
Hariri High School II 

 Proposal 

I- Background 

 
1- The School: 

Hariri High School II aims at raising well-rounded students who grow 

up to become educated, cultured, functional and responsible citizens. 

The school is dedicated to the growth of students who are concerned 

with the betterment of their own future and of their communities, thus, 

preparing them to be efficient and capable decision-makers, both on the 

personal and national levels. 

Hariri High School II (HHSII) is an Anglophone, private and co-

educational school that teaches French as a second foreign language 

starting from grade 1. It was established in Beirut in 1986 by Rafic 

Hariri Foundation. HHSII, K-12, accommodates more than 1250 

students coming from the middle class society. These students are 

brought up in a school environment that values Islamic beliefs and 

principles. Since HHSII adopts the Lebanese National Curricula, its 

grade 9 and grade 12 students are obliged to sit for the Brevet and 

Baccalaureate official exams. According to the policy set by the 

Lebanese Ministry of Education, the graduating students in grade 12 

may choose to join one of the three branches: (1) Life Sciences, (2) 

General Sciences, as well as, (3) Sociology and Economics. In addition, 

the secondary school curricula include learning objectives that develop 



test-taking skills that allow students to join local and foreign 

universities. 

 

2- The TAMAM Team Members: 

 

Zeina Zein:     Preschool Arabic Coordinator 

MA in Arabic Literature 

 

Katia Dabaghi: Preschool English Coordinator    

                            BA in English Literature/ Teaching Diploma 

 

Rola Abla:           KGI Arabic Teacher 

BA in Early Childhood Education/ Teaching Diploma 

 

Mariam Dabbous:  KGII Homeroom Teacher 

BA in Public Administration 

 

Rania Shatila:      KGI Homeroom Teacher 

BA in Early Childhood Education/ Teaching Diploma. 

 

The team members were chosen by the school principal.  

  



II- Identification of the Need 

At the beginning of the year 2011- 2012, the school vision was re-visited 

and modified by HHS II academic staff upon the request of the school’s 

principal. It was an initiative directed at a holistic approach that would focus 

on the development of the child as a whole (Cognitive, Socio-Emotional, 

Physical, Aesthetic) rather than emphasizing the child’s cognitive growth. 

The modified vision stated the following:  

           Hariri High School II aims at raising well-rounded students who grow up to            

become educated, cultured, functional and responsible citizens.  

Mrs. Baasiri, the school principal, decided to launch an academic renovation 

through a project that targets preschool in its initial phase.  The project 

aimed at adopting the holistic approach and integrating it with the Multiple 

Intelligences Theory. This choice was based on the fact that the preschool 

academic staff had received training related Multiple Intelligences Theory 

and had been already implementing this theory in preschool.  As a response 

to the decision made by Mrs. Baasiri’s, the preschool academic staff decided 

to re-visit the curriculum that was implemented throughout the previous 

academic years and to reflect on the practices that had been applied. For this 

purpose, a series of meetings were held with all preschool teachers whereby 

all the components of the preschool curriculum were reviewed for possible 



reconsideration. This is when the preschool academic staff reached the 

conclusion that our curriculum lacks balance in terms of the four 

developmental domains of the child: cognitive, socio-emotional, physical, 

and aesthetic. This imbalance was highly reflected by the dominance of the 

cognitive domain over the three other ones: the socio-emotional, physical, 

and aesthetic. The obtained conclusion made all preschool staff reach the 

consensus that a series of meetings/ workshops has to take place to discuss 

action that has to be taken in order to reconsider our curriculum in a way that 

best enables us to fulfill our the school’s vision which is directed at a holistic 

approach that emphasizes the development of the child as a whole.  

To better understand the nature of the gap mentioned above, the preschool 

academic staff decided to conduct a mini- investigation. This investigation 

was planned according to different sources of information/ parties who are 

involved in the preschool teaching/ learning process. Reflection on the data 

we would obtain from all sources would help us in launching our project 

based on a felt need, which would consequently set the fundamental stone 

for the division’s academic renovation.  

The steps below summarize the steps taken throughout our first action 

research cycle. 



First, a workshop was planned for all preschool teachers in January, 2014. 

The purpose of the workshop was to gain accurate feedback from the 

practitioners and involve them in the process of re-designing the curriculum. 

In the workshop, the following questions were asked:  

1. What does a well-rounded child mean to you? 

2. Does HHS II preschool curriculum help you target the well- rounded 

child? Explain. 

3. Suggest ways by which you can improve the current practices in order to 

bridge the mentioned gap.    

Qualitative data was collected from each group of teachers in each level, and 

teachers exchanged opinions and expressed their points of view.  

          The analysis of the qualitative data came as following: 

- Teachers’ responses to the first question highlighted teachers’ 

perspective towards the well-rounded child (vision). They believe that a 

well-rounded child is equally- exposed to a reasonable number of 

activities that target the four domains. He is one who has skills that 

would help him in dealing with different real-life scenarios (physically, 

socially/emotionally, cognitively, and aesthetically). 

- As for the second question, teachers responses came as follows:  

HHS II curriculum is a demanding one. It highly emphasizes the 

cognitive development of the child rather than the other three 

developmental domains. Different attempts to enhance the other three 

developmental domains were done, yet the attempts done did not prove 



the expected efficiency, especially that a preschool graduate is 

supposed to have acquired all the prerequisites of Grade 1 in Preschool.   

- As for the third question, a thorough discussion was made whereby 

teachers exchanged opinions and reached the consensus that since our 

curriculum has to ultimately be aligned with the Lebanese official one, our 

task is going to be challenging. In an attempt to solve the existing problem, 

teachers suggested planning and integrating a wider range of physical, 

aesthetic, socio-emotional activities through which they can target the 

cognitive skills.   

After the workshop conducted in January 2014, we decided to collect more 

d a t a  f r o m  d i f f e r e n t  s o u r c e s .  T o  d o  t h i s ,  w e  r e f e r r e d  t o :  

a- Parents applying for their children in HHSII 

The needed data was collected from the application forms that parents of 

new students usually fill. The question asks the following:  

Why did you choose HHS II for your child? 

58 out of 60 parents chose the school because of its educational level. 

20 out of 60 parents chose the school because of its reputation. 

10 out of 60 parents chose the school because of its environment (family 

relatives, religion…) 

N.B: The random sample responses were taken from three different 

years: 2011, 2012, 2013 



b- Parents of children who have been in HHSII for several years: 

A questionnaire (Appendix I) was directed to the parents. This 

questionnaire covered the following points:  

 Quantity of tests: 90% of parents think that students are 

overloaded with tests.  

 Tests’ level of difficulty: 50% of parents think that tests are within 

the acceptable level of difficulty. 

  Quantity of daily homework: 50% of parents reported that the 

quantity of the assigned daily homework is within the acceptable 

range.  

 Frequency of curricular activities: 45% of parents think that 

curricular activities are below their expectations. 

 Frequency of extracurricular activities: 66% of parents think 

that the extracurricular activities are very limited. 

c- Results of the official exams vs. results from HHS II: 

Reference was made to 2010/2011, 2011/ 2012 official exams. These 

results reflect the academic excellence of HHSII graduates. 
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After reflecting on all the collected data, we decided to validate our work through a 

survey among preschool teachers since preschool is the fundamental stone through 

which we need to launch our project, aiming for other levels.  

Lessons plans of the three preschool levels (Nursery, KGI & KGII) for two 

different years were given to the teachers to survey the number of activities that 

cover the four domains. When teachers compared the number of activities that 

target the four domains through a week, they concluded that the number of 

activities that cover the cognitive domain was highly dominant. 



The action research we did revealed the gap and validated the importance of 

promoting the three developmental domains: socio-emotional, physical, aesthetic 

in order to target the whole development of the child.  

The Ideal Scenario 

Education of young human beings should involve much more than simply 

molding them into future workers/ citizens. Pioneers in the field of education such 

as John Dewey, Maria Montessori, and Thoreau among others all insisted that 

education should be understood as the art of cultivating the moral, emotional, 

physical, psychological and spiritual dimensions of the developing child. This 

perspective of understanding education is described as holism.  

Holism is a philosophy of education based on the premise that each person 

finds identity, meaning, and purpose in life through connections to the community, 

to the natural world, and to humanitarian values such as compassion and peace. 

Holistic education aims to call forth from people an intrinsic reverence for life and 

passionate love of learning. This is done, not through an academic curriculum that 

condenses the world into instructional packages, but through direct engagement 

with the environment. 

Although the concept of holism in education dates back to the 1970s, the 

greatest challenge today remains in the proper implementation of this concept 

alongside the Lebanese curriculum. This curriculum that condenses all aspects of 

learning into instructional packages that mainly prepare individuals to the labor 

market, disregarding the moral, emotional, physical, psychological, and spiritual 

dimensions of the personality.  

The importance of holistic education lies in its responsiveness to the diverse 

learning styles and needs of developing human beings. Hariri High School II 



aims at raising well-rounded students who grow up to become educated, 

cultured, functional and responsible citizens. We, in Hariri High School II, 

believe that holistic education would provide us with the means by which we 

can fulfill this vision and raise life-long learners who: 

 respect and accept others from different opinions, religions, and cultures  

in order to develop a positive attitude towards self and community. 

  appreciate art in its different forms  

 are equipped with the necessary skills that allow them to make proper 

decisions and solve problems in different life situations.  

يمتلك خريج قسم الروضات حًسا فنيًّا / جماليًّا الغاية األولى:  

 الهدف التطويري معيار مؤشر الهدف اإلجرائي معيار مؤشر اإلجراءات

اشراك معلمي  -
الفنون 

المخصصين في 
ورشة عمل 

لتدريبهم على 
منهجية البحث 

اإلجرائي 
لمساعدتهم في 

جمع المعلومات 
الالزمةلكل فن من 

 الفنون.
ـ تخصيص ساعة 
تنسيق اسبوعيا" 

مع كل من 
المعلمين 

المخصصين 
والمنسقتين 
األكادميتين 

لتوجيههم في ما 
يخص تحضير 

 المادة .
 
 
إدراج مشروع  -

تمام كبند من بنود 
حصص التنسيق 

 
قيام المعلمة  -

المخصصة ببحث 
الختيارمعلومات 

متعلقة  بكل فن من 
الفنون و 

مصوغات 
 االختيار.

ـ اختيار الفنان 
المناسب لكل نوع 

بحسب الفئة 
العمرية و البيئة 

 المحيطة
 
تحضير المعلمة -

المخصصة لكل فن 
فنون من ال

تحضيرا" 
اسبوعيا" يتضمن 

استراتيجيات 
تعليمية متنوعة 
لنقل المعلومات 
المتعلقة بالفنون 

 االربعة 
و تحديد وسيلة 

 اإليضاح المناسبة

 
قيامالمعلمة  -

المخصصةببحث 
الختيارمعلومات 

متعلقة بكل فن من 
تمثيل الفنون)

رقص وأ
موسيقىأوفولكلوريأ

رسم/ أشغال  و
 .(يدويّة

 
ـ اختيار الفنان  

 المناسب لكل نوع. 
 
تحضير المعلمة -

المخصصة لكل فن 
من الفنون 
تحضيرا" 
 اسبوعيا"

1- 
تأهيل  -أ 

المعلمةالمخصصة 
لتدّرب الطفل على 
التمييز بين الفنون 

 بأنواعها األربعة
رقصص من تمثيل و)

 فولكلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصور 
رسصصم/  و موسصصيق و

أشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصغال 

أشصصصصصصصصغال /يدويّصصصصصصصصة

 لعدّة فنانين. (يدويّة
 

 
% مزززن 70يميزززز -

ة أطفااللروض               
بزززين أنزززواع  الثالث   ة
مصن ) األربع ةالفنون

رقصصصصصصصص تمثيصصصصصصصل و
 فولكلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصور 

رسصصم/  و موسصصيق و
أشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصغال 

أشصصصصصصصصغال /يدويّصصصصصصصصة

 (يدويّة
 كلللللللل يصصصصصصصصنّ    -

أطفللللللا  ال و للللللة 
أنصصواع  ةالثالثةأ بعلل
 من  الفنون .

%مصصن 70يسصصم   -

ال و للللللة  أطفصصصصصصال 
مصصصصن  ْينالثالثللللة  ا 

كصصل فصصن مصصن الفنصصون 
رقصص من تمثيل و)

 فولكلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصور 
رسصصم/  و موسصصيق و

 (أشغال يدويّة

مللن  %70يسصصم  -

أطفللللللا  ال و للللللة 
 /الثالثلللللللللللللللةأ ا ْين

 
يميززز بززين أنززواع  -

مصصن تمثيصصل الفنززون )
 رقصصص فولكلصصور و
رسصصم/  وموسصصيق  و

أشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصغال 

أشصصصصصصصصغال /يدويّصصصصصصصصة

 (يدويّة
يصصصصصنّ   أطفصصصصال  -

الروضصصصصصصة الثالثصصصصصصة  
بحسصصصصصصصب  الفنصصصصصصصون
 نوعها.

يسصصصصصصصصصصصصصصصصصميأطفال  -
الروضصصصصصصصصصصصصصةالثالثة 
فنصصانين مصصن كصصل فصصن 

تمثيصصصل )مصصصن الفنصصصون
 رقص فولكلور و
 فولكلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصور  
رسصصم/  و موسصصيق و

أشصصصصصصصصصغال يدويّصصصصصصصصصة 
 (وأشغال يدويّة

يسصصصصصصم  أطفصصصصصصال   -
الروضصصصصصصة الثالثصصصصصصة 
أدوات كل فنان من 

 الفنون األربعة.

على أن يكون 
 الطفل:

1-  

عل   مطلعًا-أ
أعمال متنوعة )من 

رقص تمثيل و
 فولكلور 

رسم/  وموسيق  و
أشغال 

أشغال /يدويّة

( لعدة يدويّة
مميًزا  بين وفنانين

 .أنواعها
 

 



األسبوعية بين 
المنسقتين 

األكاديميتين 
ومعلمات 

الروضات  
لتوجيههن 

واشراكهن بشكل 
مباشر في عملية 

 التنفيذ.
االستعانة  -

بمرجعية كفؤة من 
أقسام أخرى ) 

مسؤول 
إداري/مسؤول 
الخدمات/منسقة 

النشاطات 
الالمنهجية/معلمة 

م الفنون في قس
االبتدائي( 

للمساهمة في 
تزويدنا بما يلزم 

لتسهيل تنفيذ 
 المشروع.

 
 

مصصصصصن أدوات  آل لللللْين
كل فنان من الفنون 

 األربعة.
 
 
 
 

 

 الهدف التطويري معيار مؤشر الهدف اإلجرائي معيار مؤشر اإلجراءات

توجيه استخدام  -
التقنيات المرئية 

لخدمة والمسموعة
أهداف المشروع 

 بشكل مباشر
 

يقدم المعلممين  -
الئحة  المخصصين 

تتضمن على األقل  
حقائق خمس 

المعلومات /
المناسبة للفئة 

 العمريّة .

الئحة  تقدم المعلمة 
حقائق ب
عن المعلومات /

سير حياة فنانين 
في فترات زمنية 

 محددة.

تختار المعلمة  -ب 
المخصصة 

المعلومات /
المناسبة للفئة 

العمريّة و تشاركها 
 الصف. مع معلمة

معلمة مساعدة ال -
لطفل  المخصصة ا

الطالع عل  ل
فنانين حقائق عن 
 مبدعين 
 ومؤثرين.

 
 

  % 60يسرد  -
أطفال الروضة من 

الثالثة ثالث 
معلومات على 

من سير حياة  األقل
الفنانيين في كل 

من تمثيل مجال )
 رقص فولكلور و
رسم/  و موسيق و

 (أشغال يدويّة

يسرد حقائق  -
 متعلقة بفنانيين 

اثنين مختارين في 
من كل مجال)
رقص تمثيل و

 فولكلور 
رسم/  و موسيق و

 (أشغال يدويّة

مطلعًا على  -ب
سير حياة فنانين 

 مبدعين ومؤثرين 

مراقبة المعلمات  - 
لألطفال الكتشاف 

 أي موهبة.
تنسيق بين معلمة  -

الصف ومعلم  
الموسيقى الختبار 

المرتبطة األغاني 
 بالمحاور.

يعرض المعلم 
المختص نمًطا 
موسيقيًا معينًا 

مس خ ًما أ وات 
 ايقاعية مح  ة.

تسمع المعلمة  -
 مالئمة للفئةأغنية 

 ي الحلقة  العم يّة

يعرض المعلم -
المختص نمًطا 
 .موسيقيًا معينًا 

تسمع المعلمة  -
 أغنية وترددها.

المعلمة  تصمم -
المخصصةرقص 

 .ة فولكلوري

تختار  -أ
المعلمة 

عمالمخصصة
الً فنيًّا )مقطع 
موسيق / مشهد 
تمثيل / نموذج 
 لعمل يدو (

 

 الروضة الثالثة:

من  %65يحاك   -

أطفال الروضة 
الثالثة ايقاعاً نسقيًا 

ا اة مستخدًما 
 ايقاعية

يقاعيًّا يردد إ -

% من األطفال 80

يتبع الطفل ايقاعاً  -
موسيقيًا 

 أغنية./محددًا
ينفذ الطفل رقص  -

فولكلورية من 
 خطوات محددة.

 
 

2- 
محاكيًا  لبعض  -أ

 األعمال الفنيّة



تصميم الخطة  -
السنويّة للبرنامج 

 الموسيقى.
(scope & 

sequence) 
زيادة  فرص  -

إشراك األطفال 
بعروض راقصة 

في مناسبات 
 مختلفة.

مراجعة دورية 
للخطة السنويّة 

للبرنامج الرياضة 
 البدنيّة.

scope & 
sequence 

المعلمة  تخصص  -
وقتًا المخصصة 
حصة مستقطعًا من 

 الرياضية البدنيّة.
 
زيادة حصة  -

 رساضة اسبوعيا.

وترددها الصباحية 
 .يوميًا

المعلمة  تصمم -
المخصصةرقص 

ة  فولكلوري
بخطوات 
 مالئمةم  ّوعة

 للفئة العم يّة.
 

المعلمة  تخصص 
وقتًا المخصصة

حصة مستقطعًا من 
الرياضية 

م  ين البدنيّة
أسبوعيًّالل   يب 

على 
أساسية خطوا 

 .لل قصة
تطبق الخطوات  -

المصممة أمام 
مراعية  الطفل

ال  اسق الح كي  
 الجس ي/

واإل شا ات 
 .المباش ة

تقطع الرقصة  -
الفولكلورية إل  
خطوات أساسية 
وتدرب األطفال 

 عليها تباعا.
تطبق الخطوات -

المصممة أمام 
 الطفل.

تُسمع / تردّد   -
المخصصةالمعلمة

ومعلمة الّص  
 مقطعًا موسيقيًا /

محددة بشكل أغنيّة 
 .دائم

تدرب  -
المعلمةالمخصصة 

الرياضة البدنية 
الطفل على تنفيذ 
رقص فولكلورية 

 محددة.
 

ألغنية كاملة  
 مسموعة  سابقًا.

 من%70يطبق  -
ة أطفال الروض

حركات الثالثة 
الرقص فولكلورية 

المحددة، متبعين 
االيقاع بحركات 

 جسدية.
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تصميم الخطة  -
السنويّة للبرنامج 

 الدراما.
scope & 

sequence 
تخصيص ركن  -

للتمثيل وتزويده 
بالمواد الالزمة 

لتحفيز الطفل على 
محاكاة/ابتكار  

 شخصيات معينة 
حضوراألطفال  -

عروض مسرحية 
 ومشاركتهم فيها.

تحضير أنشطة  -
للتدريب  ايمائية 

األطفال على 
استخدام تعبير 

الوجه وحركات 
 الجسد.

تصمم المعلمة  -
المخصصة مشهدًا 

دقائق  خمسمن 
يرتبط مضمونه 

بمحاور 
م اسبًا وتعليميّة

 للفئة العم يّة.
تمثّل تدّرب /  -

المشهد أمام الطفل 
مراعية  اإلطار 
المناسب للمشهد  

 ب ة الصوت، من 
 و عابي  الجس يّة.

توّزع المعلمة -
األدوار المشهديّة 

بما ي اسب 
 شخصيّة  ك  طف .

 

المعلمة  تصمم -
 مشهدًا  المخصصة

تمثّل تدّرب /  -
 المشهد أمام الطفل 

توّزع المعلمة  -
 األدوار المشهديّة 

 
 

تدرب   -
المخصصة المعلمة

 ومعلمة الّص 
الطفل عل  تمثيل 

 مشهد  محدّد
 .شخصية معينة /
 

 

من %80يؤد   -

طفال الروضة ا
 مشه ًاالثالثة 
/  شخصية  تمثيليًّا 

 عابي  مستخدمين 
الوجه والح كات 
 الجس يّة والصوت
بشكل مالئم حسب 

 الفئة العمريّة.

يمثل الطفل  -
 مشهدًا محددًا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الهدف التطويري معيار مؤشر الهدف اإلجرائي معيار مؤشر اإلجراءات



التنسيق مع  -
المرشدة التربوية  

لتزويد معلمات 
الّصف بطرق 

تساعد على تطوير 
حس  االبتكار  عند 

 األطفال. 
تزويد زاوية  -

العضالت الرهيفة 
بأنشطة مبتكرة 

لتقوية العضالت 
 الرهيفة.

زيارة معرض  -
 لرسام.

مشاركة االطفال  -
بتزيين حديقة 

 المدرسة.

تحضر المعلمة  -
نموذًجا للعمل 

م اسبًا اليدو  
من  للفئة العم يّة 

 .  ان مح  
تفّصل المعلمة 

كيفية للطفل 
استخدام ااألدوات  
لتطبيق التقنية وفق 

 يّةخطوات   فيذ
محددة  النجاز 
العمل اليدو  

 المحّضر.

 تحضر المعلمة -
نموذًجا  المخصصة

 .للعمل اليدو  من 
تعرض  -

  المعلمةالمخصصة
أدوات وتقنيات 
 لتطبيق العمل

 .اليدو 
 
 
 

تدّرب  -
المخصالمعلمة

صة ومعلمة 
الطفل الّص  

عل  تطبيق 
 عمل يدو .

 
 
 

% من 60يلّون  -

األطفال بطريقة 
متناسقة مستخدمين 
أنواًعا متنّوعة من 
التلوين)المائ ، 

ع مأقالم الش
 والخشب( 

يقّص ويلصق - 

% من األطفال 70

مختلفة  اموادً 
 مقبولة . بطريقة

 

% من 70ينجز  -

 األطفال عمالً يدويًا
 متبعين اإلرشادات.

 يطبق عمالً يدويًا -
مستخدًما األدوات، 

واألشكال، 
واأللوان المحددة 
بطريقة متقنة  
حسب الفئة 

 .العمريّة

 

 الهدف التطويري معيار مؤشر الهدف اإلجرائي معيار مؤشر اإلجراءات

طرح المعلمة  -
لمجموعة من 

األسئلة التحليلية 
عرض فني بعد كل 

يشاهده األطفال 
لتشجيعهم على 
 إبداء آرائهم فيه.

حضوراألطفال  -
عروض فنية 

متنوعة وإبداء 
 آرائهم فيها.

إعطاء األطفال -
عدة فرص الختيار 

ما يفضلون 
سماعه/مشاهدته/ 
المشاركة به فيما 

يختص بالفنون 
 األربعة.

تعديل فروض  -
العطلة الشتويّة  
باستبدال بعض 

أوراق العمل 
بنشاط فنّي هادف 

يصيب إحدى 
الفنون األربعة ) 

حسب اختيار 
األهل(  يساهمفي 

بتنمية الحس الفني 

تعط  المعلمة  -
أمام الطفل رأيها 

ف  أعمال متنوعة 
رقص )من تمثيل و
 فولكلور 

رسم/  و موسيق و
 أشغال يدويّة( 

 اعمة  أيها بحجة 
 م طقية.

أسئلة تطرح   -
ليعبّر  مف وحة

 الطفل عن رأيه.
تطلب المعلمة  -

رسماً يعرضه 
األطفال و يبدون 

 رأيهم فيه.
 
 

تعط  المعلمة  -
أمام الطفل رأيها 

ف  أعمال متنوعة 
رقص )من تمثيل و
 فولكلور 

رسم/  و موسيق و
 .(  أشغال يدويّة

تشجع الطفل  -
عل  التعبير عن 

شفهياً/   رأيه
 رسماً.

 
 

تزّود المعلمة  -
المخصصة ومعلمة 

الطفل الّص  
بتغذية راجعة 
تتعلّق أعمال 

متنوعة )من تمثيل 
 رقص فولكلور و
رسم/  و موسيق و

 (   دويّةأشغال ي

 % من90يبد   -

الروضة اأطفال 
رأيهم بعمل الثالثة 

فنّ  ما ) أعجبن  / 
لم يعجبن ( مع 
 ذك  سبب واح 

عل  األقل لتبرير 
 إجابتهم.

% 25يطرح   -

أطفال الروضة من 
 سؤاالً واح ًاالثالثة

عل  األقل عن 
مضمون عمل فن  

رسم/ أشغال  ما )
، موسيقً ا ،يدويّة

ا، رقص فولكلوري
 ثيالً(تم

% 20 يبتكر -

منأطفال الروضة 
الثالثةعمالً فنيًّا من 
 تصميمه الخاص.

 
 
 

يبد  الطفل رأيه  -
ف  أعمال فنية 

) رسم/ متنوعة.
أشغال يدويّةا 

رقص ، ،موسيق 
 ا، تمثيالً(فولكلوري

يظهر الطفل  -
فضوالً عبر طرح 
أسئلة لإلستفسار 
عن أعمال فنيّة 

 مختلفة.
 يبتكر عمالً فنيا -

مستخدًما األدوات، 
واألشكال، 
حركات واأللوان 
المحددة جسدية، 

بطريقة متقنة  
حسب الفئة 

 .العمريّة

3- 
الفنون  متذوقًا -أ

رسم/  بأنواعها )
ا أشغال يدويّة

رقص ، موسيق ،
 ا، تمثيالً(فولكلوري

مبتكًرا الطفل -ب
لبعض األعمال 

 الفنيّة



عند األطفال 
وحثهم على إبداء 

آرائهم بالتعبير 
شفهيًا أو بال رسم/ 

 أشغال يدويّة.
تخصيص يوم  -

مهرجاني لالحتفال 
 األربعة بالفنون

 
 

لج ها ح ي  ال ح يات و االج اءات الالزمة لمعا  
 

 ح يات م علّقة  إج اءات
بالبع  المفاهيمي 

 و القيمي

 علقة  ح يات م إج اءات
بالبع  السياسي و 

الق  ة على 
 ال اثي 

 ح يات م علقة  إج اءات
 بالبع  ال  ظيمي

 ح يات م علقة بالبع   إج اءات
 اإل سا ي

التحاق   -
المعلمين 

 المخصصين
بدورات تدريبية/ 

ورشات عمل و
متكررة لتبادل 
الخبرات مع 

أصحاب 
 االختصاص. 

إدراج مشروع -
تمام كبند من بنود 
حصص التنسيق 
االسبوعية بين 

المنسقتين 
األكاديميتين 

ومعلمت  الدراما 
و االشغال اليدوية 

 لتوجهيهن 
اجراء الفريق -

القياد  ف  تمام 
لورشة عمل 
لتأهيل معلم  

الفنون 
المخصصين  ف  

لبحث مسألة ا
 اإلجرائ 

االستفادة من 
خبرات مدارس 
أخرى ناجحة 
خصوصا" ف  
المجال الفن  

 الجمال .
 

عدم إحاطة -
معلمت  الدراما و 
األشغال اليدوية 
إحاطة كاملة 

 بالمادة
 
تفاوت خلفية -

المعلمين 
المخصصين فيما 
يتعلق بالبحث 

اإلجرائ  و آلية 
 التفكير التمام .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رفع تقرير  -
 سنو  

اجتماع خاص -
مع المديرة لبحث  

ضرورة إبقاء 
المعلمين 

المخصصين ف  
مواقعهم طوال 

ة تنفيذ مد
بغض  المشروع
النظر عن 

غيرات الت  قد الت
 تحدث ف  الهيكلية 

تقديم اثباتات  -
لإلداره عن مدى 

فعاليةأداء 
 المعلمين

اكتشا  مفاتيح  -
شخصية محددة 
وتحديد فرد من 

فريق تمام القياد  
للتواصل معه ف  

 مهمة محددة.

التغيرات  -
الفجائية الت  قد 

طرأ عل  ت
الهيكلية ف  قسم 

الحاجة  -لروضا
إل  التعامل مع 
شريحة واسعة 

ومتنوعة من طاقم 
الثانوية ذو  

مناصب مختلفة 
)أكاديمية/ إدارية( 
 و اطباع مختلفة.

تخصيص ساعة  -
تنسيق أسبوعية 
إضافية عل  
األقل لكل من 

معلم الموسيق / 
الدراما/ األشغال 
 اليدوية/ الرياضة. 

إعادة عرض  -
الدورات التدريبية 

ت الت  تم
المشاركة بها و 
اختيار ما يالئم 
منها هدفا" و 
مضمونا" 

الستخدامه ف  
مشروع تمام عل  
 المنهج التمام .

اقتناص أ   - 
فرصة للتنسيق 

 المستمر .
اختيار  -

استراتيجيات 
تعليمية تخدم 
لذهنية األهدا  ا

من خالل أنشطة 
 فنية متنوعة.

 
  

الحاجة إل   -
ساعة تنسيق 
إضافية مع 

معلم  
-)الموسيق 
األشغال  -الدراما
اليدوية 

والرياضة( للعمل 
عل  تطوير 

المناهج المتعلقة 
 بهذه المجاالت .

الحاجة إل   -
وقت  إضاف  
مشترك تجتمع 
فيه  المعلمة 

المخصصة مع 
 المعلمة الّصّ .

االلتزام بالمنهاج -
اللبنان  المكث  

أكاديمياً و 
تحضير األطفال 
 لإلبتدائ  االول

 التنويه -
بأ  فكرة/ 

جهد 
مطروح من 

أفراد  قبل
الهيئة 

 التعليمية 
وذلك من 
خالل : 
التنويه 
الشفه / 
 الكتاب 

القيام -
بمسابقة 
ليقوم 
الفريق 
التنفيذ  

بالتصويت 
الختيار  

أجمل لوحة 
جدارية 
/ركن 
 تعليم 

 
توزبع  -

األدوار 
والمسؤوليا
ت لكل فرد 

لتعزيز 
المبادرة 
 والقيادة .

 
 

تفاوت الدافعية  لتنفيذ  -
المشروع بسبب الخو  
من األعباء اإلضافية/  
الميل إل  الممارسة 

 التقليديّة.
اعتياد -

الفريق 
عل  
قوالب 
جاهزة 
من 

الحلول 
ف  قسم 
الروضا

 ت
 
 
 
 



قيام الفريق -
القياد  بمراجعة 

لألدبيات 
والدراسات 

واالجتماع بالهيئة 
التعليمية 

 لمشاركتهم بها.
مراجعة  -

األدبيات لتحديد 
رؤية محدة للفن 

بين أعضاء 
 الفريق

تحديد مفهوم  -
من  الفن الراق 
خالل وضع 

معايير مناسبة 
 للقيم ف  مجتمعنا

اأفراد عدم اقتناع -
لهيئة التعليميّة 

الفنون بأهمية 
األربعة و تأثيرها 
عل  تعزيز نمو 
 الطفل المتكامل

عدم وجود رؤية -
موحدة لمفهوم 
الفنون األربعة 
بين أعضاء 

 الفريق.
وجود مفهوم -

مغلوط للفن عند 
البعض ف  
 المجتمع

 
 

تدريب -
ل  النفس ع
االسلوب 
االستقصائ
  والقيام 
بوقفات 
تفكرية 
إليجاد 
الحلول 
 المناسبة

وجود آلية  -  
خاصة بقسم 
تميًزا  الروضات

عن باق  األقسام 
بخصوص 

البيروقراطية 
 المتبعة.

اتباع   -
بيروقراطية 

تؤخر سير العمل 
ف  شراء مواد 
الزمة ألنشطة 
 قسم الروضات.

 

دراسة  قائمة  -
النشاطات 
المنهجية 

والالمنهجية 
وأرسال 

مالحظات أو 
تعديالت عل  
الالئحة من قبل 
اإلدارة ف  مهلة 
محدّدة ف  بداية 

لدراس .العام ا  

عدم تلق  أ   -
من  تغذية راجعة
بشأن   قبل اإلدارة

قائمة النشاطات 
المنهجية 

والالمنهجية 
المقترحة ف  بداية 
 العام الدراس  .

  

تأمين  منسق  -    
خاص يهتم 

باللوجيستيات 
الالزمة لتنظيم 

 النشاطات .

الحاجة  لمنسق  -
خاص يهتم 

باللوجيستيات 
الالزمة لتنظيم 

وتحضير 
النشاطات 

المنهجية/الالمنهج
ية . )التواصل 

مع أصحاب مهن 
معينة من الناحيّة 

التنظيميّة 
 والماديّة.(

  

     
تعانة االس -

بأجهزة 
الكومبيوتر 

القديمة الموجودة 
ف  المدرسة 
والسماح 
بتحميل للمعلمات  
 البرامج.

الحاجة إل   -
تزويد الصفو  

وباألخص 
صفو  الروضة 

الثالثة 
رات بكومبيوت

تسمح للمعلمات 
بمواكبة التطور 
التكنولوج  ف  
 مجال التعليم .

  



والسماح لهن 
بتحميل البرامج 
 من الحاسوب

(downloadin
g) 

تزويد الملعب  -    
بركن للحيوانات 

 األليفة.
تزويد الملعب  -

بألعاب حسيّة 
 حركيّة.

الحاجة إل    -
أركان متنّوعة ف  

مالعب 
الروضات تحفز 
الذكاءات المتعددة 

  

  

تزويد األركان  -    
 بالمواد الالزمة. 

فقر أركان  -
الص  للمواد 

التعليمية المحفزة 
لطفل قرن الواحد 

 والعشرين. 

  

توفير المواد  -    
األساسية للغرض 

 المذكور.

الحاجة إل   -
موارد مالية 

أكبرلتوفيرالمواد  
الفن  الالزمة 

الجمال  عند 
الطفل.)أدوات 

ووسائل للموسيق  
 والفنون(

  

تخصيص فرد من     
أفراد الهيئة 

التعليمية ليقوم 
بالدور المذكور 

لكل مرحلة 
 صفيّة. 

الحاجة إل   -
مورد بشر  
إضاف  مؤهل 

لكل مرحلة صفيّة 
من مسؤوليته دعم 
معلمة الص  ف  
التحضير ألنشطة 
الزوايا ومراقبة 
االطفال عند 
عملهم ف  
 الزوايا.

  

 

للمش وع األولي خطة الم ابعة  

  ا يخ محّطة الم ابعة
الشخص المسؤو  عن 

 الم ابعة
 مؤش ات ال جاح مصا   البيا ات أ اة جمع البيا ات

المعايي  ال ي 
 س س عم 

 

 عند نهاية الفصل األول
 عند نهاية الفصل الثان 

 المعلمون المخصصون
 معلمات الص 

 الطفل أسئلة مباشرة

%من أطفال 70يسم  

 الروضة
ين من كل نوع فنانالثالثة

 فن .

يتعّر  أطفال الروضة 
الثالثة إل  فنانين من كل 

فن من الفنون 
االربعة)موسيق ،رسم،تم
 ثيل،رقص فولكلور (.



 خالل الفصل الثان 
 المعلمون المخصصون
 بمساعدة معلمات الص 

 

(Post)Base line 
data 

 (أوراق نشاط
 نشاط صف 

 الطفل

% أطفال 70يسّم  

الروضة الثالثة أداتين 
من أدوات كل فنان من 

 الفنون االربعة.

يتعر  أطفال الروضة 
الثالثة عل  أدوات كل 
 فنان من الفنون األربعة.

 المعلمون المخصصون

 معلم الموسيق 
 معلمة الص 
 فريق تمام

 

ميدانيةمشاهدة   
 حفلة آخر السنة
 مالحظات

 الطفل

% من أطفال 65يحاك  

الروضة الثالثة إيقاعاً 
نسقيًا مستخدمين أدىة 

 ايقاعية

 الموسيق 
يتبع الطفل ايقاعا 
 موسيقيا محددا.

 خالل الفصل الثان 
احتفال نهاية العام 

 الدراس 
 

 معلمة الرياضة البدنية
 معلمة الص 
 فريق تمام

 

 حفلة آخر السنة
 مشاهدات ميدانية

 الطفل

%من أطفال 70ينفذ

الروضة الثالثة خطوات 
الرقصة المختارة متبعين 
 الخطوات األساسية.

 
%من أطفال 10يبتكر 

الروضة الثالثة حركات 
جسدية متناغمة مع       

إيقاع موسيق  معين.    

 الرقص
ينفذ الطفل خطوات 
محددة من رقصة 
 فولكلورية .

 
يبتكر الطفل رقصة 

به.خاصة   
 

 خالل الفصل الثان 
احتفال نهاية العام 

 الدراس  
 

 معلمة الدراما
 معلمة الص 
 فريق تمام

 

 حفلة آخر السنة
 مشاهدات ميدانية

 الطفل

% من أطفال 50يقلّد 

الروضة الثالثة شخصية 
لدور معيّن متبعين 
مقلّدين  الحركات 
 الجسديّة/أو الصوت.

% من أطفال 15يمثل

مشهدا" الروضة الثالثة 
تمثيليا" مستخدمين 

تعابير الوجه والحركات 
 الجسدية و الصوت.

 الدراما
شخصية من  د الطفليقلّ 

 قصة أو من مشهد ما.
 

يمثّل الطفل مشهدا" 
 محددا".

 

 
خالل العام الدراس   
عند انتهاء بعض 

 المحاور
 

 معلمة الفنون
 معلمة الص 
 فريق تمام

 

 الطفل مشروعا" فنيا"

أطفال %من 70ينجز 

الروضة الثالثة عمال" 
فنيا" متبعين إرشادات 

 المعلمة.
 

%من أطفال 10يبتكر 

الروضة الثالثة عمال" 
فنيا"مستخدمين مادتين 
عل  االقل شارحين ما 

 ابتكروه.

 أشغال يدويّة
يطبق الطفل عمال" 
يدويا" مستخدما " 
األدوات  واألشكال و 
األلوان المحددة بطريقة 

 متقنة.

إالحتفالبالمناسباتبعد   
 نشاطات بيتية

 مشاريع
 خالل العام الدراس 

 

 المعلمين المخصصين
معلمة الص     

 فريق تمام
 

أسئلة مباشرة وغير 
 مباشرة

 عروض شفهية

% من أطفال 20يبد   الطفل

الروضة الثالثة رأيهم 
بالعمل الفن  مع ذكر 

 سبب واحد.

يه ف  أيبد  الطفل ر
أعمال فنية 

-صة رق-متنوعة)رسمة
--مشهدا" تمثتليا" -أغنية

) 

 

  



الفترة  الموارد المادية  والبشرية
 الزمنية

الفئة  أدوار أعضاء الفريق
 المستهدفة

وص  
 النشاطات

الهد  
 قياد  تنفيذ  ماد  بشر  اإلجرائ 

فريق  -
 تمام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فريق  -

من  مختص
جامعات 
 مختلفة
 

 
 ونالمعلم -

وصصالمخ
 ن
 

شاشة  -
وسائعرض

ل إيضاح 
مرئية و 
 مسموعة

flip 
chart- 

غرفة  -
 االجتماعات

 
مراجع  -

 أدبية
 وأنترنت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراجع  -
 أدبية
 وأنترنت
 
 

 
تغطية  -

ت من النفقا
 الثانويّةقبل 

للورشالمختا
 رة
 

تشرين -
 الثان 
للعام 

الدراس  
2015-

2016 

 
 
 
 
خالل  -

حصتين 
من 

حصص 
يق سالتن

االسبوعي
 ة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عل   -

امتداد 
العام 

الدراس  

2015-

2016 

 
 
عل   -

امتداد 
العام 

مشاركة  -
المعلمين 

 المخصصين
 
 
 

 
 

مناقشة  -
المعمين 

المخصصين 
للمنهاج مع 
المنسقتين 
 األكاديميتين

 
 
 

تصميم  -
وسائل 
االيضاح 
الالزمة من 
المعلمين 
 المخصصين

 
 

 
حضور   -

 ينالمعلم
ين صصالمخ

 للورشات
 
 
 
 ونالمعلم  -

 ونالمختص
 
 

فريق  إعداد-
 للورشة تمام

 
 
 
 
 
 

مراجعة  -
 ت منسق

اللغة 
االنكليزية 
والعربية 
 للمنهاج
 
 
 

اقتراحات -
 من 
 تينالمنسق

 األكاديميتين
 

 
 
 
 
 

اقتراح  -
لورشات 
عمل 

متخصصة 
من قبل 
 تينالمنسق

 األكاديميتين
 

 
 

 المعلمون -
 ونصصالمخ

 
 
 
 

 المعلمون -
 ونصصالمخ

 
 
 
 
 
 
 
 الطفل -

 
 
 
 
 
 
 

 
 المعلمون -

 ونصصالمخ
 

 
 
 
 ونالمعلم -

 ونالمختص
و الهيئة 
 التعليمية

 
/  الطفل -

 معلمة الص 

إشراك  -
معلم  الفنون 
األربعة ف  
ورشة عمل 

تتضمن 
اكتشا  حلول 
باعتماد أساليب 

البحث 
 اإلجرائ  .

 
تطبيق البحث  -

اإلجرائ  
للبحث عن 
معلومات 

خاصة  متعلقة 
بكل فن من 

 الفنون 
 
 
 مراجعة -

ج امنه
الروضات ف  
الجزء المتعلّق 
بالمجال الفن  

، الجمال 
وتحديد 
  االهدا

اإلجرائية 
 خاصة بكل فن 

. 
 
 
 
 
تصميم  -

وسائل ايضاح 
مرئية / 

تأهيل  -
 ينالمعلم
 ينصص.المخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

المعلمون  -
 المختصون

 
 
معلمة  -

 الّص 

 
شاشة  -

 عرض
قاعة  -

 االجتماعات
وسائل -

إيضاح 
 مرئية

 مسموعةو
 

 
شاشة  -

 عرض
وسائل -

إيضاح 
مرئية 

 مسموعةو
 
 
 

الدراس  
2015-

2016 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
خالل  -

العام 
الدراس 
2015-

2016 

 
معلمة  -

 الّص  
 
 
 
 
 
 
 ونالمعلم  -

 ونالمختص
 

 
 

مناقشة   -
االستراتيجيا
ت المناسبة 
 من قبل
 تينالمنسق

 األكاديميتين
واعتماد 

 المناسب منها
 

اختيار  -
المعلومات 
من قبل 
المعلمين 

المخصصين 
 بالتشاور مع  

 تينالمنسق
 األكاديميتين

 

مسموعة تخدم 
التعري  بكلفن 

من الفنون 
 األربعة

 
 
 
 
 
 
إشراك  -

المعلمين 
المخصصينف  
ورش عمل 

مهنية مختارة 
بعناية بحسب 

المهارات 
المراد 

استهدافهالتطوي
ر 

خبراتهم/مهارات
 .هم
 
تخصيص يوم  -

 تدريب مهن 
 فيه يقوم
تبادل علمين الالم

الخبرات فيما 
م ، وبينهم بينه
بين الهيئة و

اء التعليمية بن
عل  ورشات 
العمل الت  
 .خضعوا لها

 
تصويب  -

اختيار الفريق 
نشطة لال

المنهجية 
الالمنهجية و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
مساعدة  -

الطفل 
لإلطالع عل  
حقائق عن 

فنانين 
 مبدعين 
 ومؤثرين.

 
 



لتصيب اهدا  
الخطة التنفيذية 
 .بشكل مباشر

 
 
 
 
 
الطفل  مشاهدة -
شرائط مسّجلة ل

مرئية 
، ومسموعة
تتناول 

المعلومات 
المتعلقة بالفنون 

 األربعة.

 
ن والمعلم-

نوالمختص  
 

غرفة  -
 الموسيق 
غرفة 
 الدراما

غرفة  -
األشغال 
 اليدويّة

قاعة  -
 الرياضة

لنموذج ا -
 المختار
- 

مستلزمات 
وأدوات كل 
فرع من 
فروع الفن. 
 األربعة.

 

خالل  -
العام 
الدراس 
2015-

6201  
 
 
 
 
 
 
 
خالل  -

العام 
الدراس 
2015-

6201  
 

 ونالمعلم  -
 ونالمختص

 
 
 
 
 
 
 
 

 ونالمعلم  -
ون/ المختص

فريق تمام 
 القياد 

 
 
 

اختيار  -
المعلومات 
من قبل 
المعلمين 

المخصصين 
 بالتشاور مع   

 تينالمنسق
 األكاديميتين

 
 
مراقبة  -

فريق تمام  
األطفال 
وتوثيق 
 العملية

الطفل -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الطفل -  

 
 

إختيار  -
المعلمة 

المختصة 
 واضحا نموذجا

و مباشرايصيب 
أهدا  الخطة 

 التنفيذية.
 
 
 
 
 
 
 
 عل تدريب  -

النموذج 
 المختار لكل

من أنواع  نوع
الفنون)رقص/م

تمثيل/ر/وسيق 
(سم  

مساعدة  -
الطفل 

الطالع عل  ل
عمل فن  لكل 
فنان من 
الفنانين 
 المختارين .

 
 
 
 
 
تدريب  -

الطفل عل  
 محاكاة

ابتكار و
أعمال فنية 
 مختارة.



 

معلمة 
 الص 

 

مالحظات -  
إستبيانات -  
رسم -

 االطفال
مواد  - 

عرض 
مرئية 

 ومسموعة
مسجل -

 صوت
مشروع  -

 فن 

 ونالمعلم  - 
 ونالمختص
 
معلمة -

 الّص 
 

مراقبة  -
الفريق 
القياد  

لعملية التنفيذ 
 وتوثيقها

الطفل - قيام بمناقشات  - 
صفية بعد 

عرض أعمال 
فنيّة متنوعة من 
تمثيل و رقص 

وموسيق  
أشغال /ورسم
 يدوية. 

 
خلق فرص  -
ضافيةمن إ

شأنها 
أمام فسحالمجال 

طفل التعبير لا
بعد  هعن راي

المشاركة 
باالنشطة 
 المنهجية 

الالمنهجية.و  

تزويد  -
الطفل بتغذية 
راجعة تتعلّق 

بأنواع 
متنوعة من 
تمثيل و 
 رقص

موسيق و   
ورسم.   


