
 
 
 

 
    
 

                                           
             

 
 

 

 
 

 ولي ةد  ـاة الـي  ـة الحـس  در ـم  في 
 ادة ورأيـشه

 ؟نـحن ن  ـم
 

Beyond Learning  تها األساسي ة مهم  و ، ةبابي  يادة الش  ـة والقربوي  ـدارة الت  باإلصة ص  ـركة متخــهي ش
 في تـطوير إلسهامثمر عند األفراد والمجتمعات، وام  اء والالبن   غيير اإليجابي  يز الت  ـفـإلهام وتحهي 

 .همنـوتمكي دـادة الغق
Beyond Learning  والجامعات ،مع المدارس سنوات من العمل التربوي   01أكثر من  منذتبني، 

، ذة، واألهاليـين، والقيادات المدرسي ة، واألساتالتربوي  و ة، ة وغير الحكومي  ات األهلي ة والمدني  ي ـ والجمع
 .ـربي ةـفي لبنان والمنطقة الع والقيادات الشبابي ة المدني ة

التدريب وورشات ، و ة والقيادي ةالتربوي  الستشارات بين ا Beyond Learningمل ـجاالت عمو ع تتن
ة لألوالد ة والمهارات الحياتي  ربية الخلقي  ـبرامج الت  و ، ةقيادي  الداخالت م  الية و ـوعبرامج الت  ، و ملـالع
 .فةـلـتـمخ مةله  منتجات م  و ، بابوالش  

 

ولي  ـدرس  ـع مم القةفي الع    :ةة الحياة الد 
 

دا  ـمج نت  ـوأيق ،ل مت  ـتع ،اة الدولي ةي ـ ربوي  مع مدرسة الحـعاون الت  ت ـ ن الم   ةالث  ـنا الث  ـتـنـفي س  أن   ،د 
ليميا  ت بنى ـرحا  تعح ص  أصب   لما  ـدأ ح  ـما ب. لها ثيل  ال م   ري ة  ـقـبـ، وعة  د  ـريـف و ة  ـوق، ا  صـخا ا  رـ سح اتللبداي  

، فءبالد  وٌر ـشعهـو را ، إن ما ـشع ذا ليس  ـه. ض فيه القلوبب ـ نـول، وتـق ـ ل فيه العـوس، وت صقـففيه الن  
و ة، ـرح، واألخفـوي ة، والم  ـاء، والعان، واالنتم  ـقـواإلترة، ـثابل، والم  م  ل م والع  ـتعـيقي  للـقـافي والحب  الص  ـوالح
الحياة،  ل ما قصدت  وطمأنينة كـ سه بصدق  م  ـلتــت شعورٌ  ،انجاح، واإليم  فاء، واإلصرار على الن  والص  
ر حـت  و  ،هارف  ـفوفها وغ  يت بين ص  ـشوم   ثت م  ـها، وتحب ـ في مالعس   .هال ـ ها وأهع ناس  د 
 

ليمي  بمهم ته التربوي ة في تطوير فكر ـريق التعـاة هو التزام الفـيـالح اهي في أروقةـتبـت انـفـأكثر ما يل
على  ي ة، وهو التزام ينعكس إيجابا  ـالعاطفو ي ة ـاالجتماعاتهم، وأخالقهم، ومهاراتهم صي  ـب، وشخال  الط  



 
 
 

 
    
 

                                           
             

 
 

 

 
 

ر المهني  الخط    شمل أيضا الفريق اإلداري  ـرسة، والتي تلكل  مرب  ومعل م في المد واضحةة التطو 
، فتشع مي  يحـقـل مي  تـتمع تعـي مجر صدقا  أن ك فـوالقيادي  ر ـل م والمعـعلى التع نا جميعا  ث ـ د  رفة والتطو 

 .ني  ـالغك ـابـشـت ـ ، والالبن اء لـاعـفـت ـ ، والالفع ال واصلفي أجواء من الت  
 

ل مع إدارة الحنـر اجتماعـذك  ـعندما أت ة آنذاك، وأرى اليوم ـالمدرسبناء ياة في زاوية من ورشة ـا األو 
يات، ـضحر هذه الرسالة التربوي ة الر ائدة، أ درك حجم الت  ـشـنتـتلم وكيف ـر هذا الحـن يكبـبأم  العين أي

ي ة، والم  ـد، والجـلجهوا رح ـسـاني، والمـفـت ـ رة، والـثابد  ؤولي ة الت ي يتمت ع بها القي مون على هذا الص 
 .التعليمي  

 
ولي  ـدرس  ـع مم ةربوي  ـراكة الت  ـش  ـالفي   :ةة الحياة الد 

 
رة ـربوي ة الكبيـرات الت  ـي ـ بالتغ وواف   يادي  على اط الع كاف  ـقـريق الـأن  الف حظة األولى، أدركت  منذ الل  

ارة قاطعة ـة إال إشي ـ البالط   ياةـ، وما تبن يهم لمشروع تأسيس دائرة الحعالمنا التربوي  الحاصلة في 
م اإلنساني  خارج ـهى بنمو  ن ـ عة ت ـداري  إ لي ةـهيكتأمين و  بهمي ة في تمكين طال  ـلرؤيتهم االستراتيج

ف   دراك القـتـياة واكـم مهارات الحلتعل   تهمـكون مساحت، فالص  مل ي ة وتبن يها والع  ـألخالقم اـيـسابها، وا 
، األمر الذي ةـفـلـتـخالمدماتها ـخو تها ـالـمن رسصوى ـالق   ة لالستفادةدرسم  يز انتمائهم إلى الـفـ، وتحبها

 .ةدرسي  ـم المـائجهـتـأدائهم األكاديمي  ونهم، و ص  ـخـم، وشـم، وكيانهـودهـوجينعكس إيجابا  على 
 

ق، ب ـتـي تضم  اليوم مكالت  ة البي  اة الط  ـيـالح رةـس دائـيـأسـة االنطالق بتط  ـقنا كانت ن  ـمن ه المنس 
 تماعي  ـاالج ادـاإلرش  ب ـمكتو  ة،البي  ط  لدية اـتمع واألنـجدمة الم  ـي ة وخـصفشاطات الال  ـتب الن  ـومك
وجيه ت  مكتب ال نوات القادمةس  ـائرة في الد  ـال ضم  لى أمل أن تـة، عي ـ ة الصحـتابع  تب الم  ـ، ومكعاطفي  ال

 ، ق الحـالذ ي يتول ى مه) سلكي  ـربوي  المـراف الت  ـب اإلشـومكتالمهني  بي ةـيـامه اليوم منس  ، (اة الطال 
بي ة ة كبيرة منـوع  ـمجمإضافة  إلى   . الخدمات الطال 

 
ناتهابة البي  اة الط  ـيـالح رةـدائصميم ـمشروع ت  لخ ص ـة ت  ق ـ الهيكلي ة المرف  :فةـلـتـالمخ مكو 



 
 
 

 
    
 

                                           
             

 
 

 

 
 

م وتطوير صميـليمي  على تـعريق الت  ـرك مع الفـشتـمل المـكان الع ،ع تأسيس دائرة الحياة الطالبي ةوم  
د القيم األخالقي ة التربوي ة األساسي ة التي تعمل ـ، الذي حCORRCTT - ظام المسلكي  العام  الن   د 

جها اما ومن خالل منه، كةاألكاديمي   المدرسة على تنشئة طالبها عليها من خالل مناهجها
ل العالقات اإلنسانية اليومي ة وعلى الثقافة مختلف أشكاوالذي يشتمل على ( غير المرئي  )اإلنساني  

وبة من ـات اإليجابي ة المرغـي ـ لوكلس  ورة تربوي ة حقيقي ة في رسم اـت عتبر هذه الخطوة ث. والحياة المدرسي ة
وفي تحضير جيل مفك ر  ،ةمي  ل ـ عالت  /ةليمي  ـعة الت  ملي  ـب في المدرسة ودمجها في العال  دين والط  ـاشر ـ ال

في  را  ـوث  ـوم اعال  ـليكون فة ي ـ تماعـة، واالجصي  ـخة، والش  يف مهاراته الفكري  ظأخالقي  قادر على تو 
 .هـتمعـمج



 
 
 

 
    
 

                                           
             

 
 

 

 
 

ه ـيمي  على دمجـعلت ـ ريق الـفـدريب الـة تـقـحالخطوات الال  شمل ـت ،CORRCTTفي ما خص  نظام 
برازه في جوانب الحياة الصف  ملـع بـجوانف ـختلم  يله في ـعـفـي ة، كما وت  ـكامال  في العمل الصف ي وا 

ها   دا  ـرشـارة ومـنـيكون مـلة البي  الحياة الط   ن ـماتهم ـعالقسهم و ـفـم من أنـفي توق عاته للجميع وموج 
 .نـريـاآلخ

 
ب  العمل ـبح ليمي  واإلداري  ـريق التعــت ع الفـلوال تم تم  ن ليهذا العمل ما كا ل  ـول أن  كـيبقى أن نق

 و اليوم صرحٌ ـه ،رـوأرض وحج مجموعة صغيرة من األشخاصشق التمي ز في األداء، وما بدأ بـوع
، ر أوسعـرها ليكون األثـشـمين على تنفيذها ونوجودة القي   ليمي ةـعمتمي ز في فرادة رسالته الت تربوي  

 .وأشمل وأعمق،
 

 مع فائق االحترام،
 

         
 صام السيوفيـاد عحم              
 رـس والمديالمؤس                

 
 

                     

 
 
 
 


