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CCUURRRRIICCUULLUUMM  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  AANNDD  LLEESSSSOONN  PPLLAANN  PPOOLLIICCYY  

  

CCuurrrriiccuulluumm  DDeevveellooppmmeenntt  

  

TThhee  LLeebbaannoonn  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  hhaass  aapppprroovveedd  aa  ccuurrrriiccuulluumm  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss  ffoorr  aallll  

iinnssttrruuccttiioonnaall  aarreeaass..    TThhiiss  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss  ccoonnssiissttss  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  

  11..  AA  pphhiilloossoopphhyy  ddeetteerrmmiinneedd  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  ccoonntteenntt  aanndd  pprroocceessss,,  aanndd  aa  pprroottooccooll  bbyy  wwhhiicchh  

tthhee  lleeaarrnniinngg  iiss  ddeelliivveerreedd..  

  22..  AApppprroopprriiaattee  ssttrraannddss  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  tthhee  ccuurrrriiccuullaarr  aarreeaa..  

  33..  AA  ccoonncceeppttuuaall  ssccooppee  aanndd  sseeqquueennccee  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  eeaacchh  ssttrraanndd  iinncclluuddiinngg  aallll  aapppprroopprriiaattee  

ggrraaddeess..    TThhiiss  ssccooppee  aanndd  sseeqquueennccee  sshhaallll  bbee  iinn  aaccccoorrddaannccee  ttoo  ggrraaddee  rraannggeess,,  eeiitthheerr  KK--22,,  

33--55,,  66--88,,  aanndd  99--1122  oorr  KK--44,,  55--88,,  aanndd  99--1122..    TThhee  ggrraaddee  aanndd  uunniitt  uusseedd  ttoo  ddeelliivveerr  tthhiiss  

ccoonncceepptt  sshhaallll  bbee  ddeessiiggnnaatteedd..  

  44..  AAllll  ddeessiiggnnaatteedd  ccoonncceeppttss  sshhaallll  bbee  ddeevveellooppeedd  iinnttoo  aa  uunniitt  ooff  ssttuuddyy..    TThhiiss  uunniitt  ooff  ssttuuddyy  sshhaallll  

ccoonnssiisstt  ooff  iinniittiiaall  mmoottiivvaattoorr((ss)),,  aaccttiivviittiieess,,  ttaasskkss,,  aanndd  pprroodduuccttss..    IItt  sshhaallll  bbee  wwrriitttteenn  iinn  aa  

ffoorrmmaatt  iinncclluuddiinngg  aa  wweebb  aanndd  wwrriitttteenn  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  uunniitt,,  tthhee  mmaatteerriiaallss,,  

aasssseessssmmeennttss//eevvaalluuaattiioonnss,,  rreessoouurrcceess  ((bbootthh  tteeaacchheerr  aanndd  ssttuuddeenntt)),,  hhoommeewwoorrkk  

ssuuggggeessttiioonnss,,  eennrriicchhmmeenntt  aaccttiivviittiieess  aanndd  tthhee  ccoonncceeppttss//sskkiillllss  ttaauugghhtt..  

  

CCuurrrriiccuulluumm  IInnnnoovvaattiioonn  

  

TThhee  LLeebbaannoonn  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  iiss  eexxpprreessssllyy  iinntteerreesstteedd  iinn  ccrreeaattiivvee,,  ccoonnssttrruuccttiivvee  ccuurrrriiccuulluumm  

iinnnnoovvaattiioonnss..    TThhee  bbooaarrdd  ssuuppppoorrttss  uussiinngg  ssuucchh  iinnnnoovvaattiioonnss,,  wwhheerree  ccaarree  aanndd  aapppprroopprriiaattee  ccaauuttiioonn  iinn  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  aassssuurree  hhiigghheerr  oovveerraallll  ssttuuddeenntt  aacchhiieevveemmeenntt  aanndd  ccoosstt  eeffffiicciieennccyy..  

  

AAllll  ccuurrrriiccuullaarr  ddeevveellooppmmeennttss  mmuusstt,,  iinn  tthhee  ffiinnaall  aannaallyyssiiss,,  pprroovviiddee  tthhee  ssttrroonnggeesstt  ppoossssiibbllee  

aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  ssyysstteemm’’ss  ggooaallss..    WWhheerree  ssiiggnniiffiiccaanntt  cchhaannggeess  iinn  tteexxttss  oorr  mmaatteerriiaallss  aarree  

rreeqquuiirreedd,,  aa  ccaarreeffuull  aaccccoouunnttiinngg  ooff  pprrooppoosseedd  cchhaannggeess  mmuusstt  bbee  pprreesseenntteedd  ffoorr  bbooaarrdd  ooff  eedduuccaattiioonn  

aapppprroovvaall  pprriioorr  ttoo  aannyy  iimmpplleemmeennttaattiioonn..    NNeeww  ccoouurrsseess  sshhaallll  bbee  aannaallyyzzeedd  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  

ssttuuddeenntt  ppooppuullaattiioonn  ttaarrggeetteedd,,  tthhee  oobbjjeeccttiivveess,,  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  aasssseessssmmeenntt,,  aanndd  tthhee  ccoosstt..  

  

CCuurrrriiccuulluumm  AAddooppttiioonn  

  

NNoo  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddyy  sshhaallll  bbee  eelliimmiinnaatteedd  oorr  nneeww  ccoouurrssee  aaddddeedd  wwiitthhoouutt  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  bbooaarrdd  ooff  

eedduuccaattiioonn,,  nnoorr  sshhaallll  aannyy  mmaajjoorr  aalltteerraattiioonn  oorr  rreedduuccttiioonn  ooff  aa  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddyy  bbee  mmaaddee  wwiitthhoouutt  ssuucchh  

aapppprroovvaall..    EEaacchh  aaddddiittiioonn,,  ddeelleettiioonn,,  oorr  mmaajjoorr  rreevviissiioonn  ooff  aa  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddyy  sshhaallll  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  ffoorr  

bbooaarrdd  ddeecciissiioonn  wwiitthh  aann  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  eeffffeecctt  oonn  tthhee  ssttuuddeenntt  ppooppuullaattiioonn..  
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LLeessssoonn  PPllaannss  

  

TTeeaacchheerrss  iinn  tthhee  LLeebbaannoonn  PPuubblliicc  SScchhoooollss  sshhaallll  ddeevveelloopp  wwrriitttteenn  lleessssoonn  ppllaannss  ffoorr  eeaacchh  ccllaassss  tthheeyy  

iinnssttrruucctt..    TThhee  lleessssoonnss  mmuusstt  rreellaattee  ttoo  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ccuurrrriiccuulluumm  ooff  tthhee  LLeebbaannoonn  BBooaarrdd  ooff  

EEdduuccaattiioonn..  

  

    LLeessssoonn  ppllaannss  iinncclluuddee::  

  

11..    CCuurrrriiccuullaarr  mmaatteerriiaallss::  

        

      TThhee  ccoonncceepptt((ss))  bbeeiinngg  ttaauugghhtt  

      WWhhaatt  tthhee  tteeaacchheerr  wwiillll  ddoo  

      WWhhaatt  mmaatteerriiaallss  aarree  nneeeeddeedd  

      WWhhaatt  tthhee  ssttuuddeenntt  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  ddoo..  

        

    22..    NNoonn--ccuurrrriiccuullaarr  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ssuubbssttiittuuttee  tteeaacchheerrss::  

        

      CCllaassss  lliissttss  oorr  SSeeaattiinngg  cchhaarrttss  

      BBuuss  lliissttss  ((EElleemmeennttaarryy))  

      SSppeecciiaallss  sscchheedduulleess  ((EElleemmeennttaarryy))  

      TTiimmee  sscchheedduulleess  

      FFiirree  ddrriillll  pprroocceedduurree  aanndd  ffoorrmmss  

      AAtttteennddaannccee  pprroocceedduurreess  

      TTiittlleess  ooff  tteexxttss,,  aanndd  llooccaattiioonn  

      TTeeaacchheerr  rruulleess  ggoovveerrnniinngg  ccllaassssrroooomm  pprroocceedduurreess  

      TTeeaacchheerr//PPeerrssoonn  ttoo  ccoonnttaacctt  ffoorr  aassssiissttaannccee  

      AAnnyy  eesssseennttiiaall  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  ssttuuddeenntt  iissssuueess..  

  

      


