
 الفونس دو المارتين-نيةالميثاق التربوي في الليسيه الفرنسية اللبنا 1 

 
 

 ،سيدتي، سيدي
  

لقــد أوكلــتم إلينــا مهمــة تعلــيم أوالدكــم، وهــذا األمــر يشــرفنا جــدا ولكنــه يفــرض علينــا تحديــد 
المسؤوليات التي سنتشاركها معا من التوجهات التربوية التي تميزنا ألن التعليم فـي مدرسـتنا 

 يعني: 
 
 

 لغات.ثقافتان وثالث  :ضمن مقولة االختيار األساسي للتعليم:: أوال
 

يتعلق تشريع الليسيه الفرنسية اللبنانيـة فـي طـرابلس بصـورة جوهريـة بمطامحهـا التعليميـة 
 األساسية  وبميزاتها الخاصة.

 ومن خالل األولويات الثالثة التالية: "ثقافتان وثالث لغات "وتتبلور مطامحها من خالل شعارنا
 
 
تهدف إلى ضمان تشـكيلة ثقافيـة ألوالدنـا مـن المسـتوى الرفيـع، مـع األخـذ بعـين  األولى - أ

 االعتبار فكرة استيعاب الثقافتان الفرنسية والعربية  في محور العولمة الذي ال يمكن تفاديه.
 

 
تتعلق بالبعد المعنوي واألدبـي والـذي ال يتضـمن التعلـيم فقـط ولكـن أيضـا التربيـة  الثانية - ب

م التي تحملها البعثة العلمانية منذ بداياتها واألمينة على تقاليـد الجمهوريـة بمفهومها للقي
 الفرنسية في المدرسة.

ونحن بتجسيدنا لهذه القيم نرغب بتنظيم جملـة الحيـاة المدرسـية لليسـيه، مـن صـغيرها 
إلى كبيرها، بحيث تصبح مكانـا لتعلـيم المواطنيـة الحـرة والمسـؤولية المتطـورة فـي بيئـة 

 ة.علماني
 

 
تعنى بإعطاء التالميذ تشكيلة ثالثية اللغات حقيقية تجعلهم قادرين علـى التواصـل  لثالثةا - ت

باللغات العربية والفرنسـية واإلنكليزيـة وتفـتح أمـامهم أبـواب الجامعـات اللبنانيـة واألوروبيـة 
 واالميركية وكبرى المدارس العالمية.

 
 

 الحضور الحي للثقافة واللغة الفرنسية:: ثانيا
 

إن اختيار الليسيه الفرنسية اللبنانية في طرابلس يعنـي إذا اختيـارا للثقافـة واللغـة الفرنسـية، 
 اختيارا للفرنكوفونية دون التخلي عن اختيار الثقافة واللغة العربية.

هذا يعني التزاما حقيقيا من قبل األهالي معنا وتكـون مهمـة األسـاتذة تعلـيم اللغـة الفرنسـية 
ــاريخي والجغرافــي والثقــافي واالجتمــاعي لتالميــذهم وتلقيــ نهم واقــع فرنســا المتشــعب: الت

 واإلنساني.
 هذا يعني التزاما تاما من قبل األهالي يواكبهم في ذلك جميع أساتذة المدرسة. 

 
 

 تعليم مشترك:: ثالثا
 

إن بعثتنا التعليمية، التي تذكر مـرة أخـرى، بأنهـا تتخطـى مجـرد التعلـيم، هـي بالضـرورة بعثـة 
 شتركة.م

وإن إيداع األوالد في الليسيه الفرنسية اللبنانية في طرابلس يعني القبول بعدم التخلي مطلقا 
 عن مسؤولية التعليم الثقافية واألدبية.

إن الليسيه الفرنسية اللبنانية في طرابلس بانتمائهـا إلـى شـبكة مؤسسـات البعثـة العلمانيـة 
. تتقاسم مع المدرسة الرسمية الفرنسية كـل الفرنسية وبخضوعها لسلطة السفارة الفرنسية

 وهذه القيم تتمحور حول العلمنة، التي تعني احترام  قيمها.



 الفونس دو المارتين-نيةالميثاق التربوي في الليسيه الفرنسية اللبنا 2 

 
 

 األشخاص والتسامح والتضامن واإلخوة والمسؤولية والحرية ,,, وبكلمة واحدة المواطنية.
وبـدون تستلهم الليسيه حياتها المدرسية كل يوم عبر هذه القيم ويعكس النظام الداخلي ذلك 

تالحم مشترك بين األهالي والمدرسة لقيمها لن نتوصل أبدا إلى هذا التعلـيم المشـترك الـذي 
 نرغب به.

 
 

 حوار تعليمي:: رابعا
 

 .الثقة واالحترام المتبادلتمتاز مدرستنا بقيم حقيقية: 
 

الثقة بين العائالت واألساتذة هي قيمة أساسية، فهي تخلق المناخ الهـادئ الـذي يسـاعد  إنّ 
الولد على التقدم. واالحترام متبادل أيضا، فنحن نعلم بأن المسؤول األول عن تعليم الطالب في 
كل الظروف والمرتبط األول بنجاح هذا التعليم هم أهل  هذا الطالب وبالمقابل، يعلم األهـل بـأن 
التعليم هـو مهنـة وهـذه المهنـة فضـال عـن ذلـك هـي مهنـة صـعبة جـدا، تمـارس وفقـا لمبـدأ 

 االستقالل التربوي ومسؤولية المعلم.
 

هذا ما تقدمه الليسيه الفرنسية اللبنانية في طرابلس فـي إطارهـا التعليمـي بخطـوط عريضـة 
 ءبهـدويـر بـاألمر كجواب على طلبكم تسجيل ولدكم في مدرستنا ويعـود لكـم القـرار فـي التفك

 ومقابلتي في حال رغبتم بأية معلومات إضافية ، فأنا تحت تصرفكم.
 
 

        
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 المدير                                                                                    
 ميشال ماغر-انج                                    

 


