" فــي العمليــة التعليميــة واألنديــة 

التربويــة والمطالعــة الصّفيــة والمنزليــة.
وكانــت نتائــج المتابعــة والتحفيــز واإلعــالم مشــاركة 800 طالــب وطالبــة 
ــة  ــع اإلداري مشــاركة 200 طالــب وطالب فــي المســابقة، بعــد أن كان التوّق

ــد تســجيل مشــاركة المدرســة. ــا للجهــة المنّظمــة عن كمــا أعلّن
3- المتابعة والتقويم:

ــاء،  ــة الفيح ــة روض ــي ثانوي ــابقة ف ــى المس ــرفة عل ــة المش ــدت اللجن اعتم
ــة الشــفافّية واإلتقــان  ــم فــي غاي ــة تقوي سياســة متابعــة دقيقــة وعملّي

ــة: ــوات التالي ــدت الخط ــّوة واعتم ــداف المرج ــق األه لتحقي

بدأناه تحّديًا وأنهيناه تفّوقًا
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ــروطها،  ــا وش ــة فيه ــر المّتبع ــابقة والمعايي ــوات المس ــق لخط ــرح دقي - ش
ــة. ــة العربّي ــص اللغ ــالل حص ــك خ ــص وذل ــر التلخي ــص، ومقادي ــرق التلخي وط

ــة،  ــة للمدرس ــات النهائّي ــى التصيف ــول إل ــدّرج، للوص ــم المت ــاد التقيي - اعتم
الشــكل  علــى  التصفيــات  وكانــت  المحافظــات.  تصفيــة  إلــى  واالنتقــال 

التالــي:
عليهــا  يشــرف   ،)2016 شــباط  شــهر  )فــي  الصفــوف  داخــل  تصفيــات  أ- 

التاليــة: المعاييــر  إلــى  اســتنادًا  العربّيــة،  اللغــة  معّلمــو 
- إتمام 3 جوازات 30 كتابًا

- القدرة على التعبير بلغة سليمة.
والغاية من التصفية األولى الحصول على نسبة 20% من المشاركين.

ب- إنشــاء لجــان تحكيمّيــة فــي كّل حلقــة لتحديــد األوائــل الثالثــة فــي كّل 
حلقــة.

ــر  ــى المعايي ــاء عل ــة منفــردة بن ــب لمقابل وفــي هــذه اللجــان يخضــع الطال
ــة. ــي وزارة التربي ــون ف ــا المحّكم ــدّرب عليه ــي ت الت

المؤسســة  المشــرف والمنّســقات فــي  إنشــاء لجنــة تحكيــم تضــّم  ج- 
ــرع  ــة فــي كّل ف ــل الثالث ــار األوائ ــة الختي ــة العربّي ــي اللغ ــن معّلم ــددًا م وع

مــن فرعــي المدرســة الفرنســي واإلنكليــزي. 
ــرف:  ــة والمش ــرة التربوّي ــام والمدي ــر الع ــّم المدي ــة تض ــة إدارّي ــد لجن د- عق
لتحديــد الطــالب الثالثــة الذيــن يمّثلــون المدرســة فــي تصفيــات المحافظــات، 

وهــم: جــودي عبــداهلل، ريــاض الجمــل، هنــا المرعبــي.
وكانــت النتيجــة فــوز الطالبيــن: ريــاض الجمــل، وجــودي عبــداهلل فــي تصفيــة 

ــمال. محافظة الش
4- التفاعل مع المجتمع المحّلي:

ــدي  ــابقة »تح ــي مس ــاركتها ف ــاء مش ــاء أثن ــة الفيح ــة روض ــت ثانوي تفاعل

القــراءة العربــي« مــع المجتمــع المحّلــي فــي مدينــة طرابلــس، مــن خــالل 
ــة: الخطــوات التالي

- الحملــة اإلعالنّيــة للمســابقة، التــي ُوضعــت علــى باصــات المدرســة والتــي 
تتجــّول فــي أنحــاء المدينــة، وكذلــك عــرض اإلعالنــات فــي مداخــل المبانــي 
الخمســة والتــي يزورهــا المئــات كّل يــوم. ووضــع لوحــات عمالقــة لتحــدي 

القــراءة العربيــة علــى جــدران المدرســة بقيــاس يبلــغ 14 متــر بـــ7,35 متــر.
- دعــوة الطــالب وأوليــاء األمــور للمشــاركة عبر موقــع المدرســة اإللكتروني 

وصفحــة »الفايــس بــوك« الخاصة بالمدرســة والتــي يتابعهــا 13,543 متابعًا.
تخــّرج  حفــل  فــي  عبــداهلل«  ماهــر  »جــودي  الطالبــة  بفــوز  االحتفــاء   -
طــالب الروضــة وعددهــم 262 طالبــًا وطالبــة، وقــد حضــر االحتفــال أكثــر مــن 
1000 ضيــف مــن أوليــاء األمــور والضيــوف الرســميين والهيئتيــن اإلدارّيــة 

والتعليمّيــة.
ــاء  ــًا أمــام أولي ــوا قــراءة 50 كتاب ــة أتّم ــب وطالب ــر مــن 200 طال ــم أكث - تكري
أمورهــم وعــرض  Power Point يشــرح أهميــة المســابقة ومراحــل تنفيذهــا 
المديــر  وتحــّدث  مشــاركة  وشــهادات  دروع  وتقديــم  المدرســة،  فــي 
ــة بقيمــة  ــزة مالي ــة المســابقة أمــام الحضــور، وقــدم جائ العــام عــن أهّمي
2,000,000 ل.ل. للطالبــة جــودي عبــداهلل الفائــزة بالمرتبــة األولــى فــي 

مســابقة »تحــدي القــراءة العربــي« - لبنــان.
- تكريــم وزارة التربيــة ممّثلــة برئيســة المنطقــة التربوّيــة الســيدة نهــال 
حاماتــي، طــالب الروضــة الفائزيــن فــي تصفيــات المحافظــة )فــي مســابقة 
ــن  ــر م ــد كبي ــام حش ــة أم ــرح الروض ــى مس ــي«(، عل ــراءة العرب ــدي الق »تح

الضيــوف التربوييــن والرســميين.
القــراءة  »تحــدي  الفيحــاء فــي مســابقة  روضــة  أخبــار مشــاركة  - نشــر 
العربــي« وفــوز طالبهــا فــي المجــالت المحّليــة والوكالــة الوطنيــة لألنبــاء. 

قضايا
تـربـويـة
وإدارية



32روضة الفيحاء

قضايا
تـربـويـة
وإدارية

ــي  ــع المحل ــع المجتم ــل م ــس للتفاع ــي طرابل ــة ف ــات العام ــارة المكتب - زي
ــراءة العربــي«. ــدي الق ــر فكــرة »تح ونش

5- تحسين إنجازات المدرسة:
- عــدد الطــالب الذيــن أنهــوا قــراءة 50 كتابــًا 240 طالبــًا وطالبــة حوالــي %6 
مــن عــدد طــالب المدرســة. والذيــن شــاركوا فــي القــراءة وأنهــوا 30-20 
كتابــًا حوالــي 20% مــن عــدد طــالب المدرســة. وقــد جــرى تكريمهــم ضمــن 
ــل  ــة وشــهادات المشــاركة مــن قب ــدروع التكريمّي ــع ال احتفــال حاشــد وتوزي

اإلدارة.
ــابقات  ــي المس ــاركاتهم ف ــي مش ــزة ف ــج ممّي ــة نتائ ــالب الروض ــق ط - حّق
ــرًا  ــي"  أث ــراءة العرب ــدي الق ــرك "تح ــد ت ــة، فق ــة العربّي ــي اللغ ــة ف الثقافي

ــي: ــري والثقاف ــوي والفك ــالب اللغ ــتوى الط ــع مس ــي رف ــًا ف إيجابّي
فــي   LAU األميركّيــة  اللبنانيــة  الجامعــة  مســابقة  فــي  األول  المركــز  أ- 
األدب، وفــازت بهــا الطالبــة هنــا المرعبــي المشــاركة فــي »تحــدي القــراءة 

العربــي« والتــي وصلــت إلــى تصفيــات المحافظــة.
ب-  المركــز األول، والثانــي، والخامــس فــي مســابقة »ربيــع المطالعة« التي 
ــة المتخصصــة،  ــم فــي اتحــاد المــرأة العربي ــة قطــاع التعلي تنظّمهــا جمعّي
وجميــع الفائــزات هــّن مــن الطالبــات اللواتــي وصلــن إلــى التصفيــات النهائّيــة 

فــي »تحــدي القــراءة العربــي« علــى مســتوى المدرســة.
ج-  الفــوز بمراكــز متقّدمــة فــي مســابقة »الحكواتــي - كتابــة القّصــة 
وإلقاءهــا« والتــي تنظّمهــا »ثانويــة روضــة الفيحــاء« وجميــع الفائــزات 

مشــاركات فــي »تحــدي القــراءة العربــي«.
د- فــوز الطالــب »ريــاض الجمــل« فــي تصفيــات المحافظــة »تحــدي القــراءة 

العربــي«
هـــ- فــوز الطالبــة »جــودي عبــداهلل« بالمرتبــة األولــى فــي لبنــان وتكريمهــا 

مــن قبــل معالــي وزيــر التربيــة إليــاس بوصعــب وســعادة الســفير اإلماراتــي 
حمــد بــن  ســعيد الشامســي.

هــذه  لبنــان.  ممثلــة  دبــي  فــي  النهائيــة  التصفيــات  فــي  ومشــاركتها 
ــن  ــف م ــن ونص ــة ماليي ــن ثالث ــن بي ــًا م ــا 18 طالب ــل إليه ــي وص ــات الت التصفي

الطــالب العــرب الذيــن شــاركوا فــي هــذه المســابقة الرائــدة.
و- مسابقة تحدي القراءة العربي تنقسم إلى قسمين:

- على مستوى الطالب الختيار بطل التحدي  
- على مستوى المدارس الختيار أفضل مدرسة مشاركة  

ــت  ــد أن قّدم ــان بع ــي لبن ــاركة ف ــة مش ــل مدرس ــة كأفض ــازت الروض ــد ف وق
ــان. ــي لبن ــم ف ــة والتعلي ــى وزارة التربي ــا إل ملفه

وبعــد زيــارة وفــد إماراتــي مــن اللجنــة المشــرفة علــى المســابقة، ثــم اختيــار 
ــة  ــت الروض ــب، ووصل ــى اللق ــة عل ــدراس المتنافس ــن الم ــون بي ــة لتك الروض
ــن  ــة بعــد منافســة ضمــت ثالثي ــة مــع 5 مــدراس عربي ــة النهائي ــى المرحل إل

ألــف مدرســة مــن أنحــاء العالــم العربــي.
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ألن الوعــي يبــدأ مــن الصغــر كانــت فكــرة مســرحية "أرخــص موجــود وأغلــى 
مفقــود" التــي حاولــت أن تظهــر أهميــة الميــاه فــي حيــاة اإلنســان الــذي 
ولألســف يعمــل بوعــي وبــدون وعــي علــى تلويــث هــذا المصــدر الحيــوي 

للحيــاة، والــذي بــه يزهــر الكــون وتســتمر الحيــاة.
ولكــي يعــي اإلنســان أهميــة هــذا الكنــز كانــت هــذه المســرحية التــي 
ــيدة  ــون والس ــان بيض ــة ري ــان اآلنس ــب المربيت ــى التدري ــرفت عل ــا وأش كتبته
واســتطاعت  والثالثــة.  الثانيــة  الحلقــة  تالمــذة  وقّدمهــا  عبــدو  فاطمــة 
المدرســي  المســرحي  المهرجــان  فــي  األول  المركــز  تنــال  أن  المســرحية 

الســنوي. والجامعــي 

وكّلمــا تهــاون المجتمــع فــي تحقيــق قيمــة مــا، صــارت الحاجــة ماّســة إليها، 
ــوا  ــن ليدرك ــن المتعّلمي ــي بي ــر الوع ــي نش ــن ف ــؤولّية التربويي وازدادت مس

رســالتهم اإلصالحيــة فــي تقويــم االعوجــاج الــذي أحدثتــه يــد الجهــل.

ولعــّل أزمــة البيئــة هــي المثــال الصــارخ، والشــاهد البّيــن علــى معانــاة 
التــي أفســدها بســبب  الحيــاة  اإلنســان مــع مظاهــر  حقيقّيــة يعيشــها 

طمعــه. أو  إهمالــه 

الحداثــة  اجترحتــه  مــا  الســتدراك  ضــرورة  البيئّيــة  الثقافــة  أصبحــت  لقــد 
والمعاصــرة مــن خيانــة بحــّق الحيــاة البّريــة والمائيــة ومخاطــر التغّيــرات 
ــك مــن مظاهــر  ــر ذل ــي منهــا بوضــوح، وغي ــان يعان ــات لبن ــي ب ــة الت المناخّي
التلــّوث البيئــي التــي تنــال مــن صحــة اإلنســان، وجمــال الوطــن، وخســارة مــا 

ــا. ــاحلنا وجبلن ــي س ــة ف ــة الطبيع ــن روع ــه م ــى ب ــا نتغّن كّن

لذلــك، اختــارت اإلدارة فــي ثانويــة روضــة الفيحــاء مشــروعها الســنوي للعــام 
الدراســي 2015-2016 تحــت عنــوان "التربيــة البيئيــة: إصــالح وتكّيــف" وكانــت 

الغايــة مــن هــذا المشــروع تحقيــق مــا يلــي:

< زيــادة وعــي المتعّلميــن علــى المخاطــر التــي تطــال الطبيعــة عمومــًا 
ــّوث. والمنــاخ خصوصــًا بســبب التل

< معرفة أنواع التلّوث الظاهرة والخفّية.
< األســاليب الفاعلــة فــي عــالج آفــة التلــّوث، وتعديــل الســلوك اليومــي 

للفــرد ليتكّيــف مــع الممارســات الصحيحــة فــي التعامــل مــع البيئــة.

ــة  ــة والالصّفي ــطة الصّفي ــن األنش ــة م ــروع مجموع ــذا المش ــن ه ــد تضّم وق
نعرضهــا فــي ملــف العــدد.

امتياز لمشروع ثانوية روضة الفيحاء االخضرعلى صعيد محافظة الشمال
ــب  أطلقــت مجموعــة البحــر المتوســط منافســة مشــروع المدرســة والطال
األخضــر تحــت شــعار "الحــد مــن آثــار المدرســة علــى البيئــة" وأحــرزت الروضــة 
ــي  ــا الفرنس ــة بفرعيه ــة الثالث ــة، الحلق ــة البيئي ــروع األندي ــاز لمش ــة امتي رتب
المدرســية وزيــادة  البيئــة  إلــى تحســين  الــذي كان يهــدف  واالنكليــزي، 
الوعــي البيئــي لــدى النــشء مــن خــالل أنشــطة تطبيقيــة علــى مســتوى 
التعليــم النظامــي وغيــر النظامــي. كانــت محــاور المنافســة تتضمــن توفيــر 
الطاقــة، تقليــل كميــة النفايــات وإعــادة االســتعمال، حفــظ الميــاه، زرع 
ــة،  ــة، المحاضــرات التفاعلي ــارات الميداني األشــجار فــي محيــط المدرســة، الزي
عــدد الطــالب المشــاركين، ماهيــة األنشــطة واألفــكار المبتكــرة والتغييــرات 
اإليجابيــة فــي المدرســة.  كمــا تميــزت مشــاريع الطالــب األخضــر من رســومات 
التاليــة: المرتبــة األولــى: مجســم  ومجســمات بحصولهــا علــى المراتــب 
"نقطــة المــاء"، الحلقــة الثالثــة - الفــرع الفرنســي )مريــم تحصلــدار، رينــا 
بلطجــي، جنــان محمــد(, المرتبــة األولــى: مجســم "شــجرة الحيــاة"، الحلقــة 
ــة األولــى: رســم "لكوكــب  ــدة(, المرتب ــزي )مريــم وري األولــى - الفــرع اإلنكلي
ســعيد"، الحلقــة الثانيــة - الفــرع االنكليــزي )روان العــرب(, المرتبة الثالثة: رســم 
"أنقــذوا الكوكــب األخضــر"، الحلقــة الثانيــة - الفــرع االنكليــزي )أحمــد بيضــا(.

هنيئًا للروضة تألقها الدائم وتميز طالبها.

ملف العدد

التربية البيئية... إصالح وتكّيف

أرخص موجود وأغلى مفقود

معًا نحو كوكب سعيد وروحّيــة  أخالقّيــة  قيــم  مــن  تبّثــه  فيمــا  التربيــة  أهمّيــة  تتجّلــى 
ــم  ــذه القي ــكاس ه ــدى انع ــن، وم ــوس المتعّلمي ــي نف ــة ف واجتماعّي
علــى ســلوكهم العملــّي فــي تفاعلهــم مــع الحيــاة والمجتمــع.
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Tri à la source et des idées 
“up cycling”,
c’est protéger l’humanité!

Visite de l’île Abdelwahab 
en partenariat avec 
l’éco-comité – El Mina

البيئــة هــي موطــن الحيــاة. وأول مــا يجــب علــى اإلنســان تحقيقــه حفاظــًا 
علــى الحيــاة حمايــة البيئــة. لــذا فــإن مواجهــة مشــكلة الحفــاظ علــى البيئــة 
ــاء  ــن آب ــل م ــع والمراح ــة المواق ــي كاف ــن ف ــق المربي ــي عن ــة ف ــي أمان ه
وأمهــات ومعلمــات ومعلميــن لمــا يملكونــه مــن قــوى مؤثــرة فــي تنميــة 
الســلوك اإلنســاني. إن مواجهــة مشــكلة الحفــاظ علــى البيئــة يتأتــى بتربيــة 
اإلنســان تربيــة بيئيــة تمــده بالمعلومــات والمعــارف والمفاهيــم البيئيــة 
وتكــون لديــه مجموعــة مــن العــادات والمهــارات واالتجاهــات والقيــم التــي 
تواجــه ســلوكه بشــكل إيجابــي بمــا يحقــق الحفــاظ علــى البيئــة. فالتربيــة 
البيئيــة وخاصــة لطفــل مــا قبــل المدرســة أصبحــت ضــرورة ملحــة لمواجهــة 

ب بهــا ســوء تعامــل اإلنســان معهــا. مــن هــذا  ــبَّ ــة التــي تَس مشــكالت البيئ
المنطلــق كان مشــروع التربيــة البيئيــة فــي قســم الروضــات، الــذي تضمــن 

أنشــطة هادفــة فــي كافــة المجــاالت: 
- اللغوي: قصص، أغاني وأفالم وثائقية

- الحّسي: النظافة الشخصية ونظافة المكان
- العلمــي: التعــّرف الــى ملوثــات البيئــة، االهتمــام بالمزروعــات، عــدم هــدر 

المــاء، االقتصــاد فــي اســتخدام الطاقــة الكهربائّيــة.....
- الفّنــي: تزييــن حاويــات المدرســة، أشــغال فنيــة ويدوية مســتخدمين أغراض 

متعــددة )أعــادة تدويــر(، رزنامــة ســنوية فيها ارشــادات لبيئة ســليمة

براعم الروضة، جيل البيئة الواعد

قسم الروضات - فرنسي

Les bambins des présoclaire – section française ont fait la 
découverte de l’île à travers des activités éducatives: pra-
tiquer des jeux préparés par l’éco-scout, voir un film docu-
mentaire sur l’agriculture, planter des graines et s’amuser 
avec joie et bonheur.

Réutiliser avec art nos déchets, quelle bonne idée!

Façonner à notre manière nous communique des histoires.

«Up cycling» artistique permet de changer notre façon 
de «jeter» et donc de reconnaître que ce qui n’est plus 
fonctionnel peut le redevenir sous une autre forme.  Des 
mains innocentes et créatives ont réussi leurs grande ex-
position écolo!

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme 

Bravo à tous les artistes de la PS3!



روضة الفيحاء 35

قضايا
تـربـويـة
وإدارية

Robot Day

Transportation

قسم الروضات - إنكليزي

We invented nice colorful ROBOTS out of  recycled boxes,-
cans, and buttons to integrate different concepts in one ex-
citing event. (colors, sizes, and shapes)

We invented all kinds of vehicles out of recycled boxes, jugs, 
and waste cardboards and papers . . . 

We love our inventions!

Be a ROBOT

Play a ROBOT

Ooohhh! We are riding!

ملف العدد
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ــِة  ــَذ بمنهجّي ــزي ُنفِّ ــا فــي الحلقــة األولــى؟ الفــرع االنكلي مشــروُع أطفاِلن
ــُة  ــُة والفرنســّيُة واالنكليزّي ــالُث العربّي ، فاندمجــِت الّلغــاُت الّث تقاُطــِع المــوادِّ
مــع مــاّدِة العلــومِ وشــّكلْت وحــدًة كان نتاُجهــا أنشــطًة هادفــًة، غايُتهــا 
األولــى ربــُط المفهــومِ األساســيِّ للّنظافــِة بالواقــِع اّلــذي يعيشــوَنُه وتعزيُز 
، وإدخــال مفاهيــم  تلــك المفاهيــمِ فــي محيطِهــم األســريِّ والمدرســيِّ
ــٍب  ــرِ مــن خــالِل إعــادِة اســتعماِل األشــياِء بقال ــزرُع مفهــوَم الّتدوي ــدة ت جدي
جديــٍد. والمــوادُّ اّلتــي ُعرِضــْت علــى مســرِحنا مــا هــي إاّل تطبيــٌق لمــا ُذِكــَر، 

وهــي جميُعهــا مــن ُصنــِع الّتالميــِذ وإعــادُة اســتعماِلها تطّلــَب ُجهــًدا كبيــًرا. 
ــرِة  ــم الّصغي ــي قلوِبه ــْت ف ــواٍء زرع ــي أج ــاطاُت ف ــذه الّنش ــَذْت ه ــد ُنفِّ وق
،  وعــّززْت فــي نفوِســهم روَح المســؤولّيِة، وحّثْتُهــم  ِقَيــَم العمــِل الفريقــيِّ

علــى الحــدِّ مــن الهــدرِ بشــكٍل فّعــاٍل.
ومــا قّدَمــُه تالميــُذ الّصــفِّ الّثالــِث األساســيِّ باإلضافــِة لمــاّدِة المســرِح للّصّف 
الّثانــي األساســّي علــى مســرِح روضِتنــا هــو أكبــُر دليــٍل علــى نجــاِح العمــِل 

الفريقــيِّ الُمنّظــمِ.                                                                     

"بيَئتي كيَف أحاِفُظ عليها"
حلقة أولى - إنكليزي

  "بيَئتــي كيــَف أحاِفــُظ عليهــا". موضــوٌع لــُه مــن األهمّيــِة مــا 
يدفُعنــا إلــى بــذِل جهــوٍد ُمَتضاِفــرٍة، هدُفهــا زيــادُة الوعــِي البيئــيِّ 
ألطفاِلنــا اّلذيــَن هــم نــواُة المجتمِع ومســتقبُل الوطِن، فاالستســالُم 
لواقــِع الّتلــّوِث اّلــذي نعيُشــُه أمــٌر مرفــوٌض تماًمــا، ومحاولُتنــا هــذه 

للّتوعيــِة مــا هــي إاّل فســحُة أمــٍل للمســتقبِل. 
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100 Days Smarter

Fall Festival

Throughout the 100 days of hard work spent at school, 
children have had the opportunity to manifest the deep 
stream of creativity they all have and enhance their multiple 
intelligences through a variety of interactive activitiess.This 
was accomplished by READING 100 fabulous and unique 
English and Arabic stories, preparing 100 illustrations, and 
100 science facts. Math activities played the biggest part 
on that day. Math projects encompassing the number 100, 

A combination of integrated learning activities, interac-
tive games, artwork, entertainment, and prizes were pre-
pared by grade 3 English teachers to celebrate with grade 

ملف العدد

Our main mission this year was to build creative generations that work hard on preserving natural resources and 
protecting the environment by reusing, reducing, and recycling items. The mission was successfully accomplished 
and students got highly motivated to apply what they learned in their daily lives.

3 students, who had already studied about festivals and 
events around the world, the special fall festival.
The yearly theme ‘3Rs’ was highly incorporated in the fall 
festival as well. Displayed bulletin boards, artworks, and 
decorations were all made out of reused items.

Shows
Improving and developing concepts of learning is one of 
our clear and consistent goals, and parental engagement 
is a main component in achieving this goal. Therefore, 
two different shows took place this year. The first one was 
presented by grade 1 students in January and the second 
one was performed by grade 3 students in May.
First graders’ parents got highly involved by attending 

an exquisite show presented by their children in English, 
French, and Arabic encompassing various ‘FAMILY’ activi-
ties, in addition to a great crazy science show.
3rd graders shed the light on the yearly theme “Reusing, 
Recycling, and Reducing” through an abundance of acti-
vities such as songs, plays, dances, and art crafts. All per-
formed on stage to draw attention to the importance of 
preserving natural resources and coming up with useful 
new items out of reused ones.

exciting math competitions, and ACMAS competitions all 
took place on stage to celebrate the 100 Days of school.
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Musical Instruments   

Science

Grade 2 students were exposed to auditory stimulative 
activities to prepare them for a huge musical project. They 

Promoting students’ learning through teaching methods is 
one of our main goals in cycle 1. Thus, grade 1 science tea-
chers created a stimulating environment for young lear-
ners by designing a small zoo made out of recycled objects 
and toys. Visiting the zoo, discussing the different groups 
of animals, and examining their displayed toys made the  
learning process exciting.
2nd graders got involved in creating wonderful pieces of 
art out of waste items. During the science lessons, the 
students integrated the school’s yearly theme «3Rs» by 
reusing water bottle lids and unwanted CDs to come up 

Speak Bright Club
Speak Bright Club is a public speaking club that encou-
rages students to speak fluently and express themselves 
confidently in an enjoyable way.
Participants had the chance throughout the year to in-
teract and communicate fluently with their peers. This 
helped them overcome fear of public speaking and gain 
confidence.

Trips
A fun school trip always draws a huge smile on little 
students’ faces. Cycle 1 English department decided  to 
reward its students on children’s day by taking them on 
a joyful school trip to Sugar Mooch. The experience was 
great fun!

interacted collaboratively in class to associate between 
some reused objects and the sounds they can produce to 
create magnificent musical instruments.

with candle holders, pictures holders, artistic pictures, and 
creative lights.

Cycle 1 -  English section
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ملف العدد

A travers des activités réalisées et des campagnes de sensi-
bilisation, ils ont agi positivement et ont participé à la col-
lecte et au tri sélectif des déchets dans la cour de récré, vu 
que la nature ne sait pas détruire certains déchets comme 
le verre, le plastique...Si ces déchets sont abandonnés dans 
la nature, nous polluons notre environnement ! Ces déchets 

sont de plus en plus nombreux car la société de consomma-
tion produit de plus en plus d’objets qui ne sont pas réutili-
sés et qui sont jetés dans nos poubelles... 
Comment respecter la nature? Pour la protéger, chacun doit 
faire attention à ce qu’il jette... Les enfants ont compris que 
la terre peut vite être polluée et se dégrader si on ne la pré-

serve pas. Avec des affiches et des illustrations colorées, les 
petits écolos  ont compris l’importance d’adopter les bons 
gestes et les bons comportements.
ils ont déduit   : «J’ai un sac d’école écologique et des fourni-
tures durables, Je suis bien dans mon assiette car je respecte 
mon estomac et ma planète, Je ferme le robinet pour écono-
miser l’eau, j’éteins la lumière pour économiser l’énergie».
Comment respecter également les animaux? Ils ont observé 
les animaux qui, eux aussi ont une vie, ils les ont merveil-
leusement bricolés à partir d’objets du quotidien. Bricoler 
des animaux pour ensuite jouer avec ceux-ci, c’est super 
amusant! Les enfants ont pu en faire des marionnettes! 
C’était une belle activité de bricolage à refaire tous les ans 
en classe! Pourquoi? Parce que je suis avant tout, à Rawdat, 
écolo! 

Je suis écolo
Le projet écologique, sous-titré L’arbre, l’animal et 
l’enfant, est une politique adoptée en primaire 1. Nos 
élèves ont découvert les principales lois  de l’écologie 
de la nature, ont observé les plantes et ont reconnu 
les fonctions de l’arbre et les services qu’il rend à 
l’homme, et ils ont également attribué des droits à la 
nature et aux animaux. 

Cycle 1 - section française
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أهداف النادي:
- التربية على التنمية المستدامة وترسيخ مفهومها.

- حث التالميذ على إيجاد الحلول واتخاذ المبادرات لحل مشكلة النفايات.
ــر مهاراتهــم وقدراتهــم مــن خــالل تعريفهــم علــى أســاليب إعــادة  - تطوي

ــة إعــادة اســتعمال بعــض األدوات. ــر وإمكاني التدوي

فــي الحلقــة الثانيــة وضعنــا هدفــًا وآمّنــا بــه، هدفنــا كان المســاهمة الفعالــة والعمــل 
الــدؤوب لجعــل التربيــة البيئّيــة ممارســة وليــس مجــرد نقــل معلومــات. 

ــا  ــا وأنديتن ــا فــي منهجن ــة المحيطــة بن ــة دمــج المســائل التربوي ــا فــي الحلقــة الثاني حاولن
ضمــن محــاور تهــدف إلــى تزويــد التالميــذ بمعرفــة علمّيــة متينــة مــع الحفاظ علــى كفايات 
ومهــارات التعليــم المطلوبــة فــي كل صــّف مــن صفــوف الحلقــة. وال ُيخفــى علــى أحــد أّن 

التربيــة البيئّيــة عمليــٌة مســتمرة تبــدأ مــن المراحــل العمريــة وال تتوقــف عنــد التخــرج.

برلمان الصغار البيئي في روضتنا

ECO CLUB

حلقة ثانية - فرنسي

حلقة ثانية - فرنسي

المنصــرم  العــام  بــدأت  عصيبــة  فتــرة  لبنــان  عــاش 
وامتــّدت شــهورًا، هــذه الفتــرة تمّثلــت فــي مشــكلة 
النفايــات التــي وألســباب كثيــرة لــم يعرفهــا الكثيــرون 
بقيــت متراكمــة فــي الشــوارع فتــرة طويلــة األمــر 
والحــزن  األســى  األمــراض،  إلــى جانــب  الــذي ســّبب 
لرؤيــة شــوارع كثيــرة مــن لبنــان ممتلئــة بــل وطافحــة 

بالنفايــات.
ألّن المدرســة تشــّكل امتــداًدا وتكامــاًل مــع المجتمــع، 
البيئــة هــي حياتنــا وكّل مــا يحيطنــا، أطلقــت  وألّن 
التربيــة  أو  البيئّيــة  التربّيــة  مشــروع  مدرســتنا  إدارة 
علــى البيئــة، ذلــك ألّن مشــاكل المجتمــع ومشــاكل 
ضــرورة  أمــام  حائــاًل  تقــف  أن  ينبغــي  ال  السياســة 
القيــام بالــدور التربــوي الرائــد فــي الحفــاظ علــى 
كّل  مــن  الرغــم  وعلــى  ســيبقى  فلبنــان  البيئــة، 

دائًمــا. للعيــش ووطًنــا  الظــروف مكاًنــا ممّيــًزا 

أهم نشاطات النادي:
- إعادة تدوير الورق.

- زيارة السيدة حنان بارودي في جامعة الجنان.

فــي ظــل الظــروف التــي يمــر بهــا لبنــان ال ســيما مشــكلة "النفايــات 
"وإيمانــًا منــا بــأّن التالميــذ هــم ُبنــاة المســتقبل، قمنــا بإنشــاء نــادي 
بيئــي تنــاول المشــاكل اآلنّيــة وحــاول جاهــدًا تنــاول الحلــول المناســبة.
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 Zero Waste تنظيــم وتنفيــذ حملــة لفــرز النفايــات فــي المالعــب بعنــوان -
مــع  المتقاطــع  أبــي شــاكر  زيــاد  البيئــي  بالمهنــدس  الخــاص  المشــروع 

ــدر. ــن المص ــرز م ــول الف ــة ح ــروع المدرس مش
ــة  ــاء صفح ــادي بإنش ــام الن ــذ ق ــع التالمي ــادل اآلراء م ــل وتب ــدف التفاع وبه
الصــور  التالــي blogspot.com.Ecoclub2016 عرضــت عليهــا  الرابــط  علــى 
وأفــالم الفيديــو لمختلــف النشــاطات التــي قــام بهــا  خــالل العــام المنصــرم.

وضمــن ســياق الحملــة أيضــًا جمعــت نفايــات غيــر قابلــة للتدويــر فــي كافــة 
الحلقــات بأكيــاس ضخمــة لتصنــع منهــا مقاعــد وضعــت فــي المالعــب.

ملف العدد

ضمــن إطــار أنشــطة مشــروع البيئــة، وتحفيــز الطــالب للســعي الــدؤوب 
الــذي  المسلســل  هــذا  الحرائــق،  مــن  ســيما  ال  بيئتهــم،  علــى  للحفــاظ 
بــات واقعــًا أليمــًا يرافــق حلــول الصيــف الالهــب، وللتعــرف إلــى شــتى 
الوســائل المســتخدمة فــي إطفــاء الحرائــق ال ســيما باســتخدام المروحيــات 
المتخّصصــة، توجــه طــالب الصــف الســادس )بنيــن( فــي الحلقــة الثانيــة 
ــة فــي  ــى القاعــدة الجوي ــكل شــوق وحماســة إل فــي الفــرع الفرنســي، ب
حامــات حيــث اســتقبلهم آمــر هــذه القاعــدة وشــرح لهــم كيفيــة اســتخدام 
المروحيــات فــي إطفــاء الحرائــق وجــال معهــم فــي أرجــاء المــكان وأجــاب 

عــن كل تســاؤالتهم. 
كل الشكر واالمتنان من إدارة ثانوية روضة الفيحاء لقيادة الجيش.

حلقة ثانية - فرنسي )بنين(في ضيافة حماة الوطن والبيئة

- استضافة السيدة ندى أبي راشد في حرم المدرسة.

- زيــارة مركــز جمعيــة األرض وغابــة خنــدق الرهبــان فــي بعبــدا ونشــر صورهــا 
علــى صفحــة ثانويــة روضــة الفيحــاء )فايســبوك(، ثــم مبــادرة األســتاذ بــول 

أبــي راشــد )رئيــس جمعيــة األرض( بنشــر صورنــا علــى صفحتــه الخاصــة.

- تنظيم مسابقة بيئية في القسم جرى بعدها توزيع هدايا للمشاركين.
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تحاور طالب السادس ضمن "برلمان بيئّي "صدرت عنه عدة توصيات، أهمها:
-التعهــد بالعمــل متكاتفيــن إلعــادة البــراءة والجمــال،  مــن خــالل زرع األشــجار 

والمشــاركة فــي حمــالت تنظيــف الشــاطئ...
-توجيــه رســالة إلــى وزيــر البيئــة مطالبيــن بضــرورة وضــع أغطيــة لمســتوعبات 

النفايات.
-التشديد على أهمّية فرز النفايات.

كمــا كتــب الطــالب رســائل مختلفــة توحــدت فيهــا األهــداف نحــو حلــم 
منشــود وهــو" البيئــة النظيفــة  تبــدأ بــك أنــت" علــى لســان عناصــر الطبيعــة:

ــر طالمــا عناصــر الطبيعــة  ــش بخي ــة فنحــن نعي ــاء البيئ ــا أبن ــة وكلن ــا للبيئ كلن
بخيــر... فلنتفّكــر ولنّتعــظ، إذا حكــت عناصــر الطبيعــة فهــل ستشــكو؟  أم 

تبكــي؟ أم تضحــك:
أنا الشجرة، كتبتها الطالبات: نور البساط، بسمة غمراوي وإيناس علوش.

"متعــُة العيــن أنــا، ومصــدر الراحــة أنــا.... أنــا رمــُز الحيــاة، وأنــا مــن يجــّدد األمــل 
والحيــاة لإلنســان فــي كّل ربيــع.

أنتم تؤذوننا مع أّننا نمنحكم بال مقابل فلَم هذا الجحود بحّقي؟"
أنا الهواء، كتبتها الطالبات: فرح الصايغ وجنى الخطيب

"أنــا الهــواء خلقني اهلل ألســاعد اإلنســان والحيوان والنبــات خلقني اهلل لتنعم 
كّل المخلوقــات بالنقــاء والصحــة.... لكــن طمعــك أّيهــا اإلنســان وجشــعك تفّننا 
. ولكــن لــم يفــت األوان بعــد فبإمكانــك أن تصّحــح  فــي تلويثــي واإلســاءة إلــيَّ
ــت  ــك فأن ــن أشــرح ل ــى وجــه الســماء، ل ــد الســعادة والنقــاء إل أخطــاءك وتعي

تعــرف تماًمــا مــا يتوّجــُب عليــك فعلــه مــن أجــل إبقائــي نظيًفــًا."

هــذا باإلضافــة إلــى التعبيــر عــن حبهــم للطبيعــة مــن خــالل أعمــال تعبيريــة 
مختلفــة ارتفــع فيهــا النــداء للتأكيــد علــى ضــرورة بلســمة جــراح البيئــة.

وألّن طرابلــس مدينتنــا الحبيبــة وألّنهــا الفيحــاء، إذ تمّيــزت برائحــة الليمــون 

"بيئتي حياتي"

ــاركة  ــس بالمش ــف الخام ــي الص ــا ف ــت تلميذاتن ــا، قام ــن أرجائه ــث م المنبع
ــى  ــع  عل ــي المجتم ــاس ف ــّث الن ــة، لح ــة البيئّي ــروع التربي ــي مش ــة ف الفاعل
ــة الحفــاظ علــى البيئــة، وذلــك بهــدف تخفيــف األضــرار التــي يعانــي  أهمّي
منهــا وطننــا الحبيــب ببنــاء مجّســمات تظهــر الفــرق بيــن البيئــة الجميلــة التــي 

نســعى إليهــا وبيــن البيئــة الملّوثــة.
أمــا نشــاطنا األبــرز فقــد كان الحفــل الختامــي للصــّف الســادس حيــث تعــددت 
ــاس  ــن أشــعار، وحــوارات مســرحّية، وعــروض مختلفــة ذكــرت الن النشــاطات بي

بواجبهــم نحــو الطبيعــة .

و بمــا أّن النشــاط الكشــفي مرتبــط بالبيئــة عــاش طــالب الصــّف الرابــع تجربــة 
الحيــاة الكشــقّية بــكّل شــوٍق وحماســة، مــن خــالل العــرض الــذي قّدمــه فــوج 
مــن الكشــافة علــى مســرح ثانوّيــة روضــة الفيحــاء، حيــث اطلعــوا علــى مهــام 

الكشــفّي ودوره فــي حمايــة البيئــة والنظافــة العاّمــة.

ــرٍ فــي  انطالقــًا مــن هــذا العنــوان وكونــه مــاّدًة أثيــرت بشــكٍل كبي
األوســاط اللبنانّيــة، رّكــزت أنشــطة اللغــة العربّيــة لهــذا العــام علــى 
توعيــة المتعّلميــن، أّن الطبيعــة صديقــًة لنــا، نعطيهــا الحمايــة 

ــة. ــان والّصح ــا األم فتعطين

شباب البرلمان يوزعون حلوى السعادة
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Les élèves d’EB6 ont décidé eux aussi de passer à l’action en 
fondant des associations écologiques. C’est ainsi que la pé-
dagogie positive de l’école qui est à la base de  projets pareils 
permet aux enfants d’œuvrer à leur niveau pour un monde 
meilleur. 

M. Ahmad Jawhar ( le père de Kinda jawhar en EB5), sou-
cieux de l’environnement, était le premier invité, dans nos 
classes, pour former des futurs écocitoyens.

Par des activités interressantes et amusantes, il a amené nos 
jeunes apprentis à modifier leurs attitudes et à développer 
des pratiques qui leur permettront de respecter leur envi-
ronnement à leur tour.

Quelle meilleure façon de vous responsabiliser que celle de 
vous faire participer personnellement au tri sélectif de vos 

déchets et au recyclage du papier puisque la préservation 
de l’environnement passe surtout par cette action. Pour être 
des éco-citoyens, les élèves ont premièrement informé leurs 
collègues et leurs parents, par une conférence au théâtre, 
sur la différence entre «le tri» et le «recyclage». 

Dans la réalisation de nos projets, nous avons beaucoup 
tablé sur le socio-affectif: travailler en groupe, répartir les 
tâches, se mettre au service des autres et s’enrichir de nos 
connaissances respectives. A ne pas oublier que chaque en-
fant excelle au moins dans un domaine et les enseignants 
mettent tout en œuvre pour valoriser ses talents. Enfin, 
enseigner c’est agir pour que les enfants deviennent des ci-
toyens conscients, responsables et solidaires.
L’intérêt et les expériences personnelles des enseignantes 
concernées ont été décisifs pour la réussite des projets. Leur 
engagement a modifié bien des comportements chez les ap-
prenants. La réaction presque unanime à la fin de tous les 
travaux: cela valait la peine, et nous en sommes fiers. 
Tous nos projets ont été formidablement presentés dans le 
grand festival du cycle 2 à la fin de l’année scolaire.

Des futurs écocitoyens
Le grand festival

Il est temps de réagir

Un pour tous, tous pour 
l’environnement!
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Projet «les cigones» 

Une question se pose toujours dans les établissements 
scolaires: comment initier nos élèves à l’écologie ? Ils sont 
jeunes, impétueux, pleins de croyance en l’avenir, écolos 
aussi… Mais ça, ils ne le savent pas encore. Grâce aux activi-
tés, leur fibre de défenseur de l’environnement va pourtant 
bientôt s’éveiller. Comment ? A travers un évènement à la 
fois ludique et instructif qui leur permettra de s’initier aux 
problématiques menaçant la planète et aux moyens d’y re-
médier.

Les élèves des classes d’EB4, accompagnés de leurs ensei-
gnantes, ont créé des contes écologiques. 

L’équipe enseignante des classes EB5 a opté pour le théâtre 
afin de  donner des éléments de réflexion aux élèves autour 
des questions environnementales. Ce projet avait pour ob-
jectif  de développer la conscience planétaire des élèves afin 

de leur donner la volonté et la capacité d’agir pour protéger 
la nature.

L’idée était de créer une grande pièce théâtrale composée 
de petites saynètes montées par chaque classe, traitant 
des problèmes écologiques ainsi que leurs causes.  La pro-
blèmatiques posée: «comment peut-on agir au quotidien  
pour sauvegarder la planète?». Ils ont décidé alors d’accom-
pagner leurs saynètes par l’ensemble de solutions aux pro-
blèmes écologiques traités dans la pièce.  

Pour sensibiliser les élèves aux méfaits de la chasse des oi-
seaux migrateurs, qui menace l’équilibre de la nature  au liban, 
l’équipe de sciences a visé à éveiller les apprenants sur leur 
futur rôle actif en tant que citoyens et adultes de demain. Le 
projet «les cigognes» lancé dans les classes EB6, a décrit dans 
le montage d’une pièce de théâtre très comique, le trajet de 
la migration des cigognes ainsi que l’hospitalité des libanais.

Ecolier-écolo
Cette année, la sensibilisation au développement 
durable dans notre école a été prononcée  dans un 
grand projet interdisciplinaire (Français - Sciences). 
Ecolier-écolo: nos élèves ont contribué à la résolution 
des problèmes environnementaux dans leur pays.

Conte écologique

Théâtre écologique

Cycle 2 - section française



46روضة الفيحاء

قضايا
تـربـويـة
وإدارية

قضايا
تـربـويـة
وإدارية

ــزي،  ــرع اإلنكلي ــي الف ــة ف ــة الّثاني ــنوّي للحلق ــوّي الّس ــروع الّترب ــه المش إّن
والمنبثــق مــن المشــروع اّلــذي  أطلقتــه الّروضــة فــي هــذا العــام الّدراســّي.  
مشــروع "قلــم وورقــة" هــدف إلــى تكويــن الوعــي حــول عنصرين أساســّيين 
فــي تحّضــر اإلنســان وحضــارة األكــوان، أال وهمــا "القلــم والورقــة". مشــروع 
ــم والورقــة فــي  ــراز قيمــة القل ــه رســائل عــّدة، أهّمهــا إب حمــل فــي طيات
ــم  ــوز العل ــق كن ــر عــن المشــاعر واألحاســيس، وأهميّتهمــا فــي توثي الّتعبي
والمعرفــة واالكتشــافات، ورّكــز المشــروع عــل العنايــة بالبيئــة باعتبارهــا 

مصــدًرا للقلــم والورقــة، فأضــاء علــى تاريــخ القلــم ومصــدره وصناعتــه 
وتطــّوره مــن القلــم الّريشــة إلــى القلــم اإللكترونــّي، وأضــاء أيًضــا علــى 
مصــدر الــورق وتاريخــه وصناعتــه وتدويــره وتطــّوره، كمــا دعــا المشــروع إلــى 

ــه القــرآن الكريــم.  ــذي أقســم ب المحافظــة علــى القلــم اّل
تقاطعــت فــي هــذا المشــروع مــواد عــّدة: العربّيــة، واإلنكليزّية، والفرنســّية، 
متعــة  األطفــال  منــه  حصــد  وقــد  والّرياضــة،  والفنــون  العلــوم  ومــواّد 

ــاط. ــم بالّنش ــالل الّتعّل ــن خ ــاب م االكتس

مشروع "قلم وورقة"
حلقة ثانية - إنكليزي
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الــورق  تدويــر  بإعــادة  التالميــذ  قــام  وقلــم"  "ورقــة  لمشــروع  تطبيقــا 
والخامــس  الرابــع  الفنــون فــي جميــع صفــوف  وصناعتــه فــي حصــص 

إنكليــزي.  - والســادس 

لجنــة مراقبــة الّنظافــة فــي شــرطة الحلقــة الّثانيــة فــي الفــرع اإلنكليــزي 

تدوير الورق

ــاعد احذروا شرطة الروضة ــن ، وتس ــط المخالفي ــة ، وتضب ــى الّنظاف ــهر عل ــا ، فتس ــوم بواجبه تق
بمالعبهــا  مدرســتهم  بنظافــة  االهتمــام  علــى  الّروضوّييــن  المواطنيــن 

وصفوفهــا، وتكافــئ الّتالمــذة الملتزميــن.
إّنها الّروضة والّتربية على المواطنة!

ملف العدد



48روضة الفيحاء

قضايا
تـربـويـة
وإدارية

الخطوات التي اعتمدت في كل األنشطة والمشاريع: 
- الفهم العميق لماهّية البيئة والعالقة التي تربطنا بها

- االطالع المستمّر على عناصر التلّوث ومسّبباته 
- ترجمة المفاهيم إلى سلوكّيات إيجابّية ضمن مستويات مختلفة 

- تنمية اإلحساس بالمسؤولية لدى الطالبة 
- التعاون وتضافر الجهود والعمل الفريقي والمشاركة في حّل المشاكل 

ــة  ــي أّي خطــوة فاعل ــا فــي تبّن ــا نســعى لنكــون الســّباقين دائًم وكعادتن
وبدأنــا  باألعمــال،  األقــوال  ربطنــا  لــذا  بــه،  وترتقــي  بمجتمعنــا  تنهــض 
بالتطبيــق الميدانــي لمبــادئ التربيــة البيئيــة مــن خــالل سلســلة من األنشــطة 
ــا فــي  ــدى طالباتن ــًا ل ــة القــت صــدًى إيجابّي فــي مختلــف المــواد التعليمّي
ــن  ــّم ع ــا ين ــة مّم ــاركة الجدّي ــى المش ــع إل ــل، وتســابق الجمي ــة المراح كاّف

ــا . ــدى أجيالن ــؤولّية ل ــّس المس ــاع ح ــر وارتف ــٍي كبي وع

التربية البيئية
حلقة ثالثة وثانوي )فرنسي - إنكليزي(

الناشــئة  األجيــال  ســلوك  لتعديــل  شــاملة  تربيــة  البيئّيــة  التربيــة 
وتنميتهــم تنميــة إيجابّيــة إلعدادهــم للحيــاة وتكّيفهــم معهــا، 
ــا. ــه الحًق ــون في ــذي سيعيش ــط ال ــع الوس ــم م ــل تطبيعه ــن أج وم

لــذا كانــت الحاجــة إلعــداد مشــاريع تتماشــى مــع األهمّيــة المعطــاة 
للتربيــة البيئّيــة، فهــي ليســت نظرّيــاٍت ومفاهيــَم ُتلّقــن وتــَدّرس إّنما 
هــي ســلوكيات ومســؤولّيات فــي اّتخــاذ التدابيــر والخطــوات التــي 

تســاهم فــي حفــظ البيئــة مــن األخطــار المحدقــة بهــا. 

ألقــى  الفيحــاء  روضــة  ثانويــة  خريجــي  جمعيــة  مشــروع  إطــار  ضمــن 
ــى  ــات عل ــن والخريج ــن الخريجي ــدد م ــاركة ع ــروم بمش ــزي ك ــدس رم المهن

مســرح ثانويــة روضــة الفيحــاء محاضــرات تحفيزيــة وتوعويــة تبيــن أهميــة 
ــض المخلفــات وإعــادة االســتعمال( حــث فيهــا طــالب  ــات )تخفي فــرز النفاي
الحلقــة الثالثــة والقســم الثانــوي للمشــاركة العمليــة فــي مشــروع الفــرز 
بــدءًا مــن مدرســتهم إلــى بلدتهــم فالمجتمــع كله. وتــم توزيع مســتوعبات 

ــرز. ــا الف ــب وبدأن ــي كل المالع 3R ف

Reuse مشروع خريجي الروضة

كمــا أقيمــت ورشــات تدريبيــة وزيــارات ميدانيــة لطــالب وطالبات األنديــة البيئية 
فــي الحلقــة الثالثــة والقســم الثانــوي ضمــن مشــروع المدرســة "الفــرز مــن 
المصــدر وإعــادة االســتعمال" بإشــراف المدربيــن المهنــدس رمــزي كــروم 
والمصمــم الفنــي رفيــق الحريــري واألســاتذة مــي الجنــدي وأحمــد عبــدو.
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ــة روضــة  ــاد أبــي شــاكر ضيفــًا علــى مســرح ثانوي حــّل المهنــدس البيئــي زي
الفيحــاء وألقــى محاضرتيــن حــول النفايــات وأهميــة فرزهــا مــن المصــدر 
ومعالجتهــا بيئيــًا، وشــجع علــى معالجــة كل مجتمــع نفاياتــه واالســتفادة 
 Operation"منهــا، رافضــًا فكــرة المكبــات المركزيــة. وفــي إطــار مشــروعه
green playground" لجمــع المــواد البالســتيكية غيــر القابلــة للتدويــر، ُوّزع 
ــد،  ــا لمقاع ــواد وتحويله ــذه الم ــع ه ــة لجم ــي المدرس ــًا ف ــًا ضخم 12 كيس

ــه. ــزدان كل ملعــب ب طــاوالت أو حائــط أخضــر اختارتــه المدرســة أن ي

زياد أبي شاكر: صفر نفايات

قامــت طالبــات الصــّف الســابع بغــرس أزهــار ونباتــات مختلفــة وزّيــن بأناملهــّن 
وبمســاعدة  معلماتهــن  بإشــراف  المدرســة،  ملعــب  مــن  جميلــة  زاويــة 
ــذي زّودهــّن بمعلومــات قّيمــة حــول  المســؤول الزراعــي فــي المدرســة ال

ــات. ــة بالمزروع ــزرع والعناي ــة ال طريق

كمــا قــام طــالب الثالــث الثانــوي بزراعــة األزهــار فــي قســم حديقة المدرســة 
كخطــوة بيئيــة توديعيــة بإشــراف مديــرة القســم الســيدة فضيلــة ذوق 

وأعضــاء نــادي البيئــة.

تجميل البيئة المدرسية

فــي ســياق النشــاطات البيئيــة، قــام نــادي البيئــة فــي ثانويــة روضــة الفيحــاء 
ــة "إعــادة االســتعمال"  ــة ضمــن إطــار عملي ــزي بمشــاريع بيئي الفــرع اإلنكلي

)Reuse( باســتخدام نفايــات المنزليــة كمــواد أوليــة لتلــك المشــاريع.

ــن  ــي فأبدع ــرع الفرنس ــة الف ــة الثالث ــات الحلق ــذوه طالب ــذت ح ــا ح ــذا م وه
فــي ابتــكار أعمــال فنّيــة غايــة فــي الروعــة باســتخدام أشــياء ال قيمــة لهــا 
)كرتــون، زجاجــات فارغــة، أقــراص مدمجــة، صناديــق أحذيــة ...( وحّولنهــا إلــى 
زينــة تباريــن فــي عرضهــا فأضفــت جمــااًل ولمســة رائعــة فــي زوايــا القســم.

فن إعادة االستعمال
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بــكل تأكيــد إعــادة التدويــر "Recycling" تســاعد علــى حمايــة البيئــة التــي 
ــرق  ــدة ط ــادة بع ــع الم ــد تصني ــة تعي ــذة التقني ــاخ، وه ــا والمن ــش فيه نعي
تســتخدم الميــاه ومــواد أخــرى فــي المصانــع ولكننــا، نحــن، طالبــات الثانــي 
ــذوب،  ــا مج ــيد، رين ــيرين الرش ــا الصديق،س ــي )ديم ــرع الفرنس ــوي - الف الثان
يــارا األســعد وســارة المشــد( بإشــراف أســتاذة علــوم الحيــاة واألرض، الســيدة 
ريمــا المقــدم، توجهنــا إلــى تقنيــة خضــراء تعــرف بــال "up-cycling" والتــي 
هــي األحــدث واألكثــر صداقــة للبيئــة، إنهــا التقنيــة التــي تعتمــد الفــرز 
مــن المصــدر بالتقاطــع مــع مشــروع مدرســتنا، ومــن ثــّم إعــادة االســتعمال 
ــرة  ــكار المبتك ــة األف ــي ترجم ــخصي ف ــع الش ــراز الطاب ــع إب ــدة م ــة جدي بحل
ــتهالكها دون  ــا اس ــة بإمكانن ــر أهمي ــز، واألكث ــي ممي ــب فّن ــة بقال والمبدع

ــة. المســاس بخامتهــا األصلي
انطلقنــا بتحضيــر "بيتنــا األخضــر" لتحقيــق هــدف توعيــة كيــف بإمكاننــا 
تقديــم المســاعدة لــكل عائلــة ذات دخــل متــدّن تنشــد العيــش الكريــم فــي 

بيتنا األخضر
منــزل يتضمــن أدوات وفــرش وخزائــن تتســم بالعصرّيــة وتحافــظ علــى البيئــة 

مــع الحــرص علــى الحــد مــن اســتهالك الطاقــة وهــدر الميــاه.

أفكار للمطبخ:
ــام أو  ــو الطع ــاء طه ــاز أثن ــاء والغ ــن الكهرب ــا م ــا يمكنن ــدر م ــر بق ــي نوّف ك
ــك  ــك وذل ــد أو التن ــر مــن الحدي ــل كبي ــا اســتخدام برمي تســخين المــاء يمكنن
عبــر: تخصيــص فتحــة كبيــرة فــي أســفل البرميــل لوضــع الفحــم أو الخشــب 
وإشــعالهم وفتحــة أخــرى متوســطة فــي وســط البرميــل حيــث ُيوضــع 
الطعــام أو المــاء. كمــا ينبغــي وضــع أنبــوب صغيــر علــى رأس البرميــل بغيــة 
المشــروبات  اســتخدام صفائــح  أيضــًا  المتصاعــد. ويمكننــا  الدخــان  إخــراج 

ــق حــرق الكحــول. ــى فــرن عــن طري ــة الفارغــة وتحويلهــا إل الغازي
يمكننــا أيضــا االســتفادة مــن الميــاه المســتعملة مــن خــالل تنقيتهــا بوضــع 
طبقــات تمنــع تســرب األوســاخ تتألــف مــن طبقــة مــن الحشــيش، أخــرى مــن 
الفحــم تليهــا طبقــة مــن الرمــل ثــم مــن البحــص. ولتفــادي مشــكلة الذبــاب 
ــاه  يمكــن أن نضــع كّميــة مــن الخميــرة والســكر فــي المــاء فــي قنينــة مي
مســتعملة، ولتنشــيف الصحــون يمكننــا أن نصنــع "شــكه" مــن خــالل علــب 
البطاطــا "الشــيبس". كمــا يمكننــا صنــع الصوانــي عــن طريــق لصــق أغطيــة 
قــارورات الميــاه البالســتيكية الفارغــة ببعــض. وأخيــرًا، لتوضيــب المونــة 

ــاه. بوســعنا االســتعانة بأكيــاس مــن البالســتيك مغلقــة بســدة قــارورة مي

أفكار لغرفة النوم
ــد بشــكل  ــن ولصــق ورق الجرائ اســتخدام بعــض أقفــاص الكاوتشــوك والفلي
متيــن لصنــع خزانــة مالبــس مســتعينين بقــارورات الميــاه لتعليــق الثيــاب. أمــا 

لتوضيــب األحذيــة فبإمكاننــا اســتعمال صناديــق وعلــب الشــيبس.

أفكار لغرفة الجلوس
عنــد انتهائنــا مــن عبــوات الميــاه باســتطاعتنا جمــع عــدد معيــن منهــا 
وجمعهــا بواســطة الصــق، نضيــف الفّليــن لقاعدتهــا ونمــأل بعــض العبــوات 
بالتــراب لتقويتهــا فنحصــل علــى كراســي متينــة ومريحــة. إضافــًة إلــى ذلــك 
عندمــا تجتمــع المــادة والفكــرة واإلبــداع يمكننــا صنــع الكثيــر مــن "نفاياتنا" 

للحفــاظ علــى بيئــة خضــراء.

ــوث ومــن  ــوم مــن تل ــذي نعيشــه الي ــا ال يســتنكر الوضــع ال مــن من
انتشــار للنفايــات، مشــكلة أضحــت واقعــًا مريــرًا هيمــن علــى ســمعة 
اللبنانييــن وتصــّدر عناويــن األخبــار, فالتطــّور الصناعــي والتكنولوجي 
ــادة كميــة المــواد الُمســتهلكة والتــي يمكــن  الهائــل أّدى الــى زي
التخلــص منهــا عــن طريــق رميهــا فــي القمامــة وحاويــات النفايــات, 
أو عــن طريــق دفنهــا تحــت ســطح األرض أو إلقائهــا فــي أعمــاق 
البحــار والمحيطــات, وكل هــذه الطــرق تشــكل عبئــًا بيئيــًا كبيــرًا, 
وتعمــل علــى زيــادة التلــوث لمصــادر الهــواء والمــاء والتربــة, ومــن 
ــك الطــرق, فــكان  ــل لتل ــى إيجــاد بدائ ــة إل ــرزت الحاجــة الماّس ــا ب هن
الحــل األمثــل هــو عمليــة إعــادة التدويــر للمــواد الُمســتهلكة ســواء 
كانــت بالســتيك أو زجــاج أو مطــاط أو ورق أو حديــد أو مــواد عضويــة 

أو فّليــن أو أي مــادة أخــرى جامــدة أو ســائلة. 

القسم الثانوي - الفرع الفرنسي
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Une voix douce et frissonnante nous appelle
«Au secours», «Au secours» crit-elle
Sur le point de s’éteindre, notre Terre murmure-t-elle:
«Mais où est donc passé cette étincelle?»
«L’étincelle d’espoir qui m’aurait épargné la mort cer-
taine»
J’ai répondu avec immense peine:
« Mère, un monstre géant a avalé 
L’infime espérance qui nous restait
D’ailleurs qu’a-t-il fait?
Des arcs-en-ciel dans lesquels on se baignait 
Est-ce-lui qui les a transformés?
En un brouillard d’un noir bleuté?
Mais qui se cache derrière cette créature mystérieuse?
Derrière ce diable aux cornes ténébreuses?
Je pense que vint le moment où tombent les masques
Ce mal incarné….

Larmes amères de culpabilité
…La pollution ravageuse!
Derrière ce masque aux horribles grimaces 
Nous nous cachons…
Nous, misérables habitants de la Terre…
Nous, créateurs d’une armée de pollution…
Nous, coupables de tant de démolition…
Malheur, peine et malédiction…
Il ne nous reste que votre bénédiction…
Mère-Terre, éternelle guerrière…
Nous avons laissé ce désastre tout engloutir
Nos larmes, nos sanglots vont bientôt nous démolir
Il est temps de réagir!
Adieu à la malfaisance 
Bonjour à la bienveillance 
Nous n’avons pas perdu notre confiance
De ce combat,
Nous sortirons vainqueurs…
Ambitionnant vers un avenir meilleur…
L’étincelle d’espoir brille toujours…
Retrouvons notre bravoure…
Pour une gloire sans retour…

EB 11

Marya Alwan
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Hello… un mot à dire
Nous sauverons la terre que vous laissiez périr
Révolution verte… nous refusons de mourir

ES1 C
Hello… un mot à dire
Nous sauverons la terre que vous laissiez périr
Révolution verte… nous refusons de mourir
               
Beyrouth…
Je vais vous parler d’une capitale délaissée
Des chefs indifférents et déconnectés.
La crise des déchets est née
La situation a gravement enflé.
La pollution du sol 
A causé une crise folle.
Les odeurs malodorantes
L’air empesté
La nature sanglante
La mer empoisonnée…
A quoi de plus cruel nous nous attendons?!
Personne n’agit pour régler la situation.
Les ministres comme les députés ronflent dans leurs ins-
titutions
Coma ou agonie
On dirait : on est tous finis.
“Les politiques… Arrêtez, arrêtez
Vous puez, vous puez!”
Les gens ont crié
Des sit-in sont organisés
Pour vous dire : Bougez ou partez!!!
Hello! Un mot à dire
Nous sauverons la terre que vous laissiez périr
Révolution verte, nous refusons de mourir 

ES1 D
Hello! Un mot à dire
Nous sauverons la terre que vous laissiez périr
Révolution verte… nous refusons de mourir

Dans notre pays, tout n’est pas beau

La crise des déchets est un véritable fléau
Les rues sont devenues de grands dépôts
Pleins de sacs et de mégots
La pollution se répand partout 
J’en ai marre: de l’odeur des égouts 

Notre égoïsme nous a poussés vers le bout 
J’écris cette chanson
Pour parler de la mauvaise situation
Causée par la pollution
Où sont les générations 
Possédant les solutions 
Qui vont nous sauvegarder Liban, ce lieu de misère 
Souffrant du manque de jardins publics
Et d’espaces verts
Responsables de l’augmentation de l’effet de serre 
La pollution de l’air
La pollution de la mer
La pollution de la terre 
Il faut qu’on se réveille 
Liban n’est plus un pays de merveilles 
Au début, on ne parlait pas d’ordures 
Ni de manque de l’infrastructure
Aujourd’hui tout a changé 
On est devenu menacé
Très proche d’être épuisé 

Hello! Un mot à dire
Nous sauverons la terre que vous laissiez périr
Révolution verte… nous refusons de mourir

Ecolo héros
Il faut nettoyer notre pays beau
Il faut savoir militer
Protéger l’avenir de l’humanité
Une nouvelle page doit être dessinée
Sauvegarder la vie
Il faut que nous survivions
Le chaos, il faut que nous l’évitions.

Hello! Un mot à dire
Nous sauverons la terre que vous laissiez périr
Révolution verte, nous refusons de mourir
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ES1 A   

Hello! un mot à dire 
Nous sauverons la Terre que vous laissiez périr 
Révolution verte… nous refusons de mourir
                                          
Je crois que c’est fini 
De vivre à Tripoli 
Avec une telle haine
Tout le monde vit à peine 
Un pays plein de pauvreté 
Des enfants déscolarisés
Des quartiers sans électricité 
Et on nous demande pourquoi voyager 
Il faut enfin quitter 
Ces milieux défavorisés 
Où tout le monde est privé 

D’équité et de sérénité 

Hello! un mot à dire 
Nous sauverons la Terre que vous laissiez périr
Révolution verte… nous refusons de mourir

La COP 21 a enfin eu lieu 
Mais est- ce qu’on peut faire les adieux 
Les quatre éléments naturels sont en danger 
Beaucoup de méfaits!! on ne peut plus supporter 
Notre capitale autrefois PARADIS sur terre 
Est devenue actuellement un enfer 
Notre Beyrouth souffre de la pollution 
Les déchets ont aggravé la situation 
Le peuple va se révolter pour garder la beauté
De notre pays rongé par les saletés
Il faut lutter contre les politiciens pleins d’irresponsabilité
Je suis en train de crever
Parce que je ne peux plus respirer 
La faible lueur d’espoir dans le cœur s’enflamme 
Hélas! où sont les droits qu’on réclame?
Mais rien ne peut vraiment arrêter l’être humain 
Beaucoup de solutions pourront être entre les mains

Hello un mot à dire 
Nous sauverons la Terre que vous laissiez périr
Révolution verte… nous refusons de mourir

ES1 B  

Liban,
Que sais-tu de Tripoli
La capitale du nord meurtrie?
Une histoire malheureuse
Pour une ville qui était merveilleuse
Avant, tout était prospère
Maintenant, partout, c’est de la misère
Pauvreté, guerres et mort
C’est vraiment un mauvais sort
Malnutrition, absence d’électricité
Chômage et fatalité
Et des petits qui mendient
Rien que pour assurer leur vie.
Tripoli, ma ville oubliée
Il est temps de te réveiller.

Le français,
le tri à la source
et le recyclage
Aborder la thématique de la gestion des déchets 
avec les apprenants, dans le programme d’enseigne-
ment-apprentissage de la langue française dans le 
cycle secondaire Filles -Garçons porte bien au-delà 
du « savoir trier ». Des questions connexes propres 
à l’espace de vie, au quartier, à l’organisation fami-
liale de chacun émergent. Lors des séances d’ensei-
gnement, le groupe enseignant a animé un espace 
de discussions, d’échanges d’idées et de constats. 
Questionner les déchets, c’est aussi apprendre à 
lire la ville en posant un regard sur nos quartiers 
et des réalités locales spécifiques. Dans cet esprit, 
l’espace d’apprentissage entre les apprenants et 
l’enseignante s’est transformé en un véritable lieu 
d’échange citoyen où chacun peut exprimer une 
idée, proposer de prendre part à un projet ou en 
groupes, concevoir l’avenir de sa ville et écrire des 
poèmes et des chansons RAP. 

Cycle secondaire - section française
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Water drop festival “save water, save life” Rachid Karame Fair

Awareness campaign poster

Bee extinction means 
the end of life on ear-
th. If bees disappear, we 
will have just 4 years on 
earth, after which we 
too will become extinct. 
“Reuse and Reduce” is 
one of the main survival 
modes we should adopt. 
Life is too precious; thus , 
if we do not fulfill our res-
ponsibilities towards our 
planet collaboratively, 
the pollution we produce 
will be a dominant factor 
in eradicating all of life on 
earth.
 

Student’s album art work “Find 5 differences” (15 pain-
ting and drawings)
“Reuse and Reduce”is a concept we have chosen to ap-

ply in this game. Grade 8-10-11 students created a classic 
“find the differences” game. The players examine the-
drawings tp find  inconsistencies. All the materials used in 
this project are reused materials.

Comic strip
“Reuse and Reduce” is a concept that we rely on in most 
aspects of life, especially social life. In the project below 
students learned the importance of giving and helping 
others by reusing old clothes. The project highlighted 
other problems such as land pollution in addition to the 
huge gap between the  richand poor.
Again, all the materials used in this project are reused.

Three Frames
Paper, magazines, old wooden chairs, and CDs comprise 
are most school waste. We decided to reuse and trans-
form these items from trash to art. Students created 
frames for drawings done by their friends. It was easy and 
fun. 
Again, all the materials used in this project are reused.
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All activities were related to conserving water, reusing, 
reducing wastes. These have directly influenced students 
in classes and in Eco clubs involved in the field.  Partici-
pating students took the initiative and prepared environ-
mental awareness activities: paper collection, plastic for 
recycling, posters and advertisments encouraging recy-
cling and water conservation.  Ecoclub students went on 
a trip around Tripoli’s streets to collect most pollutants 
spread all around  the city. 7 students prepared an awar-
eness video in wich they compared the pictures they 
took with and proposed ways and means we can have 
a Green Tripoli. Water conseravation was implemented 
on the school premises: water flow in the restrooms was 
adjusted. Awareness campaigns encompasing recycling  
andthe use of biodegradable  ptoducts also took place.
An interactive workshop was also given by  Mr Ziad Abi 
Chaker, CEO of Cedar Environmental Lebanon who is an 
environmental & industrial engineer. He shared his ex-
pertise in identifying key solutions to solving the garbage 
crisis. The workshop was interactive and dynamic. Itwas-
geared toward his project: “zero waste society.”
 A  presentation was also given at school by Mr Ramzi Ka-
rroum (architect and environmental engineer) with vo-

lunteers and seniors from the school  to promote environ-
mental awareness.

 Recycling Bins were distributed.

Mr. Ramzi Karroum and Mr Rafik Hariri (Freelance desi-

gner & illustrator were trainers in Eco clubs at school in 
collaboration with mentors Mme May El Jundy & M. Ah-
mad Abdou.
Perla Factory’s Visit

Tripoli Landfill 

Abdulwahab Island

Eco-clubs activities
G 8,10 & 11
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Educating students about sustainable developmen covers 
many disciplines: Religious & Civic education, Geography, 
languages (Arabic / English / French), Chemistry, Econo-
mics and life as well as earth sciences. Environmental 
crises such as the  water crisis and climate change are 
integrated into the curriculum of educational disciplines. 

For sustainable development to be productive and lead to 
positive change, it should be the bedrock of school cur-
ricula.  An interdisciplinary approach   to  environmental 
threats  and solutions is adopted. Students and teachers 
work together to outline the problems and find solutions 
to stop the dangers threatening our planet.    

Students then become eco-ambassadors and green 
players in their family and social environment when 
theyapply the solutions leaned at school at home and in 
their community.

Susutainable Developement was put in practice: tools 
based on direct participatory approach and concrete ac-

Reuse, Reduce: We are involved

A whole-school approach to Education for Sustain-
able Development (ESD) is more than just teaching 
sustainability in school. A school management that 
is in line with sustainable development (SD) de-
mands the mainstreaming of  sustainability into all 
activities, including the teaching content and meth-
odology. A green campus results from the coopera-
tion between the school and the community.
Sustainably managed schools can help learners not 
only to understand complex SD issues but empow-
er them to take action in order to address climate 
change causes and live with its impact.

tivities at school level took place. Participants were stu-
dents from Grades 7 & 8 – 10 & 11 from the English and 
French sections (boys and girls). The community was also 
involved withthe active contribution of  learners, parents, 
teachers, local authorities and social and civic organiz-
tions.

Secondary Cycle & Cycle 3 (French - English)
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التطّوع والمثالّية
مشروع تربوي هادف

ريما القيسي الحسيني
رئيسة القسمين المتوسط والثانوي – بنات / الفرع الفرنسي

مشــروع أطلقتــه الروضــة فــي العــام الدراســي 2015-2016 بــدأ بفكــرة تلتها 
األخــرى، أفــكار تحولــت إلــى واقــع مــن خــالل العمــل الــدؤوب لتلميــذات 
المرحلتيــن المتوســطة والثانويــة فــي الفــرع الفرنســي. عمــل تجســد فــي 

فــرق تطوعيــة لتقديــم المســاعدة للطبيعــة ولإلنســان. 
ومــن خــالل هــذه األنشــطة تعلمــت التلميــذات كيفيــة تنفيــذ مشــروع 
مدرســي فــي إطــار تربــوي موّجــه جــاءت حصيلتــه ثمــرة طيبــة نمــت بذورهــا 
داخــل النفــس البشــرية، وهنــا تكمــن غايــة التربيــة فــي تكوين وازع شــخصي 
لــكّل فــرد فينبــع مــن ذاتــه الشــعور بالمســؤولّية ويتعّمــق فــي كيانــه حــب 

الخيــر وحــب التعــاون وحــب اإلنجــاز . 
ــاؤل  ــن التف ــاؤل، وم ــد التف ــرح يول ــن الف ــه، وم ــرح ب ــد الف ــاز يتوّل ــع اإلنج وم

ــل.  ــد الجمي ــد الغ يول
فأهــاًل بجيــل يمــد يــده مصافًحــا الجميــع. نعــم، إنهــا الروضــة، تقــدم التربيــة 

وتنشــر اإليمــان والفــرح فــي جيــل بعــد جيــل. 

ما أجمل أن يكون النجاح ثمرة تعاون وتضافر الجهود 

ال تقتصــر غايــة المدرســة علــى عملّيــة الّتعّلم وإدارتها فهي تســعى 
البنــاء المتكامــل للشــخصية وتقويمهــا وصقلهــا وتزويدهــا  إلــى 
بالمهــارات العملّيــة والقــدرة علــى التفاعــل مــع الواقــع والحيــاة 
واســتثمار الكفايــات النظرّيــة فــي حــّل المشــكالت ومواجهتهــا. مــن 
هنــا كانــت المشــاريع التربويــة التــي تركــز عليهــا الروضــة لتكــون دربــًا 
نحــو تكويــن جيــل يعــي مــا يــدور حولــه فــي الزمــان ويكــون عنصــًرا 

فاعــاًل فــي مدرســته وبيئتــه ومجتمعــه وفــي كل مــكان. 

ُتعنــى  التــي  الحديثــة  والتعليــم  التربيــة  بمبــادئ  تقّيدنــا  مــن  انطالًقــا 
بالطالــب وتجعــل منــه المحــور األّول فــي العملّيــة التعليمّيــة، كان لطالباتنــا 
بهــدف  الصــّف  داخــل  حلقــات  عقــد  فــي  ناجحــة  تجربــة  المتفّوقــات 

مســاعدة زميالتهــّن فــي فهــم بعــض الكفايــات غيــر المحّققــة. 
أبــدت الطالبــات حماًســا كبيــًرا لهــذه الفكــرة وعملــن بــكّل جهــد ومحّبــة مــع 
ــات . وكان  ــن واجب ــر م ــا تيّس ــاز م ــي إنج ــًا ف ــن تجاوب ــي أبدي ــّن اللوات زميالته
لهــذا التعــاون أثــرًا فــي تخّطــي الكثيــر مــن المشــكالت مّمــا يســاهم فــي 

تقّدمهــّن ونجاحهــّن.
طالباتنا يعملن يًدا بيد ... ينّظمن ... يّتخذن القرار ... يتحّملن المسؤولّية

بنــاء شــخصّية الطالــب هــدف أساســّي فــي روضتنــا، لــذا اعتمدنــا الحــوار 
مــع طالباتنــا وفســحنا لهــّن المجــال فــي إبــداء رأيهــّن بــكّل مــا يخــّص أمــور 
الصــّف. فكــّن خيــر مــن ينّظــم ويقــّرر وأثبتــن قــدرة علــى التصــّرف بحكمــة 

ــات : ــن مهّم ــّن م ــق فيمــا أوكل إليه ومنط
تنفيــذ األنشــطة الصفّيــة والالصفّيــة – الحفــاظ علــى النظــام – العنايــة 

– تنظيــم االحتفــاالت وغيرهــا... بالنظافــة 
المثالّية : تعليم ...تربية...أخالق

ال تستقيم مسيرة العلم إال بالتربية واألخالق 
هــدٌف لطالمــا ســعينا إليــه فــي رســالتنا التربويــة، وعملنــا بــه قــواًل وعمــاًل، 
ــة ليســت شــعارات إّنمــا  ــم األخالقّي ــا أّن  القي ــم طاّلبن ــك مــن خــالل تعلي وذل

هــي تصّرفــات وتفاعــل إيجابــّي وتعــاون.
لذا أطلقنا »مشروع انتخاب الصّف المثالي« 

ــع بالســلوك  ــد بالنظــام واالنضبــاط والتمّت وذلــك لحــّث الطالبــات علــى التقّي
القويــم والتعاطــي الالئــق مــع المحيــط مــن إدارة ومعّلمــات .

ولتطبيــق المشــروع، ُوضعــت اســتمارات داخــل الصــّف تمألهــا المعّلمــات 
ــة علــى أن يتــّم جمعهــا وتقييــم الصــّف مــن خاللهــا  خــالل الحصــص اليومّي
وبالتالــي انتخــاب الصــّف الــذي يحــوز علــى أكبــر عــدد مــن النقــاط االيجابّيــة .

وأبــدت الطالبــات حماًســا وتجاوًبــا مــع المشــروع، واســتحّق الصــّف المثالــي 
وبجــدارة القيــام برحلــة صغيــرة خــالل الــدوام المدرســّي  وقضــاء وقــت 

ــات .     ــرات والمعّلم ــع الناظ ــّل م ــع ومس ممت

وســلوك«  وتصــّرف  مســؤولّية  »المثالّيــة 
القــول  بهــذا  يتمّثــل  مــن  خيــر  وطالباتنــا 
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وإذا كانــت األســرة الحضــن الدافــئ ألبنائهــا، فــإن المدرســة المســاعد الرئيــس 
الذي يســهم في تكوين عقلية وســلوكيات هذه األجيال، لذا كان المجتمع 
 واألســرة العنصريــن الفاعليــن في رســم صــورة حضارية ألي شــعب في األرض.

ــرد،  ــاة الف ــي حي ــية ف ــر حساس ــل األكث ــن المراح ــة م ــة المراهق ــد مرحل وتع
ــة والتطــور فــي نضــج بعــض أعضــاء الجســم  ــرات النمائي ــز بالتغي حيــث تتمي
ــة  ــة أو البيئ ــف بالثقاف ــة، والتكي ــية الداخلي ــات النفس ــر بالمتطلب ــي تتأث الت

التــي يركــز عليهــا المجتمــع.
ــا مراهــق« الــذي قــام بــه فريــق عمــل  ــا جــاء مشــروعنا »مشــروع أن مــن هن
الصــف الثانــي الثانــوي )اجتمــاع واقتصــاد فــي الفــرع اإلنكليــزي( وأشــرفت 
عليــه مدرســة مــاّدة االجتمــاع الســيدة ســماح مصــري، ليكشــف عــن خصائص 
ــة  ــة المراهقــة والمشــاكل التــي تعتــرض المراهــق فــي هــذه المرحل مرحل
وصــواًل إلــى التوصيــات لتخّطــي الصعوبــات ودمــج المراهــق فــي المجتمــع.

انطلق المشروع على مراحل ميدانية متتالية جاءت على الشكل التالي:

أواًل: الدراسة الميدانية

المرحلة األولى تطبيق تقنية االستمارة في البحث االجتماعي
تــم اختيــار عينــة مــن 100 طالــب فــي الحلقــة الرابعــة الفــرع اإلنكليــزي. قــام 
فريــق عمــل مشــروع أنــا مراهــق  بتوجيــه مجموعــة مــن أســئلة  اســتمارة 
وتصنيفهــا  المعطيــات  جمــع  تــّم  بعــده  ومــن  المختــارة.  العّينــة  علــى 

ــي: ــى الشــكل التال ــج عل ــاءت النتائ ــًا  فج ــاًل كّمّي ــا تحلي وتحليله

1-ما هي المراهقة؟

مرحلة أساسية في 
حياتنا

ال أعلمدرب نمّر به

50%41%9%

مشروع أنا مراهق

2- ما هي األمور التي تخفيها عن أهلك؟

ارتداء مالبس ال 
يرضاها األهل

الخروج مع 
األصدقاء

ال شيءأمور خاطئة

7%9%32%52%

3-هل هناك مجال للتفاهم والنصيحة في هذه المرحلة؟

كالنعم

82%18%

4-كيف تصف المراهقة؟

حريةعدم استقرارمسؤولية

53%23%24%

5- ما هي األمور التي تثير التوتر بينك وبين أهلك؟

اختيار األصدقاءالخروج من المنزلالدراسة

30%29%41%

6-لو كنت مكان والديك كيف تتعامل مع أوالدك المراهقين؟

الحريةالحواركما يعاملونني

8%4%20%

الصداقةالثقةفرض السيطرة

15%25%28%

المرحلة الثانية تطبيق تقنية المقابلة
توجهــت مجموعــة مــن الطــالب إلجــراء حــوار مــع المديــر العــام األســتاذ 
ــرة  ــزار - ومدي ــا الج ــورة رش ــة الدكت ــرة التربوي ــى - والمدي ــى المرعب مصطف
الرابعــة فــي القســم اإلنكليــزي الســيدة فضيلــة ذوق. وكانــت  الحلقــة 
ــن ودمجهــم فــي  ــة التعاطــي مــع المراهقي األســئلة تتمحــور حــول كيفي
الثانويــة وعــن اإلجــراءات المّتبعــة للحــّد مــن نــزاع المراهقيــن فيمــا بينهــم 

ــاتذتهم. ــع أس ــم م ونزاعه

المرحلــة الثالثــة: اســتطالع راي األســاتذة حــول مفهــوم المراهقــة لديهــم 
مــن خــالل مقابــالت ميدانيــة داخــل الثانويــة

وأصبحــت  الطــالب،  بيــن  الســلوكية  المشــكالت  تنوعــت 
التربويــة  للعمليــة  المنتســبين  لجميــع  تحديــًا  تشــكل 
مشــكالت  بدراســة  االهتمــام  أن  والشــك  والتعليميــة، 
واألهميــة. الضــرورة  غايــة  فــي  أمــًرا  يعــد  الســلوكية   الطــالب 

لذلــك فــإن توجيــه الدراســات والبحــوث والمحاضــرات فــي هــذا 
االتجــاه هــو تعبيــر صــادق عــن االهتمــام بهــم ورعايتهــم علــى 

أســس علميــة ســليمة.
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ثانيًا: تحديد خصائص المراهقة وحاجات المراهق
مــن خــالل أبحــاث قــام بهــا الطــالب عبــر شــبكات اإلنترنــت وتــّم عرضهــا فــي 

الصــف كحمــالت توعيــة للتعــرف إلــى هــذه المرحلــة فــي حياتنــا.

ثالثًا: الكشف عن مظاهر المراهقة السلبية واإليجابية
تخّطــي  عــن كيفيــة  توعيــة  خــالل حملــة  مــن  كانــت  األولــى  المرحلــة 
المظاهــر المتأّزمــة عنــد المراهــق مــن خــالل الدعــم الــذي يقدمــه األصدقــاء 
المتأّزمــة والعمــل علــى  بعضهــم لبعــض واســتيعاب األســاتذة للحــاالت 

تدريــب المراهــق لتخطــي المشــكلة.

المرحلــة الثانيــة كانــت تحديــد اهتمامــات المراهــق فــي أوقــات الفــراغ 
إيجابــي كالرياضــة والموســيقى والقــراءة... بشــكل 

ــة  ــي مرحل ــة ف ــلبية واإليجابي ــر الس ــن الظواه ــف ع ــًا: الكش رابع
المراهقــة

ظواهــر ســلبية: اإلدمــان علــى اإلنترنــت يعــد آفــة العصــر - وظاهــرة زواج 
القاصــرات فــي مرحلــة المراهقــة.

ظواهــر إيجابيــة: تــم البحــث عــن الظواهــر اإليجابيــة فــي مرحلــة المراهقــة 

ــالل  ــن خ ــًا م ــم إيجابي ــروا العال ــن غّي ــن الذي ــض المراهقي ــاك بع ــن أّن هن فتبّي
وجــاءت  التطوعــي...  وعملهــم  ومناضالتهــم  وأبحاثهــم  اختراعاتهــم 

أعمالهــم خدمــة للبشــرية وللمجتمــع.

خامسًا: التوصيات
رفــع الطــالب مجموعــة مــن التوصيــات فــي نهايــة مشــروعهم لــإلدارة 

تضّمنــت النقــاط التاليــة:

ــات  ــن أزم ــّد م ــي الح ــل االجتماع ــة بالتدخ ــراف المعني ــى كل األط ــب عل يج
المراهقيــن و دمجهــم  فــي محيطهــم  والعمــل  علــى  تحقيــق التوصيــات 

التاليــة:

وفــي ختــام المشــروع قــام الفريــق بعــرض نشــاطه فــي المســرح عبــر فيلــم 
توثيقــي لجميــع مراحــل دراســتهم حضــره المديــر العــام والمديــرة التربويــة 
ــة فــي  ــة الثانوي ــرو الحلقــات باإلضافــة إلــى طــالب مــن نفــس المرحل ومدي

الفرعيــن الفرنســي واإلنكليــزي...

1- إشراك المراهق بالنشاطات الشبابية واألندية.

2- قبــول المراهــق فــي مجتمعــات الكبــار وإتاحــة الفرصــة 
المســؤوليات  وتحّمــل  نشــاطهم  فــي  لالشــتراك  أمامــه 

ــه. ــه وخبرات ــي تتناســب مــع قدرات الت

3- التغذيــة الكاملــة والصحيــة كــي تســاعد الجســم وتمّده 
بمــا يلزمــه للنمو.

4- اســتغالل نزعــة حــّب االســتطالع لديــه وذلــك فــي تنميــة 
ــك  ــر ذل ــب وغي ــث والتنقي ــى البح ــه عل ــه لدي ــدرة الذاتي الق

مــن الهوايــات المفيــدة لديــه.

5- العمــل علــى توجيــه المراهقيــن وجهــة إيجابيــة تتفــق 
مــع فلســفة المجتمــع وأهدافــه فــي التقــدم والرخــاء.

ــة عامــة يجــب التدخــل  ــة اجتماعي ــار المراهــق قضي 6- اعتب
لدمجهــا فــي المجتمــع.

قضايا
تـربـويـة
وإدارية
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ذكاًء وجدانيــًا أردنــاه لطالبنــا "طــالب الروضــة" فــي صفــوف الحلقــة الثانيــة 
مجاالتهــا،  كافــة  فــي  الحيــاة  لمقتبــل  واجتماعيــًا  نفســيًا  لتهيئتهــم 
وأردنــاه أن يتحــول مــع الممارســة بقالــب "مشــروع مدرســي" لثقافــة 
ــًا وقــدرة إيجابيــة علــى التصــرف، تطــال  ــا وذويهــم، وعي ســائدة بيــن طالبن

كل مرافــق الحيــاة المدرســية ،المنزليــة ، والمهنيــة المســتقبلية.

ــب  ــي، بقال ــذكاء الوجدان ــن ال ــة ع ــارف نظري ــل مع ــن أن ننق ــا جاهدي حاولن
الــذي  الصغيــر"  النفســي  "المســعف  منمــذج  فنــي  تربــوي  ســلوكي 
أو كبــارًا، وفــي أي  كانــوا، صغــارًا  أينمــا  الملمــوس  واقعهــم  يحاكــي 
مهنــة ســيختارونها، ومــع أي هوايــة يحبــون ممارســتها، وضمــن مختلــف 

وتعــّدد الميــول والقــدرات التــي يتمّيــزون بهــا.

ربــط دوافعهــم ومحبتهــم ألمــر مــا،  أن نســتطيع  األكبــر  الهاجــس  كان 
بتغييــر فكــري يتحــّول تدريجيــًا لســلوك إيجابــي، بهــدف الوصــول لشــخصية 
إيجابيــة تقــدر ذاتهــا، تتحكــم بهــا، وتبــادر لمســاعدة  نفســها واآلخريــن 
فــي حــال تعرضهــا لمشــكلة مــا، "شــخصية المســعف ومهامــه" مدركــة 

ومكتســبة آلليــة عمليــة علميــة  لإلســعاف النفســي واالجتماعــي.

مــن خــالل باقــة األنشــطة التربويــة النفســية المتنوعــة فــي مــادة التوجيــه 
التربــوي، تحــت شــعارها المــالزم لهــا خــالل العــام الدراســي "لمــا بغيــر 

ــلوكي". ــر س ــكاري بيتغي أف

1- ألعاب تربوية نفســية.

2- آليــة وخطوات صفية موحدة.

3- جداريات مدرســية لتعميم المفهوم واآللية.

4- معــرض اإلســعاف االجتماعــي والنفســي فــي كال القســمين الفرنســي 
واإلنكليــزي "لنشــر الثقافــة والوعــي بالمفهــوم الجديــد".

5- جــداول تقييميــة ســلوكية منزليــة لنشــر وتعزيــز المفاهيــم والمتابعــة 
الوالديــة.

الحاجــة  عنــد  اآلخريــن  ومســاعدة  الذاتيــة  المســاعدة  ثقافــة 
النفســية واالجتماعيــة الطارئــة، وعندمــا تهــدد مشــاعرنا اإلنســانية 
المريحــة )مــن غضــب، حــزن، وخــوف،...( وتنبــري  المشــاعر غيــر 
ــًا  ــيًا واجتماعي ــًا نفس ــبابها عائق ــدد أس ــا وتع ــع تراكمه ــول م لتتح
تقّدمنــا  أمــام  وبالتالــي  ذواتنــا،  عــن  وتعبيرنــا  تقديرنــا  أمــام  

وتطورنــا نحــو األفضــل.

مشــروع قسم التوجيه التربوي
المســعف اإلجتماعي والنفسي الصغير

»ثقافة جديدة... وعي 
مختلف ... شخصيات 
إيجابية منتظرة...«
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ــى  ــل« إل ــن »مرس ــوى م ــل محت ــى نق ــة إل ــدف الجداري ــة ته ــي المدرس وف
ــي: ــي التال ــم البيان ــب الرس ــه« حس ــل إلي »مرس

و »المرســل« قــد يكــون المعّلــم الــذي ينقــل معلومــة فــي ســياق تعليمــي 
ــات  ــل معلوم ــون بنق ــن يقوم ــالب الذي ــل« الط ــون »المرس ــد يك ــالب وق للط

لطــالب الصفــوف األخــرى أو األهالــي أو لســكان الحــي،...

أنواع الجداريّات:
تختلــف الجدارّيــات المدرســّية، ونســتطيع تصنيفهــا فــي ثــالث مجموعــات 

متباينــة:

1- الجدارّيات الرسمية:

وهــي الملصقــات والبيانات التي تتعّلق باإلدارة المدرســّية والصّفية.

وهــذه الجدارّيــات ال بــّد أن تتواجــد بشــكل دائــم فــي كّل مؤسســة تعليمّيــة 
وتتضّمن:

< برنامج توزيع الحصص األســبوعي.

< توزيع المهّمات في المؤسســة التعليمّية.

< توزيــع الطالب على الصفوف.

< قواعــد االنضباط الصّفي.

< إنجازات المؤسســة التعليمّية ورسالتها...

الجدارّيات وأهّميتها 
في الحياة المدرسية

تحتــّل الجدارّيــات مكانــة مهّمــة فــي الحيــاة اليومّيــة وفــي الحيــاة 
المعلومــات  نقــل  وســائل  مــن  وســيلة  تعــّد  وهــي  المدرســّية، 
والتثقيــف والتحفيــز مــن خــالل مــا تتضمّنــه مــن صــور ومعرفــة 

ورســائل مباشــرة وغيــر مباشــرة.

محتوى

وسيلة اتصال

رسالة/معلومة المرسل إليهالمرسل

2- الجدارّيات الوظيفية:
ترّكــز هــذه الجدارّيــات علــى المعرفــة والتعّلــم لــدى الطــالب، وهــي تتغّيــر 
دورّيــًا مــع مقاربــة محــاور جديــدة فــي المــواد التعليمّيــة أو مــع اكتســاب 

كفايــات جديــدة وينــدرج ضمــن هــذا اإلطــار:

< جــداول الحضور والغياب.

< قواعد اللغة.

< جداول الضرب.

< المقاطع الصوتية.

< حــدث علمي: التركيــب الضوئي، عملية الهضم...
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تلبيــة حاجات المنهاج:
المدرســّية غيــر واضحــة، أو  الكتــب  المســتندات فــي  قــد تكــون بعــض 
ــة  ــى الجدارّي ــدة عل ــة، فيأتــي العــرض اإلضافــي لمســتندات جدي ــر كافي غي
ليغّطــي هــذا النقــص كمــا أنّ عــرض المعلومــات أمــام الطالــب لفتــرة 
مــن الزمــن يســاعده علــى حفظهــا وتركيزهــا )قواعــد اإلعــراب، قواعــد 

الفيزيــاء، جــداول الضــرب،...(

فــي النهايــة، ال بــّد أن تكــون الجدارّيــة مقــروءة، جاذبــة للنظــر تتجّنــب 
االســتطراد وترّكــز علــى الهــدف التعليمــي، لتحقيــق الغايــة المرجــّوة. ومــا 
فــي هــذا الملــف مــن الصــور إال غيــُض مــن فيــض الجداريــات فــي روضتنــا.

3- الجدارّيات الجمالية:
المتعّلميــن، والصغــار  الجدارّيــات مكانــة مهّمــة فــي نظــر  تحتــّل هــذه 

وتتضّمــن: تحديــدًا،  منهــم 

ــى  ــل إل ــّو جمي ــاء ج ــم إلضف ــل المعّل ــن قب ــّدة م ــور مع ــات أو ص < ملصق
الحجــرة الصّفيــة.

ــون  ــى أن تك ــب، عل ــاز الطال ــة إلنج ــي قيم ــذا يعط ــالب: وه ــال الط < أعم
عمــره  مــع  وتتوافــق  الطالــب  نظــر  مســتوى  علــى  األعمــال  هــذه 

واهتماماتــه.

أهّمية الجداريّة في الصف:
عــّدة وســائل  اســتعمال  الطالــب  يتعّلــم  المدرســة،  تواجــده فــي  خــالل 
مكتوبــة: الكتــب، الدفاتــر، اللــوح التفاعلــي... ومــع تنــّوع هــذه الوســائل، 

يتســاءل البعــض: مــا الحاجــة إلــى الجدارّيــة؟

التأقلم مع المكان:
تتوّجــه الجدارّيــة إلــى كّل الطــالب فــي الصــّف، مّمــا يخلــق جــّوًا مــن األمــان 
الصّفيــة  الحجــرة  تجميــل  فــي  تســاهم  وهــي  والطالــب.  المعّلــم  بيــن 
ــب  ــدى الطال ــّزز ل ــن وتع ــالب والمعّلمي ــن الط ــترك بي ــل المش ــس العم وتعك

الشــعور باالنتمــاء والمســؤولّية.

المســاعدة على التعّلم:
إن الجدارّيــة هــي وســيلة تعليمّيــة ذات أهّميــة وظيفّيــة فــي الحجــرة 
أو  أو مســتخدمين  قــّراًء  إمــا  يكونــون  الطــالب  فــإّن  وبالتالــي  الصّفيــة. 
معّديــن للجدارّيــة، لبنــاء المعــارف فــي المــواد المتعــّددة وللمســاعدة 

علــى التذّكــر.

كمــا تســاهم الجدارّيــة فــي بنــاء منهجّيــة علمّيــة للوصــول إلــى األهــداف 
التعليمّيــة وتحقيــق الكفايــات، فهــي وســيلة تعطــي للتعّلــم معنــى، 

وترصــد التقــّدم فــي التحليــل وإيجــاد حلــول للمشــكالت.

ويجــب أال نغفــل أّن الجدارّيــة تعمــل علــى عــرض ومناقشــة وجهــات النظــر 
المتباينــة. فعــرض الطــالب ألعمالهــم علــى الجدارّيــة ومناقشــتها أمــام 
زمالئهــم يحّثهــم علــى الدفــاع عــن وجهــة نظرهــم وتقّبلهــم لآلخــر ويعــّزز 

ثقتهــم بأنفســهم.

قضايا
تـربـويـة
وإدارية
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Au niveau culturel et académique, quatre élèves de l’école 
secondaire Rawdat El Fayhaa ont  obtenu le 4ième  prix au 
concours de la Dictée de la Francophonie: Marwan Bey-
routi (ES2), Riad Kouzayha (ES1), Lyne Chakas (ES2) et Ma-
ria Alwan (ES1), qui ont, tous les quatre, eu le même score 
de 383/400 points, parmi 142 élèves venant de 17 écoles 
francophones, privées et publiques.

La dictée a été rédigée par l’écrivain francophone 
Alexandre NAJJAR, a été lue  par Mlle Imane ARAB et a eu 

lieu dans l’amphithéâtre de l’école Rawdat El Fayhaa, en 
visio-conférence avec l’école Arez.

Ont aussi participé à cette dictée 12 adultes, 12 figures 
imprégnées de culture, provenant du milieu intellectuel, 
littéraire, scientifique  et artistique de haut niveau, dans 
une participation symbolique de leur part pour encoura-
ger les partenaires associés de la Francophonie.
Toujours dans le domaine académique, notre jeune et 
méritante Manar Othman (EB8) a remporté le 1er prix du 

concours de Diction dans la catégorie des écoles privées, 
organisé par le lycée français Alphonse de Lamartine...
Ce mois de la Francophonie et plus précisément cette 
journée festive garde encore l'impact de l'implication gé-
néreuse et brillante de l'ensemble des « membres » de 
cette grande et merveilleuse famille qui représente notre 
école, comme aime à le rappeler M.MERHEBI.
Tous nos remerciements pour cet énorme travail  fourni 
et toute cette réussite vont:
-Au coordinateur des activités sportives: M. Ahmad El ALI 
et toute son équipe.
-Au chef du département d'informatique: M. Hatem AZZAZ 
et son assistante Mme Jinane KERHANI, qui ont assuré la 
visio-conférence, lors de la Dictée de la Francophonie.
-A notre merveilleuse professeur de gymnastique: Mme 
Guerguena Boteva TLAYSS et ses formidables danseuses.
-A nos deux formidables maestros: Messieurs Fares MAS-
SAAD et Ahmad EL KHEIR et nos merveilleux choeurs des 
chorales Rawdat El Fayhaa.
-A tous ceux qui nous ont prêté main forte: M. Fadi ZOK et 
toute son équipe de techniciens.
-A Dr. Mohamad KAMALEDDINE et à toute l'équipe du dé-
partement médiatique et à leur créativité.
Mais tous nos remerciements vont avant tout et surtout 
à la direction de l'établissement dans la personne de 
M.Mustapha MERHEBI, directeur général et  de Dr.Racha 
JAZZAR, directrice pédagogique, qui ont tout supervisé en 
accordant leur appui, leurs conseils avisés et leur encou-
ragement à l'ensemble de l'équipe.
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M. Mustapha MERHEBI,  a été invité sur scène pour 
prononcer un mot dans lequel il a évoqué le statut  de 
l’école secondaire Rawdat El Fayhaa, comme étant un 
établissement  gigantesque par ses valeurs, par la vision 
qu’il promouvoit et par les principes islamiques qu’il 
développe: modération, tolérance et dialogue associés 
aux grands principes de la République française: égalité, 
liberté, fraternité, tout en conservant sa propre identi-
té et ses propres valeurs d’appartenance. M. MERHEBI 
a ajouté que l’école  a contribué à l’organisation de cet 
évènement,  en collaboration avec les autres  partenaires 
francophones associés  du Liban-Nord. Il a aussi salué la 
participation enthousiaste de nos élèves, qui ont brillé 
dans tous les domaines.
Il est marquant de dire que l’école Rawdat El Fayhaa a 
remporté des scores formidables dans l’ensemble des ac-
tivités de la Francophonie.
Au niveau sportif, 45 équipes provenant de plusieurs 
écoles francophones du Liban-Nord ont participé à 32 
compétitions de foot-salle, 12 compétitions de basket-ball 
et 5 compétitions de natation.
Voici les scores obtenus par l’école Rawdat El Fayhaa, ré-
partis de la sorte:

-Foot-salle:
1er prix : Ecole secondaire Rawdat El Fayhaa (filles)

-Basket-ball:
1er prix: Ecole secondaire Rawdat El Fayhaa (garçons)

1er prix: Ecole secondaire Rawdat El Fayhaa (filles)

 -Natation:
1er prix: Ecole secondaire Rawdat El Fayhaa (garçons): 
Hafez SAADE,
3ième prix: Ecole secondaire Rawdat El Fayhaa (garçons): 
Faress ISMAIL

1er prix: Ecole secondaire Rawdat El Fayhaa (filles): Rawan 
KAROUM
3ième prix: Ecole secondaire Rawdat El Fayhaa (filles):
Sarah  ZIADEH
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membres principaux du Comité d’Organisation des Parte-
naires Associés de la Francophonie, représentée par Mlle 
Imane ARAB, chargée d'assurer le bon déroulement de 

toutes les activités proposées par l'établissement ...
En effet , et sous le haut patronage de l’ambassadeur de 
France et du gouverneur du Liban - Nord, le juge Ramzi 
NOHRA, toutes les activités de ce mois de la Francophonie 
ont été couronnées par une grande célébration de la Jour-
née Internationale de La Francophonie, le dimanche 20 
mars 2016, à la Foire Internationale de Rachid KARAME.
Cette célébration a été l’aboutissement d’un programme 
riche en activités culturelles et  sportives, qui se sont dé-
roulées pendant tout le mois de mars.
Outre l’école secondaire Rawdat El Fayhaa , ont contribué 
à l’organisation de cette journée festive,  la municipalité 
de Tripoli, l’Institut français de Tripoli , le centre numé-
rique francophone  à Tripoli ,membre de  l’agence univer-

sitaire de la francophonie (AUF),le lycée franco-libanais 
Alphonse de LAMARTINE et l’université libano-française 
(ULF)
Cette célébration a commencé avec l’hymne national li-
banais et l’hymne libanais à la Francophonie, chantés par 
les chorales de l’école Rawdat El Fayhaa, tout comme les 

élèves de l’école secondaire Rawdat El Fayhaa, entraînés 
par Mme Gary TLHAYSS,  ont aussi contribué à présenter 
deux merveilleux tableaux de danse gymnique, qui ont 
ébloui le public présent.



روضة الفيحاء 67

قضايا
تـربـويـة
وإدارية

Depuis sa fondation en 1945, l'école secondaire Rawdat 
El Fayhaa a toujours été dotée d'un établissement fran-
cophone et a toujours accordé une extrême importance 
à l'apprentissage de la langue française, comme une 
des deux langues principales enseignées à l'école. C'est 
même le premier établissement  au Liban -Nord à s’être 
vu décerné le label CELF en 2014. En effet, l'école a tou-
jours fait preuve d'ouverture dans ses relations avec les 
organisations internationales, les institutions culturelles, 
l'institut français et  bien évidemment avec l'Ambassade 
de France.
C’est pourquoi, M. Mustapha MERHEBI, Directeur général 
de l'école Rawdat El Fayhaa, estime avec une grande fier-

té et un grand plaisir que notre attachement aux valeurs  
de la Francophonie n’est plus à prouver.  
Ce qui explique aussi pourquoi  la direction de l’école n'a 
pas hésité un seul instant à collaborer dans l’organisa-
tion du « mois de la Francophonie » en tant qu’un des 

L’école Rawdat El Fayhaa, membre 
du comité d’organisation du mois de 
la Francophonie

قضايا
تـربـويـة
وإدارية
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Les Contes et l’éducation 
à l’environnement.

Les contes sont des supports d’une grande richesse 
pédagogique. S’ils favorisent le développement 
des compétences langagières et linguistiques des 
apprenants, sensibilisent les jeunes et moins jeunes 
au «plaisir de l’histoire», ils offrent aussi des clés pour 
mieux comprendre le monde. A cet âge, le conte est un 
bon moyen de sensibilisation à l’environnement et à 
l’écologie.  Les élèves des classes d’EB4, accompagnés de 
leurs enseignantes, ont créé des contes écologiques dans 
le cadre du programme de l’EB4.

Au début du projet, les élèves ont visionné plusieurs 
contes écologiques ayant pour objectif d’expliquer aux 
enfants que la consommation raisonnable concerne 
chacun d’entre nous. Chaque citoyen, à travers ses 
choix de consommation, peut agir concrètement sur 
son environnement proche ou plus éloigné. A travers 
la discussion autour du thème, les enfants ont conclu 
que l’environnement est tout ce qui nous entoure. Ils 
ont également déduit que la préservation de la nature 
concerne tout le monde. Même, et surtout, les enfants, 
les petits éco-citoyens en herbe ! Ils ont donc décidé de 
contribuer eux aussi à la protection de l’environnement 
en sensibilisant leurs camarades à son importance à 
travers des contes écologiques.

Avant de se lancer dans l’exercice d’écriture des 
contes écologiques dont les personnages seraient les 
animaux, il était primordial que les élèves notent toutes 
leurs idées et les structurent. Chaque groupe a choisi 
un problème écologique pour son conte (les déchets, la 
chasse, la déforestation, la pollution etc.). Guidés par les 
enseignantes, les apprenants ont fait un grand «remue-
méninges» en combinant les idées pour former la base 
de leurs contes. Enfin a commencé la phase d’une vraie 
création.

C’est une expérience très réussie qui a permis aux 
enfants de prendre conscience de l’importance de 
l’écologie et de mieux comprendre leur environnement.

Les enseignants  se posent très souvent ces questions. Le 
recours à l’activité ludique dans l’enseignement du français 
est la meilleure solution. En effet, le jeu suscite chez les 
jeunes apprenants un intérêt qui peut les encourager à 
apprendre et à s’exprimer.
Les jeux sont toujours utilisés dans nos classes de langue, 
surtout en EB4. Cela permet de créer l’atmosphère de 
détente et c’est ainsi qu’on répond  à un besoin de plaisir 
et de découverte du monde.
L’une des activités qui ont marqué cette année en EB4 
(section française) était le défilé des créatures bizarres, 
organisé pour clôturer le dernier module «Les têtes à 
faire peur». Les élèves se sont montrés très motivés: ils 
étaient libres de choisir n’importe quel personnage, créer 
un déguisement et le présenter d’une manière originale. 
Ce qui est très important, c’est le fait que les élèves, 
posés devant une situation problème qu’il fallait 
résoudre en communiquant avec les camarades, devaient 
mettre en œuvre toutes les compétences linguistiques 
et socioculturelles: utiliser le vocabulaire acquis en 
produisant des passages descriptifs, structurer leurs 
productions, savoir travailler en groupe, s’entraider, savoir 
écouter l’autre, organiser son temps,  etc. 
Cette activité ludique, comme beaucoup d’autres 
travaillées dans nos classes, est une méthode 
d’apprentissage efficace et un outil pédagogique  précieux.

Comment faciliter la mémorisation du vocabulaire dans 
des situations d’apprentissage plus authentiques, plus 
ludiques, plus efficaces? Comment susciter la curiosité 
et la créativité de l’apprenant?
Cycle 2 - section française.

Apprendre en s’amusant
Défilé «Les têtes à faire peur»

Cycle 2 - section française.
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Ensemble, on
apprend mieux!

En langue française, les élèves découvrent tout au long 
de l’année différents modules rattachés aux thèmes de la vie 
quotidienne et à leurs centres d’intérêt.

Cette année, ils sont devenus auteurs et ont rédigé 
des contes tripolitains prenant place dans les rues et 
les monuments de leur ville adorée, ils ont fondé des 
associations protectrices de l’environnement pour remédier 
aux problèmes écologiques de leur ville et de leur pays, ils 
se sont transformés en journalistes avides d’interviews pour 
découvrir des métiers divers, ils ont animé des débats sur les 
thèmes qui leur tiennent le plus à cœur: la technologie, les 
loisirs, la mode, la santé…

Trois grandes étapes ont marqué leur année. On a 
commencé par une visite du salon du livre francophone de 
Beyrouth où ils ont participé aux différents ateliers proposés 
et rencontré l’auteure et l’éditrice Madame Françoise Prêtre. 

Puis, pour clôturer le thème des métiers, les élèves ont 
rencontré l’entraîneur et arbitre international de basket sur 
chaise M. Toufic Allouche. Ils ont pu lui poser leurs questions 
et découvrir son métier. Et ce que les élèves ont apprécié le 
plus, c’est le  match qu’ils ont eu la chance de jouer contre 
l’équipe tripolitaine de basket sur chaise. M. Georges Wehbé, 
membre de l’équipe, les a entraînés deux jours à l’avance, 
puis tous les élèves participant au projet ont pu tenter, assis 
sur leurs chaises, de jouer un match de basket, de se déplacer 
d’un bout à l’autre de la cour aussi rapidement que possible, 
mais surtout de marquer des buts, ce qui leur paraissait 
impossible avant. C’était une expérience inoubliable pour 
eux. Tous, ils ont compris que leurs compétences sont sans 
limites quand ils donnent de leur mieux et s’entraînent assez.

Dans le cadre du projet environnemental de l’école, et 
après avoir découvert «L’œil Du Loup» de Daniel Pennac, les 
élèves d’EB6 ont décidé eux aussi de passer à l’action! 

Pendant les séances de BCD consacrées au DELF, ils se 
sont mis en groupes et ont fondé leurs propres associations 
environnementales avec pour but d’impliquer tout le monde 
dans la protection de l’environnement pour assurer un avenir 
meilleur. 

Ensemble donc, les élèves ont choisi des thèmes 
environnementaux variés tels que le recyclage, la 
déforestation et la pollution des mers, reliés directement 
à la situation dans leur ville et leur pays. Chaque groupe a 

mené une recherche sur place dans les différents supports 
proposés par l’école, puis hors de la classe, et a présenté les 
différents problèmes ainsi que leurs conséquences à court 
et long terme. Puis les élèves  ont proposé des «gestes» à 
adopter au quotidien, des solutions  simples et applicables. 

Une fois le travail de recherche et de rédaction terminé, 
les élèves ont nommé leurs associations et ont présenté 
leur travail à leurs camarades. Ainsi, ils ont sensibilisé leurs 
amis aux différents problèmes environnementaux. Ils leur 
ont aussi prouvé que tout le monde peut contribuer au 
changement, quel que soit son âge ou sa situation. Il suffit 
de bonne volonté accompagnée de connaissances et surtout 
d’entraide.

 Et puis cette année a été clôturée par la fête des classes 
de sixième pendant laquelle nos élèves ont pu parler de leurs 
expériences et montrer leurs projets.

La perspective actionnelle a pour objectif de former 
l’élève en tant qu’acteur social ayant des tâches 
concrètes à réaliser. Comment cela s’applique-t-il en 
classe de sixième?

قضايا
تـربـويـة
وإدارية

Cycle 2 - section française
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Chaque PHOTO a son histoire 

Lorsque les élèves d’EB3 ont visionné leurs photos,  
une foule de souvenirs ont refait surface (la photo est 
un bon exercice pour stimuler la mémoire). Certaines 
plus que d’autres, selon le contexte du moment : sortie 
inoubliable, anniversaire exceptionnel, rencontre unique, 
promenade bien méritée, moments festifs, … En bref, 
quand les élèves sont revenus de leurs aventures-photos 
dans leurs albums, ils avaient tous quelques anecdotes 
passionnantes à raconter à leurs camarades. Tous les 
souvenirs se réveillent parce que derrière chaque photo 
se cache une histoire. 

Complètement CARNAVAL! 

La vie de l’élève à l’école est rythmée de temps forts où 
l’on se déguise pour faire la fête ensemble; en fait, il s’agit 
de la célébration de la Fête des Enfants. Le déguisement 
est pleinement festif et le plaisir est surtout dans le fait 
d’être admiré lors du rassemblement et du GRAND défilé 
mais aussi dans les préparatifs de la fête qui stimulent 
l’imaginaire de l’élève. Costumes colorés, richement 
décorés, masques somptueux et ambiances gaies ont fait 
vivre aux élèves une fête carnavalesque. 

Le CARNAVAL s’enflamme… 
Le CARNAVAL surprend… 
Le CARNAVAL fait danser… 
Le CARNAVAL montre ses couleurs… 

Tout est réuni pour un vrai moment de fête et de détente !

Pique-nique scolaire ! 
 

Manger à l’extérieur constitue toujours une fête pour 
les enfants. Même si notre pique-nique consiste tout 
simplement à aller nous asseoir sur une couverture ou sur 
un petit tapis, dans la cour, en choisissant des aliments 
faciles à emballer et à transporter (les sandwichs, les 
fruits frais déjà coupés, les fruits séchés, les morceaux de 
fromage, des biscottes, des  baguettes, les gâteaux, …), 
cet extra a pleinement plu à nos élèves. Il y a eu beaucoup 
de divertissement, beaucoup de joie, beaucoup de gaieté!
Regardez les meilleurs moments de cette journée...
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Le bonheur d’apprendre n’a jamais disparu et ne disparaîtra 
guère! C’est le message que notre école porte dans ses 
projets. L’équipe pédagogique a instauré  des moments 
précieux, joyeux, lumineux où les élèves se disent «ça a 
l’air vraiment chouette» et où les enseignantes assument 
pleinement leur mission humaine: faire des petits hommes 
des hommes heureux, confiants et communicatifs. 
Ce projet «la Semaine du Bonheur» a été  une initiative  
permettant de suivre en continu les attentes des élèves et 
des parents afin de rendre la société scolaire rawdatienne  
plus heureuse. Nous avons bien réussi la fusion vivante 
du divertissement et de l’éducation ou la ludo-éducation. 
On a typiquement cherché à travers l’édumusement ou  
l’éducation par le jeu à instruire et à socialiser les élèves 
en enveloppant les leçons dans quelque forme familière 
de divertissement: programmes de télévision, jeux vidéo, 
films, musique, chansons, cinéma, … 
Au programme de notre Semaine du Bonheur:

• Journée Cinématographique
• Journée Photo 
• Journée Carnaval 
• Journée Pique-nique

A nous les écrans ! 
L’éducation à l’image, au CINEMA et à l’audiovisuel 
permet aux élèves d’acquérir une culture. Ce parcours 
pédagogique et artistique autour du cinéma a pour but 
de former l’élève spectateur par la découverte active de 
l’art cinématographique et d’éveiller sa curiosité et son 
intérêt pour des films de qualité. Le but est aussi de lire 
et décrypter l’information et l’image, d’aiguiser son esprit 
critique et de se forger une opinion.

Au programme de la journée: 
- présenter une séance de CINEMA dans le cadre scolaire,
- mener un débat avec les élèves après la projection,
- répondre à des questions de compréhension orale et 
écrite à partir d’un film d’animation.

Joie de visionner un film avec les camarades!  Joie 
d’apprendre avec le cinéma!

La semaine du 
bonheur
Projet interdisciplinaire en cycle 1- section française
 du 19 au 23 mars 2016
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Enseigner pour et 
par la résolution 
des problèmes

Cycle 1 – section française

Afin  de faciliter la tâche des élèves, on leur  apprend à 
utiliser plusieurs stratégies:
 Dessiner  le problème ou le schématiser
 Transformer  l’énoncé en remplaçant les grands 
nombres par des nombres plus petits
 Théâtraliser l’énoncé
 Utiliser une grille de stratégies de résolution de 
problèmes,… 

La résolution des problèmes développe le raisonnement 
de l’enfant, le rend  capable de résoudre des situations de 
la vie courante (achat, vente, mesure…). Elle  constitue 
le critère principal de la maîtrise des connaissances dans 
tous les domaines mathématiques.
On remarque que tous les élèves savent additionner, 
soustraire, multiplier mais ils n’arrivent pas à résoudre un 
problème. La raison profonde, c’est qu’un problème n’est 
pas un exercice d’application immédiate de ce qui a été 
étudié.
Il n’y a pas de «recette miracle» pour amener un élève 
à bien lire un énoncé de problème et à résoudre le 
problème à coup sûr. Pour cela, tout au long du processus 
d’enseignement-apprentissage, on doit évoquer  les 
quatre types de problèmes qui peuvent être associés à 
des objectifs d’apprentissage différents:

 problèmes pour apprendre;
 problèmes destinés à permettre le réinvestissement de 
connaissances déjà travaillées, à les exercer;
 problèmes dont la résolution nécessite la mobilisation 
de plusieurs catégories de connaissances;
 problèmes centrés sur le développement des capacités 
à chercher: en général, pour résoudre ces problèmes, 
les élèves ne connaissent pas encore de solution experte 
«problèmes pour chercher».

Pour aller plus loin dans la résolution des problèmes, 
on peut demander aux élèves d’inventer une question 
pour un texte donné, on leur demande aussi de rédiger 
un problème à partir d’une équation donnée ou d’une 
situation vécue. C’est à ce moment où la compétence des 
élèves à résoudre des situations- problèmes se développe 
le plus. 
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Notre  pédagogie est active: elle est fondamentalement 
actualisante, c’est la pédagogie du vécu et de la découverte 
qui encourage les activités pédagogiques favorisant 
«les expériences concrètes, réelles et en contexte qui 
apportent sens et signification à l’apprentissage» (Vers une 
pédagogie actualisante: Mission de la Faculté des sciences 
de l’éducation et formation initiale à l’enseignement.) Cet 
apprentissage  signifiant qui se fait à partir d’expériences 
concrètes et porteuses de sens consiste en une initiation 
autour des sujets tels que l’environnement, le monde 
vivant et la santé. L’enseignement des Sciences développe 
chez l’enfant le sens d’observation, l’esprit de recherche, 
la créativité, l’autonomie et le sens de responsabilité.
Nos enfants deviennent alors de petits chercheurs, des 
observateurs qui ont un air  interrogateur. Leur  curiosité 
est ravivée: ils racontent ce qu’ils voient, posent des 
questions, entament des discussions, comparent, 
discutent et déduisent. Et, il en résulte des classes animées 
et actives où l’enfant trouve des réponses à toutes ses 
interrogations.
On vous présente quelques idées tirées de notre 
«ScientiBox» pour découvrir de façon ludique notre 
manière de vivre les sciences en primaire 1.

Bien manger, bien bouger! 

Ma plante magique!

Le squelette et mon corps bouge!

Mission mains propres!

Mon petit inventaire de la nature!

Attention danger!

Notre
«ScientiBox»

Le coin du petit apprenti-chercheur
Cycle 1 – section française

قضايا
تـربـويـة
وإدارية
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La conscience phonologique précèderait l’acquisition 
du système écrit. Cependant cette conscience phono-
logique n’évoluerait pas, en l’absence d’un apprentis-
sage spécifique, vers une capacité à segmenter phoné-
tiquement la parole ou conscience segmentale. Cette 
capacité est indispensable à l’acquisition du principe 
alphabétique de la lecture et elle se nourrit elle-même 
de l’apprentissage du langage écrit. Université Paris 5 

Voici nos principaux jeux de sons qui ont servi à mettre en 
place nos séquences de phonologie:
Des jeux rapides pour le repérage auditif

Le jeu du corbillon: (sons vocaliques) Dans mon corbillon, 
je mets des bonbons. Dans mon corbilla, je mets un 
chat. Dans mon corbilli, je mets un tipi, le mariage du roi 

Mamamouchi: les invités (élèves) doivent offrir un objet qui 
contient le son étudié, le Pigeon vole: l’enseignant énonce 
un mot. Les élèves «disent» s’ils entendent le son cible dans 
le mot (ou dessiner un rond sur l’ardoise si on entend le son/
une croix si on ne l’entend pas), devinettes: retrouver le mot 
correspondant à une définition et contenant le son étudié 
et le moulin à parole: l’enseignant commence une phrase, 
un élève la répète et ajoute un mot contenant le son.
D’autres jeux oraux pour l’étude d’un son 

La pêche aux mots, l’ intrus, relais sur la dernière syllabe: 
Un élève dit un mot de son choix. Le suivant enchaîne par 
un mot dont la 1ère syllabe est identique à la dernière du 
mot qui vient d’être dit, puzzles de syllabes: L’enseignant dit 
dans le désordre les 2 syllabes (ou plus) d’un mot en soignant 
l’articulation. Chaque élève doit reconstituer le mot dans 
sa tête. Un élève dit à haute voix le mot qu’il a trouvé. Le 
groupe valide ou non sa proposition et le mot est encodé 
collectivement au tableau et rimes express: L’enseignant 
prépare une pioche de cartes images ou une pioche de mots 
Chaque groupe de 2 élèves tire au sort une carte. Ils cherchent 
un autre mot qui rime avec celui tiré au sort. A la fin du temps 
de recherche, chaque binôme énonce les 2 mots qui, selon 
eux, riment. Le groupe valide ou non leur proposition.

Des jeux pour l’étude visuelle d’un son 
• Des dictées muettes sur les sons  (exercice d’encodage 
grapho-phonétique, l’image est donnée, l’élève essaye 
d’écrire le mot) et des mots tronqués  (l’élève doit 
remettre la syllabe qui manque en la choisissant parmi 
d’autres qui lui sont données).
• Des repérages de son dans le découpage syllabique (L’élève 
doit cocher sous la syllabe où il entend le son étudié) et 
des tableaux des sons ou des syllabes sur un son (Les 
élèves doivent découper des images et les coller dans un 
tableau selon le son qu’il entend).
• De la discrimination visuelle (L’élève doit colorier les 
différentes graphies d’un son de la couleur demandée) et 
«Au bon mot la bonne image» (réécrire des mots donnés 
sous forme de liste sous leur image).

Le marchand
de sons

Cycle 1- section française

Le coin du petit apprenti-chercheur

قضايا
تـربـويـة
وإدارية
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الشيخ الدكتور علي الشيخ

أندونيســيا(  )جاكرتــا-  اإلســالمية  للدراســات  البنــاء  معهــد  مــن  بدعــوة 
ــة  ــادة التربي ــم م ــى تعلي ــرف عل ــيخ المش ــد الش ــي محم ــور عل ــدم الدكت ق
ــة  ــة روضــة الفيحــاء دورة إعــداد لمدرســي اللغــة العربي ــة فــي ثانوي الديني
والمــواد الشــرعية فــي المعهــد بعنــوان )كفايــات المعلــم وطرائــق التعليــم 
الحديثــة(، اســتمرت لمــدة يوميــن، حضرهــا ســبعون مــن معلمــي ومعلمــات 

المعهــد، واتصفــت الــدورة بالتفاعــل والمشــاركة، وختمــت بورشــة عمل قام 
ــور  ــدورة. كمــا ألقــى الدكت ــي لمضمــون ال ــق عمل ــا المعلمــون بتطبي فيه
ــرة،  ــاجد الجزي ــي مس ــرات ف ــدة محاض ــي( ع ــرة )بال ــاء جزي ــن علم ــوة م بدع

ــرة ودعاتهــا. وأجــرى عــددًا مــن اللقــاءات مــع علمــاء الجزي
النبويــة  الســنة  مؤتمــر  هامــش  علــى  التربويــة  الجولــة  هــذه  وجــاءت 
)مســند3( الــذي أقامتــه أكاديميــة الدراســات اإلســالمية فــي جامعــة ماليــا 
فــي العاصمــة الماليزيــة كوااللمبــور، حيــث قــدم الدكتــور الشــيخ بحثــًا علمّيًا 
ــاء الشــخصية اإلســالمية(  ــة وأثرهــا فــي بن ــوان )األربعــون النووي قيمــًا بعن
ُوِصــف بأنــه يجمــع بيــن الســنة النبويــة وعلــم النفــس وتكنولوجيــا التعليــم، 

وكذلــك ألقــى الدكتــور عــدة محاضــرات فــي بعــض مســاجد ماليزيــا بدعــوة 
مــن القيميــن علــى تلــك المســاجد.

د. علي محمد الشيخ 

فعاليــات  فــي  يشــارك 
فــي  وتربويــة  علميــة 

آســيا شــرق  دول 

"كفايات المعلم وطرائق التعليم الحديث"
دورة تفاعل ومشاركة وتطبيق عملي.
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فرنســي الســيدة ريمــا قيســي؛ ورئيســة القســم الثانــوي إنكليــزي الســيدة 
فضيلــة ذوق. وأشــرف علــى إصــدار النتائــج أســاتذة األدب العربــي فــي 
ــات هــّن:  ــة ســبع طالب ــات النهائي ــى التصفي ــوي، وقــد وصــل إل القســم الثان
مايــا الخطيــب، رجــاء مقساســي، جنــى ملــص، حــال كمــال الديــن، رزان مرعــب، 

ــالت. ــم قلي ــراد ومري ــة ط فاطم

وفازت في

المرتبة األولى:

حال كمال الدين

المرتبة الثانية:

جنى ملص

المرتبة الثالثة:

فاطمة طراد

مهرجان الحكواتي الرابع

للســنة الرابعــة علــى التوالــي ينظــم القســم الثانــوي )فرنســي وإنكليــزي( 
مهرجــان الحكواتــي الســنوي الــذي تتنافــس فيــه طالبــات الثانــي الثانــوي 
فــي تأليــف األقصوصــة وإلقائهــا. وحضــر المســابقة التــي أجريــت علــى 
والمديــرة  المرعبــي  مصطفــى  األســتاذ  العــام  المديــر  الروضــة  مســرح 
بنــات  الثانــوي  القســم  ورئيســة  زكريــا؛  الجــزار  رشــا  الدكتــورة  التربويــة 

ألن القصــة فــنٌّ أدبــي يحاكــي الحيــاة، كانــت دائمــًا مصــدرًا للمتعــة 
الفكــر  إلبــداع  وفســحة  واالجتمــاع  لأللفــة  ورمــزًا  والتشــويق، 

والخيــال.

نشاطات
تـربـويـة
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اإلنكليــزي  الفرعيــن  فــي  الثالثــة  الحلقــة  وتلميــذات  تالميــذ  اختتــم 
والفرنســي )ذكــور( ســنتهم الدراســية بنشــاط مســرحي )مهرجــان اللغــة(، 
أشــرفت عليــه الســيدة وفــاء الصالــح ومدرســات اللغــة العربيــة. وقــد تضّمــن 
ــرى  ــي، وأخ ــراث العرب ــن الت ــتوحاة م ــرة مس ــرحية قصي ــًا مس ــاط عروض النش
ذات أهــداف بيئيــة إلقــاء لقصائــد، كمــا قــام المشــاركون بتجســيد شــخصيات 
تركــت أثــرًا فــي التاريــخ. هــذا فضــاًل عــن مبــاراة فــي الزجــل اللبنانــي. وقــد 
ــن  ــة والضيــوف الذي ــد تالمــذة المرحل ــرًا مــن اإلعجــاب عن القــى العــرض كثي

ــن. ــوا موجودي كان

مهرجان اللغة

ــة  ــي للغ ــوم الدول ــامها، بالي ــع أقس ــاء بجمي ــة الفيح ــة روض ــي ثانوي تحتف
األم مــن خــالل نشــاطات تعــّزز انتماءنــا إلــى هويتنــا العربيــة التــي نعتــّز بهــا 
ــر بلغتهــم األم، ومنهــا تزييــن  وتحــّث فيهــا التالميــذ علــى القــراءة والتعبي
األقســام باللوحــات الجداريــة واألعمــال الفّنيــة التــي تدعــو إلــى الفخــر 

ــة. ــة هــذا فضــاًل عــن المســابقات اللغوي باللغــة العربي

يوم اللغة األم

قضايا
تـربـويـة
وإدارية
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نشاطات
تـربـويـة

التنّوع الثقافيللغة العربية نلتقي
السادس/ الفرع الفرنسي

للغــة العربيــة نلتقــي، ومــن أجلهــا نتســابق فنرتقــي، فــي مبــاراة جمعتنــا 
القــراءة، بــكل جــرأة وفخــر وطالقــة.

أقــوال  هــذه هــي أجواؤنــا... منافســات حماســية ومقاطــع مســرحية... 
أبطــال...  وتتويــج  وأشــعار... 

نشــاطات مختلفــة عّلمــت أطفالنــا أن العربيــة ليســت وســيلة تخاطــب فقــط، 
بــل هــي طريقــة تفكيــر ووســيلة تعبيــر... وهــي ســتبقى دومــًا لغــة اإلبــداع 

واإلمتاع...

والقيــم،  الثقافــة  محــوري  ضمــن  االجتمــاع  علــم  مــادة  بمنهــاج  ربطــًا 
ــة الثقافيــة للمجتمــع اللبنانــي  ــة حــول الهوي وفــي إطــار المشــاريع التربوي
فــرع  الثانــوي  الثالــث  طــالب  نّفــذ  للمجتمعــات،  الثقافيــة  والخصوصيــة 
»التنــوع  معــرض  واإلنكليــزي  الفرنســي  بفرعيــه  واالقتصــاد  االجتمــاع 
الثقافــي فــي لبنــان والعالــم« فــي حضــور المديــر العــام والمديــرة التربويــة 
ومــدراء األقســام، وإشــراف منســقة المــادة روعــة فتفــت واألســتاذة ســماح 
مصــري. تميــزت أجــواء المعــرض بالتعــاون والمــرح، وقــد تضمــن خصائــص 
تراثيــة للمجتمــع اللبنانــي وســمات ثقافيــة لمجتمعــات مختلفــة )الصيــن – 
اليابــان – الهنــد – المكســيك – الســعودية – فلســطين – مصــر...(. وتجســدها في 
المجتمــع اللبنانــي الــذي يحضــن مختلــف هــذه الثقافــات إن كان فــي المواد 
اإللكترونيــة التــي نســتخدمها أو المسلســالت التلفزيونيــة التــي نتابعهــا 
أو المطاعــم والمقاهــي والموضــة التــي نواكبهــا... تخلــل النشــاط بصمــات 
الحضــور علــى هويــة المجتمــع اللبنانــي العمالقــة، تأكيــدًا علــى التزامهــم 

ــاح. ــش واالنفت ــم والتعاي ــز بالعل ــان المتمي ــالة لبن برس
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ــئ للطفــل فــرص  ــة ثقافيــة ترفيهيــة تهّي هــذا النشــاط هــو وســيلة تربوي
اكتســاب خبــرات ومهــارات عديــدة. فكّلمــا زاد اتصــال الطفــل بالكلمــة كلمــا 
ــاء  ــه العلمــي والثقافــي وســاهم فــي بن ــاة واتســع خيال ــه بالحي زاد اتصال

جيــل مثقــف وواع. 
ــة اإلعــالم  ــى ماهّي مــن أهــداف الصحافــة المدرســية: تعريــف الطــالب عل
ــز ثقــة الطالــب بنفســه - تنميــة مواهــب وميــول األطفــال وحّثهــم  - تعزي
علــى الخلــق واإلبــداع - التعبيــر عــن أنفســهم وعــن قضاياهــم - إيصــال 
صــوت الطــالب بشــكل مباشــر لألطــراف المعنيــة بلغتهــم وأســلوبهم - 
إشــراك األطفــال فــي القيــام بمشــاريعهم الخاصــة - تدريــب الطــالب علــى 

كيفيــة التصويــر الفوتوغرافــي والفيديــو. 
مــن هنــا تــّم تعليــم الطالــب فــي نــادي الصحافــة والقــراءة )إعالمّيــو 
المســتقبل(: -كيــف يقــرأ. )ماذايقــرأ( - مخــارج الحــروف - نبــرة الصــوت 
،التقاريــر  األخبــار  يكتــب   كيــف   - يناقــش  كيــف   - الجســد.....(  لغــة   -
والتحقيقــات - كيــف يجلــس علــى طاولــة الحــوار وكيــف يتخــذ قــرارًا - 
كيــف يعّبــر عــن رأيــه ويخلــق شــبكة تواصــل مــع النــوادي األخــرى - كيــف 

ينقــل حدثــًا أو تغطيــة إعالميــة خارجيــة.
أخبــار/ نقــل حدث/نقــل  المشــاركة فــي مشــاريع عديــدة:  أنــواع  )مــن 
الواعــد.....( الغد/الخطيــب  الطفل/كتــاب  الطفل/إذاعــة  مجلة/برلمــان 

ليلى علي
كنت أستمتع جداً في القيام باألبحاث

آراء بعض المراسلين:

إبراهيم بعريني
تعلمت كيف أكون واثقًا من نفسي

آية دملخي
أعجبني أننا حاورنا معلماتنا ورفاقنا

شذى عبداهلل
تعلمت أن أكون شجاعة

لين طوط
تعلمت كيف أكون مذيعة ناجحة

زياد لطيفي
أعجبتني الزيارات التي قمنا بها

سيرين يوســف/عبداهلل نعماني/رين الحسن
تعلمنا أن نتكّلم دون ترّدد أو خجل

 مراسلون من الّروضة
نادي الّصحافة والقراءة  »إعالمّيو المستقبل«

صحافــة الطفــل تلعــب دورًا مهمــًا فــي بنــاء ثقافــة الطفــل ورفــد 
مخزونــه اللغــوي وتنميــة مهــارة القــراءة والحــوار والمناقشــة 
ــة مداركــه  ــه وتنمي ــن شــخصيته وإشــباع خيال وتســهم فــي تكوي

ــاء رغبتــه فــي القــراءة. وإغن
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هــدف النــادي تثقيفــي ترفيهــي يتمّثــل بصقــل شــخصية كّل طالبة 
مشــاركة، والعمــل علــى تأهيــل المشــتركات وتأهيلهــّن وتمكينهــّن 
مــن أســس المجــال اإلعالمــي )نقــل خبــر وتوثيقــه، إتقــان فــّن 

اإلذاعــة والمقابــالت ومــا تتطّلبــه مــن جــرأٍة وســرعة بديهــة...( 

الصحــافة واإلعــالم... خـبــــرة ومـهـــارات

النــادي بإشــراف األســتاذة غــادة إبراهيــم بجــوالت ميدانّيــة  لقــد قــام 
وأجــرى مقابــالت ســّلط مــن خاللهــا الضــوء علــى مواضيــع متنّوعــة: 

مــن زيــارات النــادي، زيــارة الرابطــة الثقافّيــة حيــث ُأجرَِيــت مقابلــة مــع رئيــس 
ــّم تســليط الضــوء  الرابطــة ومجموعــة الوفــاق األســتاذ رامــز فــّري وقــد ت
طرابلــس  والعلمــاء  العلــم  مدينــة  فــي  الثقافيــة  الرابطــة  تاريــخ  علــى 

ــر. ــاء الفك ــي إحي ــة ف ــارة ثقافّي ــا كمن ودوره

ومــن الزيــارات أيضــًا زيــارة مكتــب ســفريات الصمــد والهــدف مــن هــذه 
ــى  ــباب عل ــدام الش ــوزات وإق ــير الحج ــى س ــز عل ــي التركي ــل ف ــارة تمّث الزي
الهجــرة فــي ظــّل األوضــاع االقتصادّيــة الخانقــة وعــدم إيجــاد فــرص عمــل.

ــاءة  ــدف اإلض ــون به ــي القلم ــرقّية ف ــة الش ــرض األصال ــادي مع ــا زار الن كم
ــه  ــاء ب ــي واالرتق ــذوق الفن ــل ال ــي صق ــا ف ــات ودوره ــة التراثي ــى أهمّي عل

ــراث.  ــه الت ــاد ب ــا ج ــوم وم ــوم الي ــل الي ــن جي ــة بي ــة القائم ــاء العالق وإحي

وأجــرى النــادي مقابــالت منهــا: “المقابلــة التــي أجراهــا فريــق النــادي مــع 
اإلعالمــي األســتاذ منــذر مرعبــي ودار الحديــث حــول تجربتــه اإلعالمّيــة. 
التوجيهــات  بباقــة مــن  الواعــدات  اإلعالميــات  األســتاذ منــذر  زّود  ولقــد 

والنصائــح.

ــة روضــة الفيحــاء  وأجــرى النــادي مقابلــة حــاور خاللهــا مديــر كــورال ثانوّي
ــن  ــدف م ــا اله ــاول فيه ــئلة تن ــق أس ــرح الفري ــد ط ــادي ذوق وق ــتاذ ف األس
إنشــاء الكــورال ورّكــز علــى مــا أحــرزه الكــورال مــن نجاحــات محلّيــة وخارجّيــة 
فالهــدف المنشــود هــو الوصــول إلــى العالمّيــة وقــد حصــد الكــورال تألقــًا 

وحقــق تميــزًا ســاطعًا... 

وأجــرى فريــق النــادي مقابلــة مــع الدكتــور ســعداهلل صابونــة لتســليط 
ــى  ــاظ عل ــى الحف ــل إل ــعيه المتواص ــة وس ــوده المبذول ــى جه ــوء عل الض

تأميــن الحمايــة الصحيــة المدرســية.

واســتهّل الفريــق أســئلته بســؤال يتعلــق باختيــار د. ســعداهلل مهنــة الطــّب 
فــكان الجــواب ألنهــا مهنــة إنســانية ورســالة نبيلــة هدفهــا خدمــة البشــرية. 

ثــم دار الحــوار حــول اآللّيــة المّتبعــة فــي توفيــر الشــروط الصحّيــة مــن خــالل 
المعاينــة والمتابعــة وإصــدار التقاريــر األســبوعية المتعلقــة بصّحــة الطــالب 

وبمطابقــة مطبــخ الروضــة للشــروط الصحّيــة. 

ــة روضــة  ــادي الصحافــة واإلعــالم يتوجــه بالشــكر إلــى إدارة ثانوي فريــق ن
الفيحــاء الســاهرة علــى مصلحــة طالبهــا، كمــا يشــكر جهــود األســتاذة 

غــادة إبراهيــم متمنيــًا دوام األلــق واإلشــراق للروضــة وأهلهــا.

نشاطات
تـربـويـة
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 ويعــّرف المجســم التعليمــي بأنــه: تقليــد مجســم للشــيء المــراد دراســته 
مبّســط  أو  األصــل  للشــيء  ومطابــق  التفاصيــل  كامــل  الثــالث،  بأبعــاده 
باســتبعاد بعــض عناصــره، قــد يكــون مصّغــرًا أو مكّبــرًا أو بنفــس الحجــم 
ــة. ــات المتاح ــب اإلمكان ــّددة حس ــات متع ــه بخام ــن إنتاج ــه يمك ــذي يمّثل ال

ــة  ــمات التعليمي ــا المجس ــز به ــي تتمي ــص الت ــن الخصائ ــة م ــد مجموع توج
ــي:  ــي األت ــل ف وتتمث

< عالج مشكلة البعد الزماني والمكاني. 
< إظهــار األبعــاد الثــالث )الطــول العــرض االرتفــاع( مّمــا يســّهل الفحــص 

الكامــل للشــيء الــذي يمّثلــه.

< معالجة مشكلة الحجم من خالل تصغير المجّسم أو تكبيره. 
< تركيز المفاهيم العلمّية الصعبة.

< العمل على تركيز االنتباه على العناصر الرئيسية.

المحسوســة  غيــر  بالمفاهيــم  غنّيــة  مــادة  الطبيعّيــة  العلــوم  أّن  وبمــا 
ــة وبانقســامها وبحمضهــا النــووّي،  قــام  ــق بالخلّي والالمجــّردة التــي تتعّل
طــالب الصــف الثانــي الثانــوي )الفــرع الفرنســي( بتجســيد هــذه المفاهيــم 
العميــق  وفهمهــم  إبداعهــم  عكســت  ابتكارهــم،  مــن  مجّســمات  عبــر 

للمعلومــات العلميــّة المطلوبــة واكتســابهم لألهــداف التعليميــة.

التــي  التعليمّيــة  الخبــرات  أبــرز  التعليميــّة مــن  المجّســمات   تعتبــر 
يمكــن االســتعانة بهــا لمــا لهــا مــن قــدرة علــى جــذب انتبــاه المتعّلــم 

وتحســين تعّلمــه.

علوم الحياة 
أهميه المجسمات التعليمية

في التعليم والتدريس

http://kenanaonline.com/users/edu-techno/tags/39895/posts
http://kenanaonline.com/users/edu-techno/tags/93595/posts
http://kenanaonline.com/users/edu-techno/tags/39895/posts
http://kenanaonline.com/users/edu-techno/tags/39895/posts
http://kenanaonline.com/users/edu-techno/tags/93595/posts
http://kenanaonline.com/users/edu-techno/tags/39895/posts
http://kenanaonline.com/users/edu-techno/tags/93595/posts
http://kenanaonline.com/users/edu-techno/tags/4508/posts
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نشاطات
تـربـويـة

تســاهم األنشــطة العلميــة فــي تحســين مهــارات الطالــب وتلعــب دوًرا فــي 
تنميــة التعبيــر الخــاّلق واإلبــداع كمــا أّنهــا تعطيــه مســاحة مــن الحرّيــة 
للتعبيــر عــن نفســه. مــن هنــا جــاءت فكــرة إنشــاء نــادي »ســحر الكيميــاء« 
ــة  ــاه الطــالب إلــى تفســير الظواهــر الطبيعي الــذي يهــدف إلــى جــذب انتب
التــي تقّدمهــا الحيــاة اليومّيــة مثــل تشــّكل الغيــوم، وتراكــم الضبــاب 
الناحيــة النظريــة  البراكيــن وغيرهــا. وبهــذا يربــط المتعّلــم بيــن  وحركــة 
والناحيــة التطبيقّيــة ومــا لهــا مــن أثــر إيجابــّي فــي الفهــم وتحويــل عملّيــة 
ــكان  ــح بإم ــادي أصب ــذا الن ــالل ه ــن خ ــل وم ــى تفاع ــن إل ــن تلقي ــم م التعلي
الطالــب إجــراء تجــارب ممتعــة وبســيطة، ولــم يعــد الــدرس مجــّرد معلومــات 
صّمــاء بــل تحــّول إلــى إثــارة وتشــويق. وقــد أتيــح لطــالب الصفيــن )الســابع 
والثامــن( االنضمــام إلــى نــادي »ســحر الكيميــاء« وكانــت ســنًة حافلــًة 
بالتجــارب العلمّيــة الممتعــة والمذهلــة. وأبــدى الطــالب حماســًا كبيــًرا 
ــض  ــهم بع ــوا بأنفس ــا صنع ــة، كم ــة اآلمن ــارب العلمي ــض التج ــة بع لممارس
المــواد الصديقــة للبيئــة، ثــم ختمــوا النشــاط بعــرض ممتــع كان هدفــه 
إبــراز دورهــم الفاعــل فــي إنجــاح هــذا النــادي وتعزيــز ثقتهــم بأنفســهم 

ــادي. ــرق وري ــتقبل مش ــون لمس ــار يتطلع ــاء صغ كعلم

كمــا قامــوا بعشــرات التجــارب الكيميائيــة الســاحرة والمذهلــة فــي مختبــر 
العلــوم والكيميــاء نذكــر منهــا:

الحبر السري

هــل تعلــم أّنــك تســتطيع كتابــة كلمــة علــى لــوح مــن الــورق األبيــض 
ــول  ــها بمحل ــك ســوى أن ترّش دون أن يراهــا أحــد؟ إن أردت إظهارهــا ماعلي
 phénolphtaleine   فالكلمــات  كتبــت بمــادة.    hydroxyde de sodium

ــري. ــون الزه ــور الل ــى ظه ــؤّدي ال ــن ي ــن المادتي ــن هاتي ــل بي والتفاع

معجون أسنان الفيل
هــذه التجربــة الكيميائيــة معروفــة باســم معجــون أســنان الفيــل، وهــي مــن 
العــروض الممتعــة. إن تفاعــل eau oxygénée مــع iodure de potassium مــع 
ــا بإضافــة  ــرة مــن الرغــوة، وإذا قمن ــة كبي ــق كمي ــون ســائل يطل وجــود صاب

الملونــات الغذائيــة يمكننــا جعلهــا تشــبه معجــون األســنان المخططــة. 

الجليد الساخن
الجليــد الســاخن هــو االســم الــذي يطلــق علــى acétate de sodium مــادة 
 carbonate de( كيميائيــة تصنــع عــن طريــق تفاعــل الخــل وصــودا الخبــز
acétate de sodium قــادر علــى أن يتبلــور بســرعة  sodium(. إن محلــول 

ــاخن! ــد س ــه جلي ــى الحرارة...وكأن ــل عل ــورات نحص ــكل البل ــا تتش وعندم

حية فرعون
ــن الســكر وbicarbonate de sodium : فعندمــا  ــب بي تفاعــل كيميائــي غري
نخلــط هاتيــن المادتيــن  ونضيــف الكحــول إلشــعالهما  ينتــج عــن االشــتعال 
رمــاد مختلــف عمــا نــراه فــي الحرائــق العاديــة حيــث يتنامــى رمادهــا 

ــان! ــل كأنهــا ثعب ــة ب ــب كأنهــا مخلوقــات مجســمة حي بشــكل غري

الحليب السحري

cotton- عنــد إضافــة ملّونــات الطعــام الــى الحليــب ثــم تحريكــه بواســطة
tige مغطــى بالصابــون الســائل ينتــج انتشــار األلــوان فــي الحليــب بطريقــة 
ــوع  ــذا الن ــن ه ــة م ــواد المنظف ــا الم ــائل أو عموم ــون الس ــة فالصاب مذهل
يقــوم علــى إبعــاد وتنفيــر المــواد الدهنيــة والفكــرة هنــا أّن الحليــب 

ــة. ــذه التجرب ــب له ــو األنس ــون ه ــبع بالده ــم أي المش ــل الدس الكام

الكيمياء
متعة وفائدة

نادي » سحر الكيمياء« 

 - الحليــب  مــن  البالســتيك  بأنفســهم:  الطــالب  صنــع  مــا  أبــرز 
 - pate à modeler الزيــت -  الملــون - شــمع  الشــمع  الصابــون - 
بيــض الكريســتال وغيرهــا. صنعوهــا مــن مــواد طبيعيــة )كالحليــب 
والطحيــن( أو مخلفــات عضويــة )كالزيــت والشــمع(. مــن خــالل 
وإعــادة  البيئــة  علــى  الحفــاظ  الطــالب  تعّلــم  الصناعــات  هــذه 

المنزليــة. النفايــات  تصنيــع 
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ــاريع  ــة والمش ــاث العلمي ــة واألبح ــاطات الالصّفي ــز دور النش ــار تعزي ــن إط ضم
ولتركيــز  والعلــوم  المعــارف  بيــن  الربــط  علــى  المســاعدة  التطبيقيــة 
المعلومــات، قــام طــالب الصــف الحــادي عشــر )اجتمــاع واقتصــاد( فــي 
الفــرع اإلنكليــزي، بإنجــاز مجســمات تعكــس مضمــون ومحتــوى منهــاج 
مــاّدة الجغرافيــا. وقــد عالجــت المجســمات: ظاهــرة العولمــة - دول الجنــوب 
ــوب  ــمال والجن ــن الش ــة بي ــر العالق ــة - مظاه ــمال الغني ــرة - دول الش الفقي
- النفــط والقمــح فــي ميــزان العالقــات الدوليــة. كل ذلــك جــاء لتنميــة 
المفاهيــم التــي تــدّل علــى التقديــر الذاتــي والتشــجيع لمتابعــة المســيرة 

ــن. ــل والروتي ــن المل ــدًا ع ــة بعي التعّلمي

الجغرافيا في مجّسمات

أّمــا فــي الفــرع الفرنســي، وبعــد معالجــة أهــداف محــور المجــال العالمــي 
ــي  ــوي الثان ــالب الثان ــام ط ــوب، ق ــة الجن ــمال وتبعي ــة الش ــر وهيمن المعاص
ــن  ــتجد ضم ــع المس ــذا الواق ــن ه ــر ع ــة تعب ــمات  كاريكاتوري ــر مجس بتحضي

ــي: المجــال العالمــي الحال
وعــن  العالمــي  المجــال  فــي  معاصــرة  موضوعــات  المجســمات  تتنــاول 
العالــم المعاصــر حيــث َلَفــَت المتعّلــم إلــى مــا يــدور فــي العالــم مــن أحــداث 
مصيريــة، وســاعد علــى إنمــاء الفكــرة لديــه علــى فهــم المتغّيــرات الحاصلة، 
كمثــل انشــطار العالــم إلــى شــمال صناعــي غنــي وجنــوب فقيــر تابــع، وبــروز 
نظــام عالمــي أحــادي الجانــب )هيمنــة الواليــات المتحــدة األميركيــة(، كمــا 
ــى بعــد المســافات )ظاهــرة العولمــة(،  ــم مترابطــة عل أدرك أن أجــزاء العال
وأّن األجــزاء مترابطــة بفضــل التطــّور التكنولوجــي ووســائل االتصــال الســريعة 

والمتطــورة.
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Parce que «Lire est une route sur laquelle nous avançons» 
(Pierre Dumayet), Parce que «Lire c’est entendre avec les 
yeux» (Pierre Léger).

Nous, les élèves du primaire1de la section française, 
avons lu, lu et lu pour vivre une aventure, pour faire une 
rencontre dans un monde enchanté et pour accomplir de 
délicieux voyages. 
Grâce à notre livre, nous avons rêvé les yeux ouverts, 
nous avons tissé des amitiés avec des héros, nous avons 
navigué, nous avons goûté au bonheur pur. 
Au milieu des livres, nous avons trouvé des moments de 
bien-être, de bons instants partagés, de belles ballades 
dans les champs des lettres et des sons, une idée sucrée 
pour notre plus grand bonheur d’élèves; bref, le tout avec 
des couleurs, des dessins et des mots!
Au milieu des livres, c’est là que nous avons grandi! C’est 
là que nous grandissons!

Livres en marche
Games give students opportunities to explore fundamental 
number concepts, such as the counting sequence, one-
to-one correspondence, and computation strategies. 
Engaging mathematical games can also encourage 
students to explore number combinations, place value, 
patterns, and other important mathematical concepts. 
Further more, they afford opportunities for students to 
deepen their mathematical understanding and reasoning. 
Grade 5 students enjoyed the math competition done 
on stage. Teachers and students were greatly involved 
in riddles, mental math questions and brain teasing 
problems: What a challenging and a brain storming 
experience!

What’s so important about geometry? The word geometry 
comes from  the Greek words “geo” meaning Earth, and 
“metria” meaning measure. This implies that geometry is used 
for real world applications. Compasses and straight edges were 
powerful tools in the advancement of geometry. However, 
geometry software is available nowadays. Many studies have 
shown that students who use dynamic geometry software are 
more successful in discovering new mathematical ideas than 
when they use static, paper-based diagrams.
In Geometry club, we had the opportunity to apply different 
geometry concepts studied in class to create amazing artistic 
shapes. Every student had the chance to personalize the project 
and this stimulated a lot his ingenuity! Geometry club is a great 
step towards creativity!

Math competition

Geometry Club

Cycle 1 - section française Cycle 2 - English section
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Top 5...
de nos meilleures 
activités

Cycle 1 - section française

Les cintres des noms

Rien que pour exposer des mots, on a confectionné pour 
vous des cintres pour classer les noms. Étonnants, uniques 
et personnalisés, nos cintres sont les plus beaux, les plus 
pratiques, les plus merveilleux!

La boîte à frites 

Un formidable outil pédagogique pour confectionner 
des phrases ! Les frites sont remplacées par de bonnes 
languettes sur lesquelles on a écrit des mots. On joue et 
on apprend, Youpi!

Notre flip Chart «les maladies d’hiver»

Notre tableau à feuilles ou le flip chart était un outil d’aide 
à la communication simple, facile à utiliser, peu coûteux, 
versatile et fiable. En classe, il a favorisé une meilleure 
rétention des apprentissages.  Vive notre chevalet à 
feuilles mobiles intitulées «  les maladies d’hiver » 
qui contiennent les noms des pédiatres, les remèdes 
préventifs et curatifs, les symptômes,…! Voilà, nous 
sommes guéris!

Bonbons gourmands!

Qui est derrière les bonbons gourmands? c’est nous!
Les élèves de l’EB2 ont l’honneur de vous présenter 
les sucreries les plus délicieuses : de gros bonbons 
personnalisés! 

La boîte de merveilles

Des boîtes, il y en a de toutes sortes. Mais la nôtre est 
simple et très originale :elle est idéale pour contenir des 
mots: des mots longs, petits, faciles à lire, difficiles à 
orthographier,… de beaux mots,… Les profs ont concocté 
pour vous des boîtes originales de rangement:  vous y 
mettez vos mots secrets, vos découvertes lexicales, vos 
merveilles !

Nous avons sélectionné pour vous les meilleures 
activités, the TOP 5 of «instruire et plaire»!   
Nous avons allié l’utile au ludique, parce que  
l’enseignement-apprentissage est notre métier. 

نشاطات
تـربـويـة
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Or, pour apprendre à jouer ensemble, il faut bien connaître 
les règles d’un jeu, associer rapidement les constellations 
de dés aux chiffres et aux nombres , connaître les suites 
numériques, mais aussi comprendre qu’il faut savoir 
gagner et perdre… En bref, les jeux sont très positifs pour 
les enfants car de nombreux enjeux interviennent!
Pour toutes ces raisons, et bien d’autres… Jouons!

Compétition culturelle

Activité «calculatrice»

«La règle de trois» en activité

Le jeu au service de l’apprentissage des mathématiques

L’intérêt des jeux et des énigmes mathématiques dans 
l’apprentissage n’est pas une nouveauté pédagogique. De 
nombreux “jeux” peuvent être insérés dans l’enseignement 
des mathématiques car ils sont non seulement en mesure 
de transférer des connaissances fondamentales aux élèves, 
mais aussi en mesure de les motiver. Ainsi, les jeux ne 
doivent pas simplement être utilisés pour leur caractère 
ludique mais que ceux-ci peuvent se dérouler en temps 
de classe au sein du processus d’enseignement afin de 
réinvestir , voire de découvrir des concepts mathématiques.

Activité «cercle»

Cycle 2 - section française
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نشاطات
تـربـويـة

Le calcul mental sous toutes ses formes (résultats 
mémorisés, calcul réfléchi, calcul automatisé,…) est une 
«gymnastique intellectuelle». Il excite l’ingéniosité de 
l’élève, l’oblige à réfléchir, le force à bien se pénétrer 
du sens des opérations qu’il fait. Le calcul mental 
joue plusieurs rôles dans la formation de l’élève: il est 
formateur de la mémoire, formateur du raisonnement... 
Lors du calcul mental, il est indispensable d’abandonner 
un peu l’élève à lui-même de façon qu’il se crée des petites 
méthodes personnelles. On doit insister sur l’explicitation 
et l’analyse, par les élèves,  sur les méthodes utiliséses.
Pour encourager nos élèves au calcul mental et pour 
renforcer leurs compétences en calcul mental, on présente 
au cycle primaire 1, une variété d’activités: Ceintures de 
calcul, pyramides de calcul, addivitesse , multivitesse,…

La  gymnastique
intellectuelle

Club de géométrie
Il y a plusieurs raisons qui favorisent l’utilisation des 
logiciels de géométrie en visualisation collective ou en 
travail individuel; parmi lesquelles on cite:

• renforcer les images mentales de configurations du 
plan ou de l’espace , 
• aider à distinguer « dessin » et « figure » - fondement 
du travail géométrique , 
• servir de support à l’introduction aussi bien qu’à la 
consolidation de notions de cours.

Le club de géométrie est un atelier qui forge ces objectifs: 
le professeur en charge comme un chef d’orchestre 
encourage les élèves à découvrir plusieurs méthodes de 
construction d’un projet en se basant sur leurs acquis. 
Chaque élève a la chance de manipuler sa construction 
selon sa propre créativité et originalité.
Le club de géométrie est une expérience à ne pas manquer!

Cycle 1 - section française

Cycle 2 - section française
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قضايا
تـربـويـة
وإدارية

Les «Réponses
Immunitaires»

avec la pâte à modeler!
Sciences de la vie
On est habitué à utiliser la pâte à modeler avec les petits 
enfants pour solliciter leur imagination, éveiller leur esprit, 
entraîner leur concentration et surtout pour exercer leur 
motricité fine dans des activités manuelles créatives, mais 
elle pourrait aussi être utilisée comme base d’activités 
éducatives au niveau secondaire. Encouragés par la 
coordinatrice, Nada El Assaad et assistés par M. Siraj El 
Hassan et le surveillant, M. Fayad El Hassan, Samir El 
Ali, élève en SV, doué dans la création des objets et des 
gadgets en modelant habilement la pâte formidablement 
soumise à ses volontés, a pu réaliser une animation 
«Réponses Immunitaires».
Le montage-vidéo est réalisé par son camarade Majed El 
Ayoubi. 

L’animation comporte: 
1 - Réponse Immunitaire Non Spécifique 
   - étapes de la Phagocytose
2 - Induction d’une réponse Immunitaire spécifique 
   - double Reconnaissance (CPA + LT4)
3 - Mécanisme des Réponses  Immunitaires spécifiques 
à médiation humorale (LB) et cellulaire (LT8)

Sciences de la vie- EB7
Dans le cadre de l’étude des 
besoins nutritifs des végétaux 
chlorophylliens, les élèves 
ont observé au microscope 
les cellules d’une feuille verte 
et les vaisseaux conducteurs 
au niveau des tiges.  Ils ont 
aussi réalisé l’extraction de 
la chlorophylle et mis en 
évidence la présence de 
l’amidon dans les feuilles de 
géranium.

Sciences de la vie- EB8
Le système immunitaire était pour les élèves un monde 
fascinant: c’est le systéme de notre corps qui gère 
« l’auto défense ». Les bactéries, les germes, les virus, les 
champignons…de nombreux micro-organismes peuvent 
attaquer notre corps et l’affaiblir, mais une armée est 
toujours là pour nous protéger efficacement.
Afin de concrétiser en pratique la théorie, les séances de 
laboratoire sont importantes : les élèves ont montré une 
forte motivation et une grande curiosité pour découvrir leur 
groupe sanguin dans une séance pratique au laboratoire.

Le monde des plantes

Le groupe sanguin

Cycle 3 - section française

SV - section française
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نشاطات
تـربـويـة

L’étude de la transformation de la fleur en fruit est une 
étape essentielle pour la contruction du concept de vivant 
chez les élèves. C’est pourquoi  il est très important de 
suivre à l’école (en classe, au laboratoire..), avec prise de 
notes, les transformations de la fleur jusqu’à la formation 
des graines dans le fruit.
Ces activités qui varient de l’observation des différents  
types de fleurs, à  la dissection de la fleur, à l’observation 
microscopique des cellules reproductrices  jusqu’à l’étude 
de fruits variés afin de retrouver les éléments  qui assurent 
la fructification, fournissent aux apprenants de la EB6 un 
savoir transférable et applicable dans la vie de tous les 
jours. 
Quel plaisir de découvrir ce que l’on mange et de se sentir 
plus “savant”!

Le laboratoire du cycle 2 s’est transformé en un  atelier actif 
à travers des activités d’exploration, d’expérimentation 
interactive et de démonstrations surprenantes afin de 
donner le goût des sciences physiques et de la chimie aux 
enfants.  Cette démarche appelle les apprenants à prévoir 
des conclusions et à dégager des concepts scientifiques.  
C’est ainsi qu’on transforme les élèves de la EB6 en futurs 
scientifiques.

De la fleur au fruitExpériences, expériences…

Sciences de la vie Cycle 2 - section française
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يوم االستقاللالغذاء السليم

عـالم القراءة

فوائد التمر 

تعتبــر مرحلــة الطفولــة أساًســا فــي بنــاء الصحــة الجســدية والعقلية حيــث إّن 
جســم الطفــل يمــّر بمرحلــة البنــاء وعليــه فــإّن للغــذاء الســليم أهميــة كبرى.

مــن هنــا قررنــا توعيــة أطفالنــا فــي الروضــة األولــى وتوجيههــم نحــو 
الغــذاء الصحــي فعّرفناهــم علــى أهميــة اختيــار غذائهــم وعلــى دور التمــر 

ــة. ــد جّم ــه مــن فوائ وأهميتــه لمــا ل

فقامــوا بتحضيــر كــرات مــن التمــر المطحــون وغطســوها بالشــوكوال وجــوز 
الهنــد.

زيارة مكتبة األطفال

اقرأ ... اقرأ ... اقرأ ...

ابدأ وقّلب الصفحات

حّلق في سحر الكلمات

اقرأ لترى الدنيا جميلة

ولتزور كل البلدان

اقرأ وعش عالًما من الخيال

قســم الروضــات الفــرع الفرنســي يغــوص فــي عالــم الكتــاب فــي مكتبــة األطفــال التابعــة 
لمركــز الصفــدي الثقافــي.

الفرع
الفرنسي
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في مولد خير األنام

حفل التخرج

اللغة العربية
في يومها العالمي

طيب الكالم
الفــرع  الروضــات  لقســم  طــاب    محمــد  النبــي  مولــد  ذكــرى  فــي 

الطفوليــة.  طريقتهــم  علــى  الذكــرى  هــذه  إحيــاء  الفرنســي 
ــي  ــر العــام األســتاذ مصطفــى المرعب ــة االحتفــال أمَّ حضــرة المدي فــي بداي
»صــالة الضحــى« بمشــاركة المديــرة التربويــة الســيدة رشــا الجــزار ورئيســة 
القســم الســيدة عائشــة ســكاف والمربيات الفاضالت وأطفال قســم الروضات.
بعــد ذلــك توجــه الجميــع نحــو المســرح لمشــاهدة فيلــم وثائقــي يعــرض 
ســيرة الرســول عليــه أفضــل الصــالة والســالم فتعرفــوا مــن خاللــه إلــى ســيد 

األوليــن واآلخريــن وإلــى مــا تعــرض لــه مــن صعوبــات ومخاطــر وأحــزان.
ثــّم قامــت المربيــة عائشــة غانــم بمســابقة تربويــة تثقيفيــة طرحــت فيهــا 

أســئلة علــى األطفــال.
وأخيًرا وّزعت كاسات المهلبية على الجميع بمناسبة هذه الذكرى.

نسأل اهلل تعالى أن يعيدها علينا باألمن واألمان والبركة والخير. 

انطلــق االحتفــال فــي الروضــة الثالثــة فــكان يوًمــا مميــًزا لّلغــة العربيــة 
ســيدة الّلغــات.

ــا واحتفــاًء بلغــة الضــاد فــي يومهــا  تزينــت المدرســة بلغــة القــرآن اعتــزاًزا وحّبً
العالمــي حيــث نّظــم فريــق الّلغــة العربيــة فــي قســم الروضــات الفــرع 

ــا متكامــاًل بهــذه المناســبة. الفرنســي برنامًج

فبدأنــا بســورة مــن القــرآن الكريــم ثــّم كلمــات وعبــارات تحمــل فــي طياتهــا 
أســمى معانــي التقديــر لّلغــة العربيــة والشــكر لحضــور األهــل.

بعدها تنوعت الفقرات اإلنشادية والمسرحية بالّلغة العربية الفصيحة.

براعم
الروضة

الفرع
الفرنسي
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Parapluies

La fête des mères

Pluie, pluie et parapluie
Tombe, tombe sur ma tête
Pluie, pluie et parapluie
Tombe, tombe toute la nuit
Voici une journée inoubliable sous la pluie dans la cour de 
notre établissement. 

Dans le cadre d’une opération «classes ouvertes» les 
éducatrices  des classes maternelles (PS2) ont accueilli les 
parents. Plusieurs formules ont été proposées aux familles 
(visite -observation, co-animation d’ateliers...) qui ont 
largement apprécié ce moment. Au-delà de la convivialité, 
les parents ont pu dialoguer avec les professeurs qui leur 
ont expliqué leurs démarches pédagogiques.

Les parents à l’école
Classes ouvertes

الفرع
الفرنسي



روضة الفيحاء 97

Les compétences acquises dans le domaine musical peuvent 
se transposer à d’autres matières, notamment aider à 
l’apprentissage du langage, à l’exercice de la mémoire et à la 
coordination psychomotrice...»
Autre avantage, la musique fait souvent partie de la vie 
des jeunes enfants, de leurs centres d’intérêt naturel. Elle 
permet donc à certains enfants de prendre ou reprendre 
goût à l’école. «On s’adapte à leur niveau de développement, 
pour ne pas mettre les enfants en situation d’échec. Cet 
apprentissage permet donc souvent à ceux qui ont des 
difficultés d’enregistrer leurs premiers succès scolaires».

L’éducation musicale articule trois objectifs de formation
• Percevoir le sonore et la musique
• Interpréter et créer la musique
• Construire une culture musicale et artistique.
En partant de ce point de vue les enfants de la PS2, et en 
application à leur projet “Musique et Mélodie” ont reçu le 
musicien M. Bassem Khaled, avec qui ils ont passé de très 
bons moments, en découvrant les instruments de musique, 
en jouant des mélodies, en variant les tonalités….  

Les sorties scolaires contribuent à donner du sens aux 
apprentissages en favorisant le contact direct avec 
l’environnement naturel ou culturel, avec des acteurs dans 
leur milieu de travail, avec des œuvres originales...elles 
illustrent l’intérêt et les diverses manières d’apprendre... 
sur les plans social, moteur, sensible, cognitif... le besoin 
de comprendre et de communiquer s’y trouve activé».

Arnaoun

Mini Me World

Musique et Mélodie Sorties Scolaires

براعم
الروضة

الفرع
الفرنسي
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تعّلم العربية
في مرحلة الروضات

ــوه مــن خــالل مــا  ــة نّم ــًا لعملي التحــاق الطفــل بالروضــة يّشــكل رافــدًا مهّم
ــالءم مــع  ــات تت ــه مــن إمكاني ــر ل ــرات ومــا توّف ــه مــن أنشــطة وخب تقــّدم ل

ــه. حاجاتــه وخصائص

ونحــن فــي قســم الّلغــة العربّيــة نتمّيــز بتحفيــز الطفــل ونســعى إلــى 
الّلعــب والتجــارب. المهــارات والمعــارف عبــر  إكســابه 

ــطة  ــّم بواس ــذي يت ــي ال ــب اإلبداع ــّمى باللع ــا يس ــر م ــل عب ــم الطف فيتعّل
ــة. ــوارد صفّي ــة وم ــاب تربوّي ألع

زيارة City Complex والتعّرف إلى السوق

الصّحة وحساء الخضار

التعّلم من خالل لعب األدوار

التربية على نظافة األسنان

زيارة السوق

أهّمية الفيتامينات

الصّحة العاّمة

االحتفال بيوم اللغة األم

نتعّلم العربية مع األهل

نتعّلم العربية مع األهل لغتي فرحي

الفرع
اإلنكليزي
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تهــدف التماريــن الحّســية إلــى تحفيــز األطفــال علــى التعــاون وااللتــزام 
وإلــى جعــل اللغــة وســيلة داعمــة لألنشــطة.

تمارين حّسية

Le chocolat, Yummy.

Au «Ré Majeur».

A la poissonnerie.

Le Carnaval.

J’aime le français
C’est facile et ça me plaît

On parle, on chante
On joue, on danse

On l’apprend, 
C’est passionnant!

Le français
at Preschool

براعم
الروضة

الفرع
اإلنكليزي

حفل التخرج
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ARNAOUN

Yippy! We counted 100 different things on the 100’th school day.

Mother’s Day

100 School Days

My mom is a lovely friend. . . Happy Mother’s Day!

الفرع
اإلنكليزي
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Friends are helpful like the Lebanese Red Cross members.

We go on trips with friends to the:

CIRCUS

Mini me 

An Apple a day keeps the doctor away.
We count, sort, eat ,and drink fresh apple juice in Autumn.

Go East! Go West! Lebanon is the best!

Apple Day Friends Together 

Independence Day

براعم
الروضة

الفرع
اإلنكليزي



Il est impossible de se centrer sur un seul domaine 
durant cette période délicate de développement 
chez l’enfant. D’où l’importance de diversifier les 
activités et de créer autant que possible des situations 
fructueuses pour viser des acquisitions nouvelles. Ces 
situations se traduisent toujours par le jeu pour cet âge.  
«Le jeu, c’est le travail de l’enfant, c’est son métier, c’est 
sa vie».
Au début de l’année scolaire 2015-2016, on a joué à 
vivre «une journée pyjama» ensemble. Les enfants ont 
apporté leurs pyjamas, leurs doudous, leurs brosses à 
dents et tous ensemble, on a préparé le petit déjeuner. 
Cette journée a permis aux enfants de se rapprocher 
psychiquement de l’école. Ils ont porté les mêmes habits 
qu’ils portent à leurs maisons, ont pratiqué des habitudes 
d’hygiène telles que le brossage des dents et le lavage du 
visage qui se font habituellement chez eux.
Le jour de la fête des mères a permis aussi aux enfants de 
s’exprimer avec leurs corps la (danse). Ils ont également 
consacré du temps ensemble pour préparer un motif-
cadeau pour leurs mamans en cette journée spéciale.
On a eu l’occasion de célébrer l’anniversaire de quelques 
enfants cette année. Les enfants dansent, jouent, chantent 
et s’amusent énormément durant ces évènements. Chaque 
anniversaire est préparé selon un thème choisi par l’enfant 
qui atteint ses 3 ans.
Plusieurs sorties ont été organisées: au cirque, à Mini-me, 
à Sugarmooch…
Ces sorties représentent des moments de divertissement, 
de découverte, d’apprentissage et d’interaction. En effet, 
en comparant les enfants entre le début et la fin d’année, 

Les petites  mains
La classe de  deux ans

La classe de deux ans connue sous le nom de “Petites 
Mains” à l’école Rawdat Al-Fayhaa, prouve année 
après l’autre, un grand succès.

le point principal observé est de voir que ces touts petits 
enfants de deux ans ont appris à vivre ensemble. La classe 
de deux ans joue un grand rôle pour aider l’enfant à 
structurer son identité et à se reconnaître et reconnaître 
les autres comme des individus à part entière.
Le droit de vivre heureux, épanouis, libres de s’exprimer 
restent l’objectif primordial pour assurer aux enfants un 
développement équilibré et sain.
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Two-year-olds’ class helps students to build their social 
skills by interacting with each other. They learn throughout 
the year to share things with their friends, overcoming 
egocentricity. They initiate social contact with each other 
verbally such as saying “Hi” and “Bye” and physically by 
making eye contact with the person talking with them. 
During the year, they become independent individuals.

Children at this age usually cannot control emotions. The 
objective of this class is to enfuse trust betweentheyoung 
and adults and friends. They start showing strong sense 
of self as an individual. Teachers help students to regulate 
the emotional difficulties and decrease tantrums for their 
students. 
This class is helpful in building cognitive skills. Children 
grasp new keywords and begin to form mental images for 
things, actions and concepts. They learn to solve problems 

by trial and error. At the end of the year, students are able 
to match objects and sort shapes and colors. They learn 
to follow two or more directions. Students can give brief 
details of what is happening in a specific picture using 
different vocabulary words. 
A lot of activities are done at “Little Steps”  in order for 
students to develop their social, emotional, and cognitive 
skills. Some of these activities take place on school premises 
and some outside the school. Children participate in 
Independence Day and Mother’s day events. In April 2016, 
they went to Mini Me and Sugar Mooch where they had 
a lot of fun. Students throughout the year learn about the 
family, the human body, different seasons and farm animals. 
They explore new keywords. Little Steps students recognize 
different shapes and colors. They master counting objects 
and counting till ten. 

Little Steps
Two-year-olds’ Class activities

Little steps class reflects our play-based philosophy, 
respecting the progress of child development in 
different areas such as the social, emotional and 
cognitive skills.
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إنجازات

طالب الروضة في الشهادات الرسمية نجاح وتفّوق

المســير فــي  الخيــر؛ واختتــم  الطّيبــة بحصــاد  المســاعي  كّللــت 
محطــات النجــاح والتفــوق؛ وأثبــت خريجــو الروضــة وطالبهــا أنهــم 
إلــى  يســارعون  للمعالــي،  أوفيــاء  مــن ســبقوهم  علــى عهــد 

قمــم الطمــوح بعــزم واجتهــاد.

تمّيــُز أبنــاء الروضــة فــي الشــهادة الثانويــة والمتوســطة كان ثمــرة كّدهــم 
ــة  ــة التعليمي ــرة الروض ــن أس ــاٍء م ــذٍل وعط ــع ب ــذا م ــَل ه ــم، وتَكاَم وعمله
واإلداريــة؛ وتّممــه تعــاوُن األهــل وتضحياتهــم. فللجميــع مــن إدارة الروضــة 
كل تقديــر وثنــاء؛ فالفرحــة بالنجــاح مشــتركة نســجتها شــراكة األعــوام 

وصقلتهــا الثقــة بهــذه المؤسســة الرائــدة.

وإذ بلغــت نســبة النجــاح 100٪ فــي الفــرع اإلنكليــزي والمســت الـــ100٪ فــي 
ــد  ــام بمزي ــذا الع ــزوا ه ــم تمي ــا إال أنه ــا أبناءن ــا عودن ــي كم ــرع الفرنس الف

مــن التفــّوق واإلبــداع؛ وجــاءت مراتبهــم كالتالــي:

الثانوية: الشهادة 

91 درجــة تقديــر: 5  ممتــاز، 23 جيــد جــدًا، 63 جيــد، مــن أصــل 262 طالــب 
وطالبــة شــاركوا فــي االمتحــان الرســمي.

المتوسطة: الشهادة 

ــل 304  ــن أص ــد(، م ــًا )جي ــدًا(،96  طالب ــد ج ــًا )جي ــاز(، 67 طالب ــًا )امتي 18 طالب
ــمي. ــان الرس ــي االمتح ــاركوا ف ــالب ش ط

بــذل  التقديــر لمــن  الروضــة؛ مبــارك ألوليــاء أمورهــم؛ كل  مبــارك ألبنــاء 
واجتهــد. تعــب  ولمــن  وأعطــى؛ 

وتبقــى التربيــة مســيرة تكامــل، ويبقــى النجــاح جهــد الســنين، يبــدأ غرســًا 
صغيــرًا ثــم ينمــو ويثمــر.
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الطالب الحائزون على مراتب في الشهادة الرسمية
الشهادة المتوسطة

المرتبة الخامسة في لبنانزياد محمود األسمر
والثانية في الشمال

المرتبة السادسة في لبنانعمر غازي علوش
والثالثة في الشمال

المرتبة السابعة في لبنانحياة مروان شندر
والرابعة في الشمال

المرتبة التاسعة في لبناننور جمال شاهين
والخامسة في الشمال

المرتبة التاسعة في لبنانجودي توفيق عتر
والخامسة في الشمال

المرتبة العاشرة في لبنانليلى خالد معصراني
والسادسة في الشمال

المرتبة السابعة في الشمالرهف خالد السبسبي

المرتبة السابعة في الشمالهادي بسام نابلسي

المرتبة الثامنة في الشمالميالنا عدنان يحيى

المرتبة الثامنة في الشمالسارية ماهر عبداهلل

المرتبة العاشرة في الشمالديانا فواز الدهبي

المرتبة العاشرة في الشمالنور بسام الجمل

إنجازات

العلوم العامة
المرتبة الرابعة في لبنانكندة هيثم شقص

الثانية في الشمال

المرتبة الرابعة في الشمالعيسى محمد كمال الدين

المرتبة الخامسة في الشمالآية محمد فواز كيال

المرتبة العاشرة في الشمالندين محمد برهان كبارة

علوم الحياة
المرتبة الثالثة في الشمالاكتمال محمد علوان

المرتبة الرابعة في الشمالرزان هالل دنكر

المرتبة العاشرة في الشمالجودي بالل هاجر

عدد طالب الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة 566 طالبًا وطالبة

% 100 563 بنسبة المست  عدد الطالب الناجحين 
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إنجازات

“إذا أردت أن تنُفــَذ إلــى قلــب الطفــل وتغــرس فيــه خيــرًا وقيمــًا، اجعلــه 

يعتلــي خشــبة مســرح...”

المســرح  رســالتنا فقــد حرصنــا علــى تفعيــل  التربيــة هــي جوهــر  وألن 
المدرســي  باعتبــاره وســيلة فاعلــة فــي تربيــة الطفــل وتطويــر قدراتــه 
اإلبداعيــة  والمعــارف، وتنميــة ملكاتــه  بالمعلومــات  وتزويــده  الذاتيــة، 
النبيلــة،  اإلنســانية  بالقيــم  وتبصيــره  لديــه،  التخيليــة  القــدرات  وتحفيــز 
وتنميــة اإلحســاس بالجمــال لديــه، ثــم إنــه ال يمكــن حصــر المزايــا النفســية 
ــذي  ــة التــي يقدمهــا العمــل المســرحي لألطفــال، فالطفــل ال واالجتماعي
يشــارك فــي عــرض درامــي، ســوف يجــد نفســه يختلــط بأطفــال آخريــن، 
يتحتــم عليــه التعــاون معهــم بإخــالص مــن أجــل أن ينجــح العمــل الــذي 
ــه  ــص في ــذي تتقّل ــوم ال ــم الي ــي عال ــًا ف ــد خصوص ــذا مفي ــه، وه يقدمون
عالقــات الطفــل، وينصــرف اهتمامــه بشــكل أكثــر إلــى األلعــاب اإللكترونيــة 
التــي تصمــم لشــخص واحــد، ممــا يقلــل احتكاكــه باآلخريــن... مــن هنــا كان 
اللــذان اجتمعــا فــي عمــل  الفلكلــوري  الرقــص  نــادي المســرح ونــادي 
مســرحي أرخــص موجــود وأغلــى مفقــود تأليــف وإخــراج اآلنســة ريــان 
ــرح  ــبة  مس ــى خش ــن عل ــق م ــذي انطل ــده ال ــة عب ــيدة فاطم ــون والس بيض
الروضــة حاضــن النجاحــات إلــى  خشــبة مســرح قصــر األونســكو ليقطــف 
ــنوي  ــي الس ــي والجامع ــرحي المدرس ــان المس ــي المهرج ــز األول ف المرك

الــذي تنظمــه وزارة الثقافــة والتعليــم العالــي.

فــي  التربيــة  وزارة  مــع  وبالتعــاون  "مبدعــون"،  مؤسســة  مــن  بمبــادرة 
مصــر  جمهوريــة  فــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  مــع  وبالتنســيق  لبنــان 
العربيــة وبإشــراف مــن جامعــة الــدول العربيــة، أقيمــت مبــاراة تحــت عنــوان 
"التحــّدث باللغــة العربيــة الفصحــى والخطابــة واإللقــاء الشــعري وتعميــق 
دراســة النحــو" وذلــك للعــام التاســع عشــر علــى التوالــي، وعلــى مســتوى 
الوطــن العربــي. وقــد فــاز الطالــب عمــر فــؤاد أحمــد دبوســي مــن ثانويــة 

ــي. ــم العرب ــي العال ــة ف ــة الرابع ــاء بالمرتب ــة الفيح روض

الكنــز  عــن  )البحــث  العلــوم  بمســابقة  الفيحــاء  روضــة  ثانويــة  شــاركت 
العلمــي( التــي تنظمهــا جامعــة AUST . وتألــق طالبنــا كالعــادة، فنــال 
الطالبــان ديــاال مصــري ومحمــد الميــر )الفــرع النكليــزي( المركــز األول، أمــا 

ماريــا علــوان وحــازم إيعالــي )الفــرع الفرنســي( ففــازا بالمركــز الثالــث.

Ten years old schoolgirl Lama Baltaji from Grade 5B  won 
the 1st annual Spelling Bee competition that was held at 
Al - Arz Educational Campus on Thursday 5th of May, 2016. 
She spelled her way through a lexicon of words to win the 
title after 4 rounds.

Her prizes included a Samsung Galaxy Tab 3 Lite and 
the inaugural trophy. The words in the Grand Final were 
dastardly. Spellers had to spell long and challenging words 
which they had not heard of or seen before. However 
Lama succeeded and won the contest. Congratulations!

Spelling Bee
Gr.
5

Lama Baltaji

First place at the
Arz Educational Institute Competition

مبدعونالمركز األول في المهرجان المسرحي
في العربية الفصحى

البحث عن الكنز العلمي
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المخيم الصيفي
الخامس عشر

كان المخيــم مختلفــًا هــذا العــام بالنشــاطات واأللعــاب الهادفــة التــي 
ُنّظمــت بطريقــة عملّيــة جمعــت بيــن التســلية واإلفــادة، فقــد احتضنــا أكثــر 
مــن 400 تلميــذ وتلميــذة كانــوا كخلّيــة نحــل ال تهــدأ، وعملنــا علــى تنميــة 
ــن  ــة م ــك بإشــراف باق ــة وذل ــة واالجتماعي ــمية والعقلي ــم الجس خصائصه

ــة. ــة والحيوّي ــزات بالحماس ــاعدات ممي ــرة ومس ــات ذوات الخب المعلم
ــا:  ــة أبرزه ــطة محتلف ــدة، وأنش ــازات جدي ــام بإنج ــذا الع ــم ه ــز المخي وتمّي
“Crasy Science” و “Live love Tripoli” الــذي هــدف إلــى تعريــف الطــالب 

بآثــار طرابلــس.
وختــم المخيــم باحتفــال شــارك فيــه األهــل الذيــن أثنــوا علــى التنظيــم 
ــا  ــدر قّوتن ــي مص ــم ه ــاطات، فثقته ــن نش ــرض م ــا ُع ــم بم ــدوا إعجابه وأب

الحقيقــي، وبتعاوننــا نحّقــق األفضــل ألطفالنــا دومــًا.

رئيس
قسم
 اإلدارة

األستاذ فادي ذوق

إنجازات
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إنجازات

بطولة الشمال المدرسية
1- المركز األول: كرة السلة بنات 99/98 )ثانوي(

مدربة الفريق بتيا أيوبي

2- المركز األول: كرة السلة بنات 10/2000 )ثانوي + متوسط(
مدربة الفريق بتيا أيوبي

3- المركز االول: كرة اليد بنين 2001/2000 )ثانوي + متوسط(
مدرب الفريق سعيد العلي

4- المركز األول: كرة السلة بنين 99/98 )ثانوي(
مدرب الفريق عمر معصراني

5- المركز األول: كرة االقدم بنين 99/98 )ثانوي(
مدرب الفريق جهاد الكردي

6- المركز الثاني: كرة السلة بنين 2000/99 )متوسط + حلقة2(
مدرب الفريق عمر معصراني

7- المركز الثاني: كرة اليد بنات  98/97 )ثانوي + متوسط(
مدربة الفريق رفيف دندشي

8 -المركز الثاني: كرة اليد بنين 99/98)ثانوي(
مدرب الفريق سعيد العلي

9- المركز الثاني: كرة اليد بنات 2001/2000 )ثانوي + متوسط(
مدربة الفريق رفيف دندشي

النتائج الرياضية

< بطولة لبنان المدرسية
< بطولة الشمال المدرسية

< دورة جامعة ال NDU للمدارس والثانويات
< دورة الجامعة اليسوعية

< دورة جامعة البلمند
< دورة المدارس الفرنكوفونية

< دورة شباب العزم

نتائج فرق الروضة الرياضية للعام الدراسي 2016/2015

بطولة لبنان المدرسية
1- المركز األول: كرة اليد بنين 2001/2000 )ثانوي + متوسط(

مدرب الفريق سعيد العلي
2- المركز األول: جمباز إيقاعي بنات حلقة 1 + 2

مدربة الفريق غيرغانا طليس

3- المركز األول: جمباز أرضي بنات عدد 6 حلقة 2+1
مدربة الفريق غيرغانا طليس

4- المركز الثاني: كرة السلة ثالثيات بنات 99/98 )ثانوي(
مدرب الفريق بتيا أيوبي

5- المركز الثاني: كرة السلة 99/98  )ثانوي(
مدرب الفريق بتيا أيوبي

6- المركز الثاني: جمباز أرضي بنات عدد 2 حلقة 1 + 2
مدربة الفريق غيرغانا طليس

7- المركز الثالث: جمباز أرضي بنات عدد 2 حلقة 1 + 2
مدربة الفريق غيرغانا طليس    

الدورات التي شاركت فيها فرق الروضة الرياضية
للعام الدراسي 2016/2015
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إنجازات

دورة جامعة البلمند
1- المركز األول: منتخب الروضة بكرة السلة  للبنين

مدرب الفريق عمر معصراني 
2- المركز الثاني: منتخب الروضة بكرة السلة للبنات

مدربة الفريق بتيا أيوبي    
3- المركزالثاني: منتخب الروضة بكرة القدم  للبنات

مدربة الفريق رفيف دندشي

دورة المدارس الفرنكوفونية
1- المركز األول: منتخب الروضة بكرة القدم  للبنات

مدربة الفريق رفيف دندشي

2- المركز األول: منتخب الروضة بكرة السلة للبنين
مدرب الفريق عمر معصراني 

3- المركز األول: منتخب الروضة بكرة السلة للبنات
مدربة الفريق بتيا أيوبي 

4-  المركز األول: بالسباحة بنين )مدرب الريق راسم فوال(

5-  المركز األول: بالسباحة للبنات )مدربة الفريق رفيف دندشي(

 دورة شباب العزم
1- المركزالثاني: منتخب الروضة بكرة القدم للبنين

مدرب الفريق جهاد الكردي                                                                                                                                           
    

10- المركز الثاني: كرة القدم بنات 2001/2000 )ثانوي+متوسط(
مدربة الفريق رفيف دندشي

NDU دورة جامعة ال
 1- المركز األول: كرة السلة بنين )ثانوي + متوسط(

مدرب الفريق عمر معصراني

2- المركز األول: كرة السلة بنات )ثانوي( فرنسي
مدربة الفريق بتيا أيوبي

دورة الجامعة اليسوعية 
1- المركز األول: منتخب الروضة بكرة السلة للبنين

مدرب الفريق عمر معصراني 

2- المركز األول: منتخب الروضة بكرة السلة للبنات
مدربة الفريق بتيا أيوبي 

3- المركزالثاني: منتخب الروضة بكرة القدم للبنين
مدرب الفريق جهاد الكردي 

4- المركزالثاني: منتخب الروضة بكرة القدم للبنات
مدربة الفريق  رفيف دندشي

5- المركزالثاني: منتخب الروضة بكرة ااطائرة للبنات
مدربة الفريق الرا جراح
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عن فئة الشعر في مسابقة
الجامعة اللبنانية األميركية LAU عن المرحلة الثانوية

ال أدري كيف أقرأ
وُمراد البداية

ال أعلم هل أبدأ
أو أباشر بالنهاية

ال أدرك اللعبة
وال الغاية وال الجناية

فهل الّطير الشريد يغّرد
أو يهّم بتفسير الكناية؟

إنني إنسان
مفعم بالحّس والكيان

وال أحتاج إلى برهان
وتغيير عالمي

أو إحداث خلل في تاريخي

واهلل لم يكن يومًا في الحسبان
كبرنا...

واكتشفنا أّن هناك أموًرا مخيفة أكثر من 
الظالم

أسفي على زمن التكنولوجيا
زمن التحليل والبيولوجيا

عصر غابت عنه الفواصل والنقط
وانهمرت عليه الصدمات كالمطر

فهل حقًا أّمنت تواصاًل
أم أنشأت مرضًا نفسيًا

هل سمحت بتقريب المسافة
أم أنشأت بعًدا جذرًيا
ُيقال أّن هذا الوهم

خير لإلنسانية
ولكنه زوال للقيم األخالقية

ربما ُيعنَون بالتطّور
لكن غالفه التدهور

فإّما يسهر اإلنسان رافضًا،
ظلم قدر وعمر وأيام،

وإّما أن يبقى كدّب قطبي نائم،
ويدخل في موت بطيء وسبات

فمعًا نحو يوم أفضل
فيا أنين الصمت

اصرخ صرخة لروح اإلنسانية
ومعًا إلرجاع الحياة األبّية

اإلرادة
الصف
10

هنا مرعبي

المرتبة األولى
عن فئة الرسم في المرحلة المتوسطة

المرتبة األولى
عن فئة النحت في المرحلة المتوسطة

المرتبة األولى
عن فئة اإللقاء في المرحلة الثانوية

مريم تحصلدار - الثامن األساسييوسف غمراوي - السابع األساسيجنى غمراوي - الثاني الثانوي - فرنسي

المرتبة األولى



روضة الفيحاء 113

إنجازات

الصف
11

إياد طوط

عن فئة المقالة في مسابقة
LAU الجامعة اللبنانية األميركية

عن المرحلة الثانوية

اإلنترنت
والعالقات 

االجتماعيــة

ّمما ال شّك فيه أن عالمنا اليوم يختلف تمامًا عما كان عليه من ثالثين أو 
عشرين سنة. وقد كان لهذا التغيير عدة أسباب مهمة، أبرزها التقدم العلمي 
الكبير، وعلى وجه الخصوص: انتشار اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي. 
تغيير  إلى  أّدى  االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإلنترنت  تطّور  إن  نعم، 
رهيب في حياتنا وبالذات في ما يتعلق بالعالقات االجتماعية والعائلية. 
 ولمعرفة طبيعة هذا األثر، ال بّد لنا من أن ننظر في نشأة هذه الظاهرة.

األول  استعماله  وكان  الماضي،  القرن  أواخر  في  اإلنترنت  اختراع  ظهر 
عسكريًا بحتًا، ولكن مع مرور الزمن، بدأ انتشاره داخل البيوت، حيث كانت 
وبدأت  تأثيره  نطاق  توّسع  ثم  الرسائل.  وتلقي  إرسال  األساسية  وظيفته 
يتصل  أن  إنسان  أي  بإمكان  وأصبح  بالظهور  االجتماعي  التواصل  مواقع 
هذا  مراحل  وخالل  زهيد.  مبلغ  لقاء  العالم  حول  العنكبوتية  بالشبكة 
التطّور، بدأنا نحس بوقعه على حياتنا تدريجيا، فماذا قّدم لنا من فوائد؟ 
مساوئه؟ من  أنفسنا  لنحمي  نفعل  أن  علينا  وماذا  بنا؟  أضّر   وكيف 

عن  البحث  خاّصية  إتاحته  في  اإلنترنت  ممّيزات  أهم  إحدى  تكمن 
مثل  المنتشرة  البحث  محركات  طريق  عن  وذلك  بسهولة،  المعلومات 
االكتشافات  آخر  التعّرف على  العادي  لإلنسان  يتيح  بذلك  »غوغل«. وهو 

العلمية واألبحاث والدراسات الحديثة. كما يشّكل مرجعّية علمّية ضخمة 
هائلة،  وأدبّية  علمّية  موسوعات  يتضّمن  وهو  البيانات،  لتخزين  جدًا 
متوّفرة بشكل مّجاني للجميع. وبذلك هو يعّزز مبدأ المساواة بين الناس، 
فيها. المضني  البحث  وساعات  الثقيلة  الكتب  حمل  عناء  من   ويريحهم 

للناس  يتيح  فهو  والثقافي.  الفكري  للتبادل  منّصة  أيضًا  يشّكل  كما 
الحديث،  أطراف  وتبادل  بعضهم  على  التعّرف  الجنسّيات  مختلف  من 
ويسمح  ويساعد  العالم  شعوب  بين  الحواجز  أزالة  في  يساهم  حيث 
إلى  العالم  حول  إّنه  ُيقال  ولذلك  سواء.  حد  على  الثقافات  جميع  بنشر 
ينتقي  صغيرة،  معلومات  صفحة  إلى  حّوله  أنه  واألصّح  صغيرة«.  »قرية 

للمستضعفين،  منبرًا  أيضًا  اإلنترنت  وكان  يشاء.  ما  المتصّفح  منها 
ومّكن  ومعاناتهم،  مشاكلهم  نشر  على  مساعدتهم  في  ساهم 
األرضية. الكرة  أنحاء  مختلف  من  ذاتها  القضايا  حول  التوّحد  من   الناس 
يمّكن  فهو  والتسلية،  للترفيه  أداة  كونه  اإلنترنت  فوائد  من  أن  كما 
التي  الضغوطات  عن  والتنفيس  نفسه  عن  الترويح  من  المستخدم 
المسخدمين  يمّكن  وهو  وأعباؤها.  اليومية  الحياة  عليه  تفرضها 
بذلك  وينّمي  المشترك،  اللعب  طريق  عن  صداقة  روابط  يعقدوا  أن 
العزلة  من  يعانون  لمن  العون  ويقّدم  والتنسيق  التواصل  مهارات 
اللعب. طريق  عن  الحالة  هذه  من  بإخراجهم  االجتماعي   والرهاب 

وعلى النقيض اآلخر، نرى لمواقع التواصل االجتماعي سلبيات جمة نذكر 
منها.

إنتاجّية  وخفض  األوقات  لتضييع  كبيرًا  مصدرًا  تشّكل  األخيرة  هذه  إّن 
ما  العامة،  والثقافة  الواجبات  من  جديدًا  نوعًا  فتخلق  الفرد، 
يستمع  أن  يريد  فهو  لمجاراتها.  الدائم  سعيه  في  اإلنسان  يتعب 
إلخ... الموسم  فيديو  ويشاهد  اليوم،  نكتة  ويقرأ  أغنية،   ألحدث 

على  مبنّية  الجديدة  العاّمة«  »الثقافة  هذه  معظم  أّن  علمًا 
الفضيلة،  تهميش  وعلى  بها،  اإلنسان  وشغل  الغريزة  اتباع 
عواقبها. عن  النظر  بغّض  الحيوانية  المادية  المتع  على   فترّكز 

األولوّية  أعطى  أّنه  إال  الثقافات،  جميع  بنشر  اإلنترنت  سمح  ولقد 
قاعدة  خلق  بهدف  للزوال،  المحلّية  بالثقافات  ودفع  الغربية،  للثقافة 
اإلباحية،  على  القاعدة  هذه  شجعت  وقد  مشتركة.  ثقافية  عالمية 
وخلط  واإلباحية  الحرية  بين  الفارق  طمس  على  حثيث  بشكل  وعملت 
عليها. الضوء  ويسّلط  الشاّذة  الممارسات  على  يشّجع  ما   المفاهيم، 

لإلنسان  حبسه  في  اإلنترنت  مساوئ  أخطر  تتجلى  ذلك،  إلى  إضافة 
محيطه،  مع  دائم  تواصل  في  أّنه  يتوّهم  فهو  افتراضي:  عالم  داخل 
وهكذا  الواقع.  أرض  على  تاّمة  عزلة  يعيش  الحقيقة  في  أّنه  إال 
اإللكتروني  فالتواصل  العالقات،  وتتفّكك  األسرّية  الروابط  تضعف 
الحقيقة. اللقاءات  عن  بدياًل  أبدًا  يكون  لن  وسائله،  تطّورت   وإن 
وأخيرًا، تتساءل، ما الحل؟ الحّل ببساطة يكون بالتربية. أجل، فالتربية، وهي 
عملّية تعليم تدريجي تبدأ مع والدة الطفل وترافقه حتى بعد بلوغه، 
وأساس  اإلنسان،  لدى  الوحيد  المبادئ  مصدر  تكون  أن  يجب  التي  هي 
الخارجية. فتحّدد  العوال  تأثير  أو تحت  الزمن  بمرور  تتغّير  ال  التي  الثوابت 
أولوّيات الفرد وأهدافه في الحياة، ويمّيز من خاللها بين الصواب والخطأ، 
ويتعّرف عن طريقها على أهمّية العائلة والعالقات الشخصية المباشرة، 
كما يتعّرف بالمقابل على أهمّية االنفتاح على العالم الخارجي وتقّبل 
اآلخر المختلف. فيستثمر وقته عندئذ بطريقة ذكية، تؤمن له االستفادة 
أضرارها  من  وتحميه  التواصل،  ومواقع  العنكبوتية  الشبكة  من  التاّمة 
في  يكمن  السّر  أخرى،  وبطريقة  استخدامها.  في  اإلفراط  ومساوئ 
تحديد سّلم األولوّيات: فإذا ما بنيناه على أساس متين ومنظم، تمكّنا من 
مواجهة جميع المتغّيرات والعوامل. وأّما إذا أهملنا تنظيمه، صرنا عرضة 

للسقوط والزلل، وبتنا في خطر كبير من أن يسحبنا التّيار الفاسد الجارف.

المرتبة األولى
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Manal Abbas

Cerveaux connectés et cœurs rejetés.

Tous perdus dans l’immensité et l’infinité,

Aisés de penser, facile de changer.

Un clic et tout est à jamais effacé!

Mais rien n’est jamais oublié,

Un faux pas et tu es emprisonné

Dans un monde de diversité.

Bombardement d’informations:

Essaie de suivre ton intuition.

Pour arriver à une déduction,

Afin de créer ton intuition,

Impossible d’atteindre la perfection,

Mais facile de déchiffrer les équations

Et d’entrer dans un monde de translation.

S’évader dans l’imagination virtuelle

N’est qu’un rêve devenu réel 

Où toute créativité se mêle,

Aux branchements de fils éternels 

Oubli de tout lien paternel.

Ignorance de toute existence maternelle

Tout sens d’humanité à la poubelle.

Simplicité n’est qu’à la portée de main; 

Facilité est un aspect commun

Tous, prenant le même chemin;

Sites et réseaux nous rendant inhumains

Tout ce monde ne sera jamais le tien,

Ni aujourd’hui ni demain.

Un débranchement et c’est la fin!

Internet 
et réseaux 
sociaux

LAU- 1er prix - poème
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Au seuil du XXIe siècle, les médias ont franchi un 
grand pas, et les outils médiatiques ont évolué à une 
vitesse vertigineuse: ils se sont imposés dans notre 
vie quotidienne comme sources d’information, de 
divertissement, de communication… Mais, ils se sont 
aussi accusés d’être un miroir aux alouettes pour 
tromper, manipuler et abuser du public. Internet, 
réseaux sociaux, télévision… Ces médias omniprésents 
ont boulversé le monde et ont conduit à un changement 
énorme dans l’univers. Comment ont-ils amélioré la vie? 
Comment l’ont-ils détruite? Et comment échapper à 
leurs impacts néfastes?

Il est indéniable que les techniques médiatiques et 
précisément l’Internet et les réseaux sociaux sont la 
première source d’informations. Autrement dit, pour un 
public désireux de savoir ce qui se passe dans les quatre 
coins du monde, les nouvelles sont des énigmes que 
seul l’Internet peut déchiffrer. La toile a pris en charge la 
diffusion instantanée des infos. Ainsi, le public est lié en 
direct avec le monde.

De plus, ces outils médiatiques – Internet et réseaux 
sociaux – brisent les frontières entre les pays et 
raccoursissent les distances. Ils s’avèrent indispensables 
dans la vie moderne pour rester au courant et en contact 
avec la famille et les copains, «Mes enfants étudient à 
l’étranger, grâce à Skype, je les appelle tous les jours!! 
une image claire de bonne qualité , un son parfait, et 
une connection impéccable!» affirme Layla, une mère 
de 3 enfants. A ne pas oublier que les réseaux sociaux et 
Internet sont une source de divertissement à la fois facile 
et confortable. Surfer sur Internet, regarder des vidéos 

sur Youtube, publier sur Facebook se révèlent aussi les 
meilleures sources de distraction pour les nonchalents!

Mais ces outils médiatiques sont une arme à double 
face, et il faut les dénoncer comme ils le méritent.

En premier lieu, Internet, Facebook et twitter... 
trompent souvent le public. C’est-à-dire, ils respectent 
rarement la réalité. Les techniques insidieuses abondent: 
montage d’image, mises en scènes ingénieuses, fausses 
interviews, photoshop… Les utilisateurs de Facebook 
par exemple, peuvent masquer leurs vraies identités et 
n’hésitent pas alors à piéger les innocents navigateurs et 
abuser d’eux.

En second lieu, le pourcentage de la délinquance 
juvénile dans nos sociétés s’est énormément développé, 
et ces médias sont au banc des accusés: le public les 
condamne de diffuser des images choquantes et des 
scènes de violence. Ainsi, le crime de sang est banalisé, et 
le meurtre est devenu une habitude.

En bref, Internet et réseaux sociaux se font de plus en 
plus sentir. Il est judicieux de s’en servir et de bénéficier 
de leurs bienfaits correctement tout en étant lucides, et 
en gardant notre esprit critique pour échapper à leurs 
inconvénients. Eviter les sites peu crédibles et violents, 
éviter de publier des images sur les réseaux sociaux, 
et éviter de faire connaissance avec des inconnus sur 
Internet s’avèrent indispensables. Il est primordial de 
mettre en garde les jeunes sur le revers de cette médaille 
qu’est Internet.

L’avenir nous appartient, agissons!

ES
1

Zeina Latify

Internet 
et réseaux 
sociaux

LAU- 1er prix - essai

إنجازات
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فــي إطــار خّطــة الدمــج والمشــاركة، وضمــن أنشــطة التربيــة 
الفــرع  بنــات/   / الثالثــة  الحلقــة  تلميــذات  قامــت  الدينّيــة، 
الفرنســي وبإشــراف ومرافقــة األســتاذة لينــة الحلبــي، بزيــارة 
معهــد الرحمــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة فــي منطقــة أبــي 
ــيرة  ــراءة الس ــن ق ــّيًقا يتضّم ــا ش ــم برنامًج ــن له ــمراء وقّدم س
ــع  ــاء أمت ــن بقض ــة وتمّتع ــيد متنّوع ــريفة وأناش ــة الش النبوي

األوقــات معهــم فــي جــّو مــن األلفــة والفــرح .

زيارة معهد الرحمة 
لذوي االحتياجات الخاصة

عمُل الخير شــعارنا ... مشــاركُة اآلخر عنواُننا 
نســعد حين نزرع البســمة على شفاه األطفال 

نرتقي حين نتســاوى مع اآلخرين 
كّلنا متشــابهون ... كّلنا إنسان 
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تــّم تتويــج نشــاط bake sale الــذي نّظمــه تالميــذ وتلميــذات الصــّف التاســع 
فــي الفرعيــن الفرنســي )بنــات( واإلنكليــزي، بزيــارة إلــى بعــض المؤسســات 
التــي ترعــى األيتــام وكبــار الســن فــي طرابلــس وضواحيهــا، وهنــاك تــّم 
ــة  ــى تقوي ــارة إل ــت الزي ــاب. وهدف ــا واأللع ــة والهداي ــواد الغذائي ــع الم توزي
ــة بيــن أبنــاء المجتمــع الواحــد، والتعــاون فــي ســبيل التكافــل  أواصــر المحّب

االجتماعــي.

ضمــن النشــاطات الهادفــة لتعزيــز قيــم العطــاء والتكافــل االجتماعــي، نظــم  
طــالب المرحلــة المتوســطة والثانويــة فــي الفرعيــن الفرنســي واإلنكليــزي 
ســوقًا خيريــة »bake sale« يعــود ريعــه لدعــم أعمــال خيريــة. فقــام كل 
قســم بعــرض األطعمــة التــي حّضرهــا بشــكل ملفــت شــجعت الجميــع علــى 

الشــراء وكانــت األجــواء مفعمــة بالبهجــة وفــرح العطــاء.

Bake Saleزيارات إلى دور الرعاية
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عيدالمعلم
تعبيــرًا عــن الوفــاء والمحّبــة وبمناســبة عيــد المعّلــم نّظــم طــالب وطالبــات 
ثانويــة روضــة الفيحــاء فــي كّل األقســام احتفــاالت دعــوا إليهــا األســر 
التعليميــة فــي كل قســم. والتقــوا فــي أجــواء ظّللهــا الــوّد والعرفــان 
بالجميــل لمــن حمــل رســالة التعليــم والتربيــة بإخــالص، لينشــئ جيــاًل تعتــّز بــه 
الروضــة, وكانــت األمنيــات بالنجــاح والتفــّوق لجميــع الطــالب فــي عملهــم 

ــي. المدرس
القســم  الثانويــة -  المرحلــة  وبالمناســبة عينهــا احتفــى طــالب 
الثانــي فــي الفــرع اإلنكليــزي بأســاتذتهم، بعشــاء دعــوا إليــه كل 
الهيئــة التعليميــة وذلــك فــي مطعــم »بيتنــا« فــي طرابلــس وســاد 

ــوّد. العشــاء جــّو مــن الفــرح وال
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دنياها زاهرة وعيشها أرغدعرفانًا بالجميل

عرفاّنــًا بالجميــل وتقديــرًا لتاريــخ مــن العطــاء، اجتمعــت أســرة المرحلــة 
الخميــس  يــوم  القمــر،  دار  مطعــم  فــي  فرنســي   / بنيــن   – الثانويــة 
2015/10/22 فــي غــداء تكريمــي لزميليــن عزيزيــن اســتكمال مســيرة التربيــة 
والتعليــم وأســهما علــى مــدى عقــود فــي تنشــئة أجيــال مثقفــة وواعيــة: 
ــر العــام  ــات، فــي حضــور كّل مــن المدي ــام الزّي األســاتذة ســحر عّســاف وبّس
ــر  ــا ومدي ــزار زكري ــا ج ــة د.رش ــرة التربوي ــي والمدي ــى المرعب ــتاذ مصطف األس
المرحلــة الثانويــة، األســتاذ طــالل بيروتــي وجمــع مــن الزمــالء فــي الهيئتيــن 
اللقــاء وقفــة شــعرّية مــع أ.محمــود  التعليميــة واإلدارّيــة، وقــد تخّلــل 
درنيقــة الــذي عّبــر بلســان الحاضريــن عــن امتنــان الروضــة وأهلهــا للمكّرميــن 
ــارة، وكان مســك  ثــم كانــت وصلــة إنشــادية عذبــة للمقــرئ أ. عبدالناصــر كّب
الختــام مــع كلمــة المديــر العــام الــذي أشــاد بالمكّرميــن وأثنــى علــى مــا 
قّدمــا للروضــة مــن عطــاء وتضحيــة، ليتــم بعــد ذلــك تقديــم الــورود والهدايــا.

مــن  كبيــر  وعــدد  زكريــا،  جــزار  رشــا  الدكتــورة  التربويــة  المديــرة  بحضــور 
ــة  ــت الحلق ــم، كّرم ــة والعل ــوار التربي ــي مش ــا ف ــي رافقنه ــالت اللوات الزمي
الثالثــة )فرنســي - ذكــور( الســيدة راغــدة مجــذوب، وذلــك بمناســبة بلوغهــا 

ــد. ــّن التقاع س
ــى  ــا عل ــّددت فيه ــبة، ش ــة بالمناس ــاوي كلم ــيدةمنى ضن ــت الس ــد ألق وق
مناقبيــة المكّرمــة وعطائهــا الجزيــل خــالل مســيرتها، هــي التــي جعلــت 

ــّدد. ــدى متج ــا بالن ــع عطره ــد، وربي ــها أرغ ــرة وعيش ــا زاه دنياه



122روضة الفيحاء

نشاطات

االستقالل
احتفلــت كل األقســام فــي ثانويــة روضــة الفيحــاء بفرعيهــا الفرنســي 
واإلنكليــزي بالذكــرى الثانيــة والســبعين الســتقالل لبنــان بنشــاطات متعــددة 
حولــت المناســبة إلــى ســاحات فــرح، مــألت قلــوب الطــالب والطالبــات بفيــض 
عســكرية  مســيرات  والطــالب،  المعلمــون  زينهــا  جداريــات  الحمــاس.  مــن 
رمزيــة، نشــاطات رياضيــة، مباريــات ثقافيــة مــن وحــي المناســبة، كمــا قامــت 
التعليميــة  الهيئــة  الجميــع وتشــاركت  الحلــوى علــى  الطالبــات بتوزيــع 

ــبة. ــوى بالمناس ــب الحل ــع قوال بقط
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ضمــن إطــار النشــاطات الالصّفيــة وبهــدف التعــّرف إلــى اآلثــار التــي تحفــل 
بهــا مدينــة طرابلــس، قــام تالميــذ وتلميــذات الصــف الســابع فــي الفرعيــن 
اإلنكليــزي والفرنســي، بزيــارة إلــى قلعــة طرابلــس التاريخيــة وهنــاك قــرأوا 
ــن المراحــل  ــتعلموا ع ــا اس ــدران القلعــة، كم ــى ج ــورة عل ــات المحف الصفح
التاريخيــة التــي مــّرت بهــا القلعــة، مّمــا شــّجع الجميــع علــى ضــرورة الحفــاظ 

علــى إرثنــا وثرواتنــا التاريخيــة.

 لّمــا كانــت األســرة أساســًا فــي بنــاء شــخصية الطفــل األولــى، وانطالًقــا مــن 
أهمّيــة هــذا الموضــوع، فقــد قــّدم براعــم الّصــّف األّول االساســّي )الفــرع 
اإلنكليــزي( عروًضــا مســرحّيًة ممّيــزًة، وقــد نّفــذت هــذه العــروض ضمــن 
العربّيــة واإلنكليزّيــة  الّثــالث:  الّلغــات  المــواّد، فالتقــت  منهجّيــة تقاطــع 
والفرنســّية مــع مــاّدة العلــوم. والغايــة مــن ذلــك، تعزيــز مكتســبات أطفالنــا، 
وربــط مــا تعّلمــوه بالواقــع، والّتركيــز علــى محّبــة العائلــة: األم واألب والجــّد 
والجــّدة... وغــرس بــذور محّبــة العمــل الفريقــّي فــي نفوســهم... فالتعّلــم 

مــن خــالل األنشــطة متعــة حقيقّيــة لهــم.

اللغــة  مشــرف  أطلــق  طالبنــا،  عنــد  المعرفــي  الحــّس  تنميــة  بهــدف 
العربيــة األســتاذ وليــد جــرادي مبــاراة بعنــوان »البحــث األمثــل« للغــة العربيــة 
وأهميتهــا فــي التصــّدي لمغريــات القــرن الحــادي والعشــرين، وقــد جــاءت 
النتيجــة مثمــرة فــي القســمين )الفرنســي-بنين( )إنكليــزي(، وقــد قــام 
المشــرف ومــدراء األقســام بتوزيــع الجوائــز علــى الفائزيــن والفائــزات لتكــون 
اللغــة العربيــة منــارة تهــدي األجيــال وتنيــر دروبهــم وتزّودهــم بســَير العلمــاء 

ــا بحــروف مــن ذهــب. ــا تاريخن والمشــاهير العــرب الذيــن ســّطروا لن

طرابلس مدينتي
آثارها ثروتي

األسرة وبناء شخصية الطفل

اللغة العربية
منارة تهدي األجيال
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القرويــة  األطعمــة  تذّوقــوا  الذيــن  زواره  مــن  تشــجيعًا  المعــرض  ولقــي 
وتعّرفــوا علــى المؤونــة والمرّبيــات، كمــا شــاهدوا نمــاذج مــن المالبــس 
القرويــة اللبنانيــة وأدوات الطبــخ القديمــة وغيرهــا مــن المعروضــات. وجــاء 
هــذا المعــرض بهــدف حــّث التالميــذ علــى االهتمــام بالعــادات األصيلــة 
ــة التــي  للبنانييــن، والتمّســك بهــا إلــى جانــب التعــّرف إلــى المــواد الغذائّي
هــذه  تحملــه  ومــا  بيوتهــم  فــي  تموينهــا  علــى  الريــف  أهــل  يحــرص 

األطعمــة مــن صّحــة وعافيــة. 

معرض القرية
دعــا قســم اللغــة العربيــة فــي ثانويــة روضــة الفيحــاء الفرعيــن 
اإلنكليــزي والفرنســي )ذكــور(، إلــى حضــور معــرض المنتوجــات 
الصــف  وطالبــات  طــالب  تحضيــره  علــى  أشــرف  الــذي  القرويــة 
الســابع مــع مدرســات اللغــة العربيــة. وجــاء هــذا المعــرض كتتويــج 

لمحــور القريــة والمدينــة. 
الحلقة الثالثة  )فرنسي - إنكليزي(
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للقريــة اللبنانّيــة وقفــة دائمــة فــي األنشــطة التــي تحــرص عليهــا الحلقــة 
ــة  ــا المتاح ــكّل إمكانياته ــعى ب ــذا تس ــات(، ل ــي - بن ــرع الفرنس ــة )الف الثالث
ــن  ــة م ــرى اللبناني ــّص الق ــا يخ ــى كّل م ــا عل ــالع طالباته ــراث وإط ــاء الت إلحي

ــّز بهــا. ــد نعت عــادات وتقالي
الفطور القروي

ــن  ــط بمحــور »بي ــادت الحلقــة علــى تنظيمــه كّل عــام وهــو يرتب نشــاط اعت
القريــة والمدينــة«  ويهــدف إلــى تشــجيع التلميــذات علــى تنــاول األطعمــة 
ــر  ــن أواص ــى تمتي ــذاء متكامــل، كمــا ويهــدف إل ــا فيهــا مــن غ ــة لم القروي
المحبــة بيــن التلميــذات مــن خــالل تشــجيعهّن علــى حســن الضيافــة وااللتــزام 

بقواعــد االنضبــاط والســلوك الجّيــد أثنــاء تنــاول الطعــام .

عودة إلى األصالة... عودة إلى التراث  
ــل  ــاٍن وزج ــن أغ ــت بي ــزة تنّوع ــًا ممّي ــابع عروض ــّف الس ــذات الص ــت تلمي قّدم
وقصائــد مــن وحــي الضيعــة اللبنانيــة، باإلضافــة إلــى عــروض تقديميــة 
تناولــت معانــي أســماء القــرى وتطّرقــت إلــى بعــض العــادات والتقاليــد 

القرويــة، وطريقــة تحضيــر الكشــك، وقصــص بعــض األمثــال اللبنانيــة.
وفــي نهايــة النشــاط تبــارت التلميــذات فــي اإلجابــة عــن بعــض األســئلة فــي 

مســابقة حماســية حــول بعــض المعلومــات عــن كّل مــن القريــة والمدينــة.

بهــدف تشــجيع التلميــذ خاّصــة، والمواطــن اللبنانــي عاّمــة علــى شــراء 
ــك مــن انعــكاس إيجابــي علــى  ــة، بمــا فــي ذل ــة المحّلي المنتجــات الصناعي
مختلــف قطاعــات االقتصــاد اللبنانــي وعلــى العديــد مــن فئــات المجتمــع، 
نّظــم قســم الجغرافيــا فــي الحلقــة الثالثــة فــي ثانويــة روضــة الفيحــاء 
ــال  ــة ودورهــا الفّع ــى الصناعــة اللبناني ــه الطــالب إل نشــاطًا تعــّرف مــن خالل
فــي دعــم االقتصــاد اللبنانــي. فأخــذ كل طالــب عّينــة مــن هــذه المنتجــات، 

ــر. ــّم عرضهــا داخــل الصفــوف فــي معــرض اقتصــادي مصّغ وت

بتحب لبنان ... حب صناعتهدامت خيرات بالدنا
الحلقة الثالثة  )فرنسي - إنكليزي( الحلقة الثالثة  - فرنسي  )بنات(



126روضة الفيحاء

نشاطات

تحــّول المســرح إلــى مختبــر كبيــر، الباحثــون والمحّللــون هــم تالمــذة المرحلة 
الثانويــة، موضــوع البحــث: تطبيــق عملــي لــكّل النظريــات الكيميائيــة التــي 
اكتســبوها داخــل صفوفهــم، وتعّرفــوا إليهــا نظرّيــًا. إّنــه موعــد مــع العــرض 
الــذي احتشــد علــى  الكبيــر  المشــّوق ليجــروا تجاربهــم أمــام الجمهــور 
مدرجــات المســرح. وكان العــرض المنتظــر، حيــث طّبــق الكيميائيــون تجاربهــم 
مبهريــن المشــاهدين بمــا عرضــوه فــي هــذه التجــارب التــي أشــرف عليهــا 

األســتاذ ســامر المصــري.

اســتمتع طــالب المرحلــة الثانويــة بعــروض فّنيــة واكبــوا فيهــا النشــاط 
ــية.  ــنة الدراس ــن الس ــر م ــل األخي ــالل الفص ــك خ ــروت، وذل ــي بي ــرحي ف المس
فشــاهد بعــض منهــم مســرحية »ورا البــاب« للفّنــان جــورج خبــاز، أمــا الصبايــا 
فتابعــن عمــل الفنــان روميــو لّحــود األخيــر »بنــت الجبــل«. وكان وقتــًا مميــزًا 

ــع.  للجمي

المسرح فسحة وترفيهجنون الكيمياء
القسم الثانوي )فرنسي - إنكليزي(القسم الثانوي - اإلنكليزي
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ــة ال  ــة لطالبهــا كاّف ــة روضــة الفيحــاء بإعــداد نشــاطات ترفيهّي ــم ثانوي تهت
ســّيما المرحلــة الثانوّيــة، لكونهــا الّســنة األخيــرة فــي مســيرتهم المدرســّية، 
الفرنســي  الفرعيــن  فــي  الثانوّيــة  المرحلــة  طــالب  قــام  عــام،  وككل 
»Sun City« فــي فاريــا، وذلــك يومــي  إلــى منتجــع  برحلــة  واإلنكليــزي 
اذار 2016، هنــاك مــارس الطــالب نشــاطات  الخميــس 13 أذار والجمعــة 15 
ــج  ــارد( وخاّصــة هوايــة التزل ــة وبلي متعــددة )كــرة ســلة، ســباحة، كــرة طاول
المفضلــة لــدى الّطــالب، باشــراف مدربيــن متخصصيــن، كان لــكل عشــرة 
طــالب مــدرب خــاص. بيــن المتعــة وصحبــة الرفــاق واألســاتذة المرافقيــن، 
أمضــى شــباب الثالــث الثانــوي أحلــى اللحظــات التــي طبعــت بذاكرتهــم 

ووجدانهــم.

اســتمتعت تلميــذات المرحلــة الثانويــة فــي الفرعيــن الفرنســي واإلنكليــزي 
بســحر الطبيعــة، وذلــك فــي الرحلــة التــي نظمتهــا إدارة المدرســة إلــى 
منتجــع »Pine Land« - حمانــا، جريــًا علــى عادتهــا الســنوية، ضمــن النشــاطات 
ــرة.  ــوي فــي ســنتهم الدراســية األخي ــات القســم الثان ــي تنظمهــا لطالب الت
وقــد قمــن بنشــاطات ترفيهيــة متنّوعــة بصحبــة صديقاتهــّن ومعلماتهــّن.

Pine Landرحلة فاريا
القسم الثانوي )فرنسي - إنكليزي(القسم الثانوي )فرنسي - إنكليزي(
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رحلــة مميــزة فــي عالــم يعكــس جمــال طبيعــة لبنــان الخضــراء أمضاهــا 
»Swings« فــي  الفيحــاء فــي منتجــع  روضــة  ثانويــة  تالميــذ وتلميــذات 
تخلــو  ال  بنشــاطات  قامــوا  وهنــاك  لبنــان.  جبــل  فــي  بعبــدات  منطقــة 
ــوب  ــجار ورك ــّلق األش ــواء وتس ــي اله ــز ف ــن قف ــه م ــويق والترفي ــن التش م
الدراجــات... فارتفعــت الضحــكات لتعــّم أرجــاء المــكان. واســتمتع الجميــع 
بتنــاول ألــّذ األطعمــة التــي حضروهــا بأنفســهم مــع أســاتذتهم، فــكان لهــا 

طعــم خــاص إّنــه طعــم األلفــة والمحبــة والتعــاون.

Swings
بعبدات - جبل لبنان

الصف التاسع األساسي  )فرنسي - إنكليزي(
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لــكل رحلــه وجهــه، وفــي كل وجهــة نكهــة، وفــي هــذا العــام حطــت 
ــة / فرنســي  ــة / فرنســي والصــف الســابع مــن الحلقــة الثالث الحلقــة الثاني
لبنــان( قريــة فيهــا تســعد  »قرنعــون« )شــمال  الرحــال فــي قريــة  بنــات، 
القلــوب وتســحر العيــون بيــن أحضانهــا ســرح الطــالب. وراحــوا يقطفــون 

ذكرياتهــم. الطفولــة  ببــراءة 
يســابقون الضحــكات، يتبــارون فــي النشــاطات ويلّونــون الســماء بأجمــل 

األمنيــات.

رحلــة ممتعــة، الكتشــاف عبــق التاريــخ ســافرت بهــا تلميــذات الصــّف الثامــن 
المعالــم  وأهــّم  أبهــى  علــى  خاللهــا  مــن  تعّرفــن  الفرنســي،  الفــرع   /
األثريــة فــي جبــل لبنــان )بيــت الديــن وقصــر موســى( برفقــة مجموعــة مــن 

المعّلمــات.
مدينــة  فــي  والمــرح  الفــرح  مــع  وقفــة  دون  الرحــالت  تحلــو  ال  وطبًعــا 
المالهــي حيــث تشــارك الجميــع اللعــب مطلقيــن العنــان للضحــك فــي أجــواء 

ــويق.  ــة والتش ــن المتع ــو م ال تخل

قصر بيت الدين وقصر موسىقرنعون
الصف الثامن األساسي  - الفرنسي الحلقتين الثانية والثالثة  - الفرنسي )بنات(
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ــن  ــي الفرعي ــة ف ــة الّثاني ــتقبلت الحلق ــة اس ــة المدنّي ــم الّتربي ــراف قس بإش
اإلنكليــزي والفرنســي رجــال اإلســعاف حيــث كان جميــع تالميــذ الصــف 
الرابــع فــي وضعّيــة حقيقّيــة فتعّرفــوا إلــى طريقــة عمــل المســعفين 
 وإمكانّيــة مســاعدتهم فــي عملهــم كمــا أدركــوا دورهــم اإلنســانّي ! 

أال بارك اهلل أعمال الخير بأشكالها كاّفة !

نخبــة مــن األطفــال فــي الحلقــة الثانيــة  )إنكليــزي( تمكنــوا مــن الوصــول 
إلــى أعلــى الســلم  فــي خطــة االنضبــاط المحــّددة مــن قبــل المدرســة، بنــاًء 
ــن،  ــة أبطالهــا المتمّيزي ــة. وهكــذا كّرمــت الحلقــة الثاني ــى حوافــز داخلي عل
المنضبطيــن والمحافظيــن علــى النظــام المدرســي لهــذا العــام وُمنــح كل 

.Superhero منهــم لقــب
إنهــا الثقافــة التــي تصــّر علــى أن ُتعيــد االهتمــام بقيــم جوهريــة هــي قيــم 

التربيــة المثاليــة فــي المجتمع.

الفصــول مســاحة للفــّن، فالخريــف األصفــر الحزيــن، والشــتاء األبيــض الرزيــن، 
والربيــع األخضــر المزّيــن، فرصــة للصــور الجماليــة. أنامــل أطفــال الحلقــة 
الثانيــة )إنكليــزي( رســمت الفصــول واســتقبلت كاًل منهــا علــى مــدار العــام. 

ــة علــى الجمــال. كيــف ال؟ إّنهــا الروضــة والتربي

ــر  ــة الكشــاف الصغي ــة - الفــرع اإلنكليــزي تجرب عــاش تالمــذة الحلقــة الثاني
وتعّرفــوا إلــى أهــّم أهــداف الحيــاة الكشــفية وذلــك ختامــًا لمحور الكشــاف 

فــي مــاّدة اللغــة العربيــة. وأدركــوا أّن الكشــاف دومــًا مســتعد.

Superhero

الفصول مساحة للفّن

المسعف عون لنا

الكّشاف دومًا مستعد

الحلقة الثانية  )فرنسي - إنكليزي(

الحلقة الثانية  )فرنسي - إنكليزي(

الحلقة الثانية  - اإلنكليزي

الحلقة الثانية  - اإلنكليزي
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أنهــى طــالب وطالبــات القســم الثانــي فــي الفــرع اإلنكليــزي ســنتهم 
الدراســية بنشــاط بيئــي، حيــث زرع كل واحــد منهــم شــتلة زهــور فــي حديقة 

ــة. المدخــل الرئيســي للفــرع. وختمــوا نشــاطهم بالتقــاط الصــور التذكاري

كان الهــدف حــّث الطــالب والطالبــات علــى التقّيــد بالنظــام واالنضبــاط والتمّتــع بالســلوك 
ــّف  ــروع الص ــق مش ــا انطل ــن هن ــز. م ــّية بتمّي ــات المدرس ــام الواجب ــن إتم ــاًل ع ــق فض الالئ
المثالــي الــذي تــّم اختيــاره مــن قبــل المعّلميــن والمعّلمــات. وفــي ختــام العــام الدراســي 
اســتطاع الصــف الثامــن )أ( فــي الفــرع اإلنكليــزي أن يجمــع أكبــر عــدد مــن النقــاط 
اإليجابيــة. ونــال مكافأتــه التــي كانــت رحلــة خــالل الــدوام المدرســي إلــى حديقــة الملــك 

فهــد فــي طرابلــس، وهنــاك أمضــت الفائــزات نهــارًا ممتعــًا مــع معلماتهــّن.

ــزي ســنتهم الدراســية  ــات الصــف التاســع -الفــرع اإلنكلي ودع طــالب وطالب
الســباحة. كل هــذه  بالنشــاطات واأللعــاب، ومباريــات فــي  بيــوم ملــيء 
النشــاطات أضفــت علــى نهارهــم الدراســي األخيــر فرحــا وســرورا. علــى أمــل 

ــات. ــي اإلمتحان ــز ف ــوق والتمي ــية بالتف ــنتهم الدراس ــل س أن تتكل

شجرة للذكرى

مكافأة السلوك الالئق

فرح وسرور
الصف التاسع األساسي  - اإلنكليزي القسم القانوي  - اإلنكليزي

الصف الثامن األساسي  - اإلنكليزي
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انطالقــًا مــن أهميــة وقــت الفرصــة ودورهــا فــي نمــو الطفــل بشــكل ســليم، 
أطلقــت ادارة القســم االبتدائــّي فــي الفــرع الفرنســي مشــروع »آفــاق 
جديــدة للفرصــة« وقــد حظــي المشــروع بتجربــة تحضيرّيــة فــي هــذا العــام، 

ليعــاود المســيرة مــع بدايــة العــام القــادم 2016- 2017
لقــد عمــل هــذا المشــروع بشــكل أساســي علــى تنميــة ثقافــة اللعــب 
الهــادف مــن خــالل باقــة مــن األلعــاب المتنّوعــة :ترفيهّيــة, تربويــة, رياضّيــة 
تنافســّية تعمــل علــى ترشــيد طاقــات الطالــب بعيــدًا عــن العنــف و الفوضى.

هــذا وقــد ازدادت ثقافــة الطالــب فــي مــا يتعّلــق باأللعــاب الترفيهّيــة التــي 
ــن  ــط بي ــال الســابقة فــي أجــواء مفعمــة باأللفــة والتراب ــت عليهــا األجي ترب

األفــراد.
ولعــل أبــرز األهــداف التــي ركــز عليهــا المشــروع: إرســاء ثقافــة الحــوار 
والتواصــل الســليم مــع اآلخــر، تنميــة روح القيــادة عنــد الطــالب، التدريــب 
علــى حــّل النزاعــات بطريقــة ســليمة حضارّيــة اســتبداال للعنــف المتزايــد، 
تنميــة حــس المســؤولّية والمشــاركة االجتماعيــة لــدى الطــالب، اكتشــاف 
ــاء شــخصية متوازنــة للطــالب  مواهــب الطــالب وصقلهــا، تنميــة االبــداع، بن
فــي ضــوء اللعــب الترفيهــي الهــادف، توجيــه االنفعــاالت الســلوكّية لــدى 
الطــالب وطاقاتهــم الفكرّيــة والحركّيــة للوجهــة الســليمة االيجابيــة، حمايــة 
ــلّية  ــاب المس ــج واأللع ــتثماره بالبرام ــلبية واس ــراغ الس ــار الف ــن آث ــالب م الط

ــي. ــب برق ــوم اللع ــول مفه ــالب ح ــة الط ــدة، توعي والمفي
هــذا فضــاًل عــن دعــم انتمــاء الطالــب للمدرســة والمجتمــع المدرســي بكافــة 

أطيافــه وتنميــة روح المحافظــة عليهــا.

بلمــح البصــر مــر هــذا العــام، جــد ودرس ... محبــة واهتمــام، أنجزنــا فيــه كل 
المهــام، فــكان احتفالنــا مســك الختــام.

لقطات من حفل آخر العام لطالب السادس في الفرع الفرنسي

مسك الختامآفاق جديدة للفرصة
الصف السادس األساسي  - الفرنسي الحلقة الثانية  - الفرنسي )بنين - بنات(
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Les élèves de Grade 8 (section anglaise) se lancent dans 
un projet particulièrement riche sur l’alimentation. Après 
un long travail de préparation, les voilà qui organisent une 
journée de dégustation. Une présentation amusante de la 
part de nos apprenants anglophones. Ensuite, place à la 
dégustation. Au menu : salades pour tous les goûts, pâtes 
pour tous, pains variés et fromages raffinés. Un dessert 
oriental ou occidental: Ah! Quel régal! Et bien sûr, pour 
finir, un thé ou un café pour aider à bien digérer! C’est ce 
qu’on appelle avoir «Le français à la bouche!».

Aaaaargh ! Pavillon noir et tête de mort, voilà les pirates 
qui arrivent dans le port ! Eh bien oui, nos apprentis 
pirates des classes de Grade 6 sont de retour. Ils sont prêts 
pour partir à l’aventure à bord de la galère du Français. 
Ils sont cruels, ils sont méchants…Mais, ils apprennent 
en s’amusant. Ils prennent la parole, ils se décrivent. Ils 
chantent et ils prennent plaisir.
Vive la méthode active

Activité de Français langue étrangère.
En piste et tous au cirque du cycle 2 de la section anglaise! 
Le rideau se lève. Le spectacle commence. Nos apprentis 
artistes sont prêts pour présenter, en français, leur métier 
favori. Très enthousiastes, les enfants se sont maquillés 
comme des clowns. Déguisés ou pas, ils ont fait les 
acrobates, les magiciens, les dompteurs et les funambules. 
Bravo les enfants! Une vraie réussite.

Le retour des pirates

Les métiers du cirque

Le Français à la bouche
Cycle 2 - English section

Cycle 2 - English section

Cycle 3 - English section
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Pour clôturer le thème des métiers, les élèves ont 
rencontré l’entraîneur et arbitre international de basket 
sur chaise M.Toufic Allouche. Ils ont pu lui poser leurs 
questions et découvrir son métier. Et ce que les élèves ont 
apprécié le plus, c’est le  match qu’ils ont eu la chance 
de jouer contre l’équipe tripolitaine de basket sur chaise. 
M. Georges Wehbé, membre de l’équipe, les a entraînés 
deux jours à l’avance, puis tous les élèves participant au 
projet ont pu tenter, assis sur leurs chaises, de jouer un 
match de basket, de se déplacer d’un bout à l’autre de 
la cour aussi rapidement que possible, mais surtout de 
marquer des buts, ce qui leur paraissait impossible avant. 
C’était une expérience inoubliable pour eux tous, ils ont 
compris que leurs compétences sont sans limites quand 
ils donnent de leur mieux et s’entraînent assez.

Des compétences
sans limites

Le principe est de célébrer le 100ème jour passé à l’école! 
A partir du rituel «chaque jour compte», les élèves et 
les enseignantes ont réalisé des collections de 100. Le 
jour de l’expo était  unique, surprenant, heureux. Les 
élèves ont préparé des activités en classe avec beaucoup 
d’engagement et plein de motivation. D’ailleurs, c’est leur 
SUPER projet lancé dès le premier jour d’école. C’est le fruit 
de leur apprentissage. Cette 3ème  édition de l’exposition  
est le fruit  de leur travail palpitant en français, en arabe, 
en maths, en sciences et en informatique. Réjouissez-
vous en regardant nos photos!

100 jours d’école
Exposition 2016

Cycle 1 - section française
Cycle 2 - section française
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The variety of cultures is very essential in defining human 
history. This was the theme that our 5th graders eagerly 
learned and for this reason, our enthusiastic kids were 
asked to dress up in the traditional costume of a culture 
of their choice. Some gave wonderful speeches, others 
shared music and even folk dances!

The English department in cycle 3 held their annual Spelling 
Bee competition. There were 10 finalists from both grades 
7 and 8, both boys and girls. The competition was 5 rounds 
and each round minimized the number of students until we 
had a winner, Omar Sabra from grade 7. All the participants 
were cheered by their classmates and friends regardless 
of whether they won or not. At the end, the director, Mrs 
Fadila Zouk, handed out the prize to this year’s winner.

The third annual Spelling Bee competition was held on 
Thursday May 12 at Rawdat Al Fayhaa School Theater.  
On the day of the event, cycle 2 was buzzing excitedly to 
meet the spellers who had advanced to the final round. 
After a long battle, a winner was announced! The 11-year-
old Aya Derbas from grade 6 made her way through and 
won our 2016 Spelling Bee Contest after winning the title 
in 2015. Congratulations to the queen of Spelling Bee!

Spelling Bee competition

Cycle 3 - English section

A day like no other
Culture day: The third annual

As part of the grade 7 curriculum in the English course 
(ESL), the students should be aware of eating healthy 
food to keep fit. To encourage students to do that and 
get more knowledge about nutrition, they were asked to 
bring healthy foods and share them with their classmates 
at school. Here are some pictures of them sharing their 
foods and having fun.

keep fit and healthy

Cycle 2 - English section

Cycle 3 - section française

Cycle 2 - English section
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