
  
 

منظمة اليونسكو
  المكتب الدولي للتربية

   
COP على نطاق عالمي لدعم مبادرة :الدراسيةفي تطوير المناهج ) آوب( الممارسة ةمجموع 

اإلطار العام  ضمن المناهج الدراسيةب  المتعلقة التغييراتطبيقوت وضعالمناطق والبلدان في 
  . التعليم للجميعألهداف

  
  )  اليونسكو- IBE (للتربيةالمكتب الدولي 

  
 الهياآل ، والمحتويات وطرق تمجاالب ، يعنى المكتب الدولي للتربيةليونسكول  هو الحال بالنسبةمامثل

مسار  تقوم على  الدراسيةلمناهجل نهجية شاملةم إتباع  معويدالتعليم واستراتيجيات التدريس والتعلم ، 
 ، الدراسية ج المناهتغييرب المتعلقة الحوار السياسات هذا ويتناول ). ما ( محددةنتائجو) آيف (ضحوا

 التعليمية واألدوات والروافد التعليم والتعلم ، وصيرورة ،  االختصاصات محتوياتو ،وأسسه  وأهدافه
 و  ونتائجهاالدراسيةيه في المدارس والفصول يداغوجبال  المؤسساتية والمطلوبة لتنفيذه ، والممارسات

  . المصاحبة لها التقييمات
  

    في مجال تطوير المناهجالممارسة مجموعة
  

 من مختلف ةهج الدراسيا المن أخصائييقام المكتب الدولي للتربية بالتعاون مع ، 2005 يوليه/ في تموز 
 نمنها أأريد  التي  و ،الدراسيةفي تطوير المناهج ) آوب (الممارسة مجموعة  ندوةعقدبمناطق العالم ، 

بما في  الدراسية لمناهجاتغيير  قضايا أوسع لمناقشةأفق آ وآذلك داخل وبين المناطق اوطنيتكون فضاء 
  . 1 التعليم للجميعألهداف اإلطار العامفي الخطط  تنفيذ مناقشة ذلك

  
 والتبادل على نطاق عالمي ينطوي لإلنتاج بوصفه فضاء  ومتطورتدريجيو يتعلق األمر أساسا بعمل 

 ، والخبرات ، منهجيات الفرص لتقاسم الاالستفادة من تسهيل وعرض من جهة  مزدوج ، على بعد
  ، تحقيق المأمول فيه أخرى ، ومن ناحية التحليلية ، ونتائج البحوث والدراسات المبتكرةوالممارسات 

ناء مشاريع لبالبرامج وال ، وعلى آافة المستوياتمختلف المناطق على الصعيد الوطني وداخل وبين 
 المتطلبات واالحتياجات باالستناد إلى أساسيةهج ، وبصورة ا حول موضوعات المنالمؤسساتيةالقدرات 

بصفة  قوم مجموعة الممارسةو في هذا الصدد ت .أنفسهم تم تحديدها في الميدان من قبل المربين التي
  . شمال -جنوب -جنوبوجنوب  -، جنوبالمنهجية القائمة على التعاون األفقي   اعتمادبالدعوة إلي مستمرة

  

                                                 
 تعزيز  و؛بتدائي المجاني واإللزامي للجميعو توفير التعليم اال ؛ رعاية الطفولة المبكرة والتعليم األهداف الستة التي إلى توسيع نطاقهتشير هذ 1

القضاء على  ؛ الكبارأمية محو ى في المائة في مستو50 بنسبة ن تحقيق تحس و؛لمهارات الحياتية للشباب والكبار ا اآتساب وبرامج ولتعلمامالئمة 
. وتحسين نوعية التعليم2015 وتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2005التفاوت بين الجنسين بحلول 

 



   :يلي الدراسية آما  في مجال تطوير المناهجالممارسة يمكن تصور مجموعة
  
و ، ووضع لجارية  والوطني،واإلقليمي ، العالميالصعيد ى المشترك علالودي لإلنتاج  السهل والوصول· 

  ؛ الجارية الدراسيةالمناهجمواضيع  تبادل تطوير
   
 أنه يسهل ويشجع االتصاالت في عدة لغات وثقافات بشأن عمليات تطوير المناهج تعدد الثقافات، بمعنى· 

  والتغيير؛ 
  

وهو ما من شانه ان  ، في اشتماله على وجهات النظر المختلفة ، والسياسات واالستراتيجيات ، شموليةال· 
 فهم التنوع ؛و التعددية يعمق

   
   مختلف المناطق والبلدان ؛ الدراسية فيالمناهج صائيي  أختفضي الى التعاون والتبادل بين المعلمين و· 

   
ة ، ي السياساألعمال وجداول التعليمية المناهج وإعدادنقدي التقييم ال المساهمة في إثراء، مالئم للفكر· 

   ؛ الفاعلةوربط وتسهيل الحوار بين مختلف المؤسسات والجهات 
  

 التعليم المقارنة خاصة في محالشر الدراسات  ونتطوير وتسهيل البحث والعمل ، إلى دعمتهدف · 
   في تنفيذ السياسات والبرامج ؛ للمساهمة آوسيلة وأهداف توفير التعليم للجميع ، األساسي

  
 المشاآل والتحديات التي حددها بالرجوع إلىتنفيذ القتراح واالتوجيه ، وال ، بمعنى اإلنتاجية· 

 حول التعليمية المعدات وإنتاجى سبيل المثال ، برامج التدريب عل (التطبيقية في المناهج أنفسهمن المربو
  ). الكفاءة على ة قائممقاربات

  
  الدراسية في مجال تطوير المناهجالممارسة مجموعة ستضم ،2007ديسمبر  / األولواعتبارا من آانون 

 بما في ذلك وزارات والمؤسسات، ومن مجموعة متنوعة من المنظمات بلدا، 91 من  معلم750 من أآثر
 ووآاالت التعاون والمجالس، والمؤسسات الدولية الحكومية والمنظمات غير والجامعات، والتعليم، التربية

 وأفق حوار في فرصة فريدة للدخول الفاعلةلمؤسسات والجهات لتنوع ال  و يعتبر هذا.الدولي وغيرها
 يؤديه أن والبناء في ما يتعلق بالدور الذي ينبغي مقارنة ، مع تسليط الضوء على نقاط التفاهم المشترآةال

  . جل التنمية والعدالة االجتماعيةأ من متينة بناء أسس إلى تهدف األمد عامة طويلة  سياسةالتعليم بوصفه
  

في و شارآت أ/ قامت مجموعة الممارسة بالمساهمة في اإلعداد 2005 يونيه/  في حزيران اإنشائهمنذ 
منسقو  و يترآز.  جميع مناطق العالمغطت ومحاضراتمؤتمرات و دراسية ندواتو عمل حلقة 67 تنظيم

وفي ) 3( الالتينية أمريكا في ،)3( في أوروبا ،)2( في آسيا ،)2( إفريقيا في مجموعة الممارسة المحليين
  ). 1(دول الخليج العربية 

  
وزارات و ، اليونسكوبمكات ، وبالتنسيق الوثيق معمجموعة الممارسة من خالل و  ،  2007 طوال

 في مجال عمل  في تنظيم تسع حلقاتةشارآبالم  قام المكتب الدولي للتربية والمنظمات الدولية ،التربية،
 للمؤتمر الدولي للتعليم واألربعينلدورة الثامنة للنشاط التحضيري ل الذي يعتبر عمال أساسيا التعليم الشامل

قد أسهمت  و".طريق المستقبل :  الشاملالتعليم"بعنوان ) 2008نوفمبر /  تشرين الثاني  28  إلى25 من(
 ، والمساهمة في إقليمي -بمنظور بين  الشامل تعميق فهم مضمون ونطاق التعليمفيحلقات العمل هذه 

يرجى الرجوع إلى (الدراسية والمناهج للتعليمتحديد سياسة مشترآة 
) www.ibe.unesco.org/cops/workshops/COPs_Workshops.htm .(  

  
 وضع نظام عالمي ما هو جاري اآلن من مثلأخرى بأنشطه  القيام  أيضا فيمجموعة الممارسة تشترك
، الدراسية المناهج الكفاءات في مجال تغيير و إدارة لبناء  تكون بمثابة المرجعيةة من المصادرموعلمج



 والشباب ،  األساسي التعليمجالي م فياألساسية لدعم قدرات اإلصالحات بنك للتعلم من الحاالت وإنشاء
من سياسة الحوار (لبناء القدرات متفهمة  مقاربة وتطوير ةهج المقارنا المنفي البحث والترآيز على مجال

  ).  الوسطىأمريكا فيالصفوف ، على سبيل المثال ممارسات تغييرات في إلى ال
  

  
   الممارسة مجموعة في العضوية

  
يرجى ( في مجال تطوير المناهج الممارسة مجموعة في أعضاء وابح تصأن إلى  بكل لطفدعوآمنلذا 

 و ،ونحن منفتحون على تعليقاتكم). (www.ibe.unesco.org/COPs.htmالرجوع إلى 
 باالستناد إلى الممارسة  مجموعة على عملية بناء الجارية الحيوية من اجل ضمان كم ومبادراتكماقتراحات
  .  والوطني والمحلياإلقليمي على مر الزمن على المستوى دامةومست امحتوياتهأهمية ، وأهدافها

  
  

  الشخص الذي يمكن االتصال به 
  

  ريناتو اوبيرتي 
    r.opertti@ibe.unesco.org  :البريد االلكتروني 

   منسق برنامج بناء القدرات
 اليونسكو- المكتب الدولي للتربية

 


