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 صــ ملخ
ة            - لقد ساهم مكتب التربية الدولي     دول أعضاء منظم دعم لل ضمن صالحياته لتقديم ال

اهج فى             -دارة المناهج وتطويرها  اليونسكو فى مجال إ    ات إعداد المن  فى تحسين عملي
ه،  الم ومناطق دان الع ف بل ات    مختل ن خالل الحلق ت م ى تكون رات الت ى الخب اء عل بن

ذ         تالدراسية وورش العمل العشرين التى عقد       فى مناطق منظمة اليونسكو الخمس من
اء ا             . 1998عام   دعم بن دولي ل ة ال درات فى مجال      إن مخرجات جهود مكتب التربي لق

ضل          م أف ة فه ي بتنمي شكل أساس ة ب ة مرتبط ستويات مختلف ى م ة ف اهج التعليمي المن
ة      ضايا العالمي ي بالق ل مرحل امج عم ع برن ة، وبوض ة والمحلي اع اإلقليمي لألوض

ي     المنهج التعليم ة ب صادر متعلق صميم م شترآة وبت ين  الم مها ب ن تقاس اطق يمك المن
 .داخلهاو
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ة ال اءة يهدف مكتب التربي ز الكف أداة لتعزي ة آ ة مهني ع ممارس ة مجتم ى إقام دولي إل
ة أفضل     و تطبيق   بناء   الوطنية فى  اهج تعليمي ابع           من زدوج الن ى التحدى الم ة عل ، مبني

ور  نهج آمح ى الم ر إل وم ينظ ن مفه ائجم ات والنت شمل العملي وي ي ر الترب  للتغيي
  .وآمنظور تنموي يعزز شبكات التواصل العالمية

 
 6من خالل الفترة جنيف  دراسية فى الدولي، عقدت حلقة  من مكتب التربية  و بمبادرة   

ى  و 8إل ت 2005 يولي ال صيًاصاتخ ا 31، جمع ي مج ة ف اهج التعليمي ل نم المن  آ
الم اء الع ى   . أنح ع عل ق الجمي اءة، اتف صريحة والبن اعالت ال ن التف ام م ة أي د ثالث وبع

ة آ      بكة  تأسيس ش  اهج التعليمي ساهمة        عالمية لمطورى المن ة الم مجتمع ممارسات، بغي
الم، األمر       لفي تحسين اإلصالحات التي تطرأ على المناهج الدراسية في آ           أنحاء الع

داف    ضل أله ق أف ى تحقي ؤدي إل أنه أن ي ن ش ذي م امج ال عبرن يم للجمي وفير التعل   .ت
ك   ضي ذل ام بويقت ة  القي ة مرحلي اس    لعملي ى أس وم عل ل تق ر وفع ادل اآلراء لتفكي تب

ى الصعيدين اإلقليمي و           والخبر ين      ات والوثائق واألبحاث والتعاون التقني عل ا ب في م
ن                  . األقاليم ة التي تمّك ات الدينامي ادة العالق سّهل مجتمع الممارسات زي وبشكل أدق، ي

 .صادر المناهج التعليميةمن التعلم من اآلخرين آما تمّكن من وضع مرجع مشترك لم
 
حور حول تعزيز القدرات بشأن إعداد طوير الشبكة آمجتمع ممارسات يتمت .1

 المناهج التعليمية
 

 التي تعالج مسألة تعزيز القدرات بشأن إعداد المناهج المكتب الدولي للتعليمإن أنشطة 
الدراسية وتبادل المعلومات وتحليل االتجاهات والحوار بشأن السياسات العامة 

ة التربوية تساهم في تحقيق المتجهة نحو تحسين المناهج التعليمية والسياسات العام
 التي وافق عليها المجتمع الدولي أثناء المؤتمر "لتوفير التعليم للجميع"األهداف الستة 

.  2000أبريل، /في شهر نيسان) السنغال(العالمي الرئيسي الذي انعقد في داآار 
وتسعى هذه األهداف أساسا إلى التأآد من أن آل طفل يلتحق بالمدرسة يبقى فيها 

أما .  ، وأن نلبى على األقل حاجاته التعليمية األساسيةلزاميالل مرحلة التعليم اإلخ
نهج التعليمي فجهودنا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتحقيق أحد األهداف التي مبالنسبة لل

تحسين آل الجوانب النوعية للتعليم وضمان االمتياز : "نادى بها مؤتمر دآار وهو
دارسين نتائج معترفًا بها ويمكن قياسها، السيما في للجميع بحيث يحقق جميع ال

انظر موقع المكتب  ."القدرات القرائية والحسابية والمهارات الحياتية األساسية
 .العالمية للمعلوماتشبكة الالدولي للتعليم على 

 
 

 الدولي للتعليم في منظور طويل األجلمكتب التربية جهود  .1.1
الدولي بهدف ويض مكتب التربية تف، تم إعادة تحديد 1998منذ عام  

  المناهج التعليميةصالح إتوفير الدعم للدول األعضاء في اليونسكو في مجال
الدولي للفترة التربية االستراتيجية متوسطة األجل لمكتب وضمن . هاريوتطو

، باشر برنامج بناء القدرات باستحداث شبكة واسعة من 2002-20071
 حلقة دراسية 20 من خالل لمناهج التعليميةا الوطنيين في وضع االختصاصيين

                                                 
المكتب : جنيف. 2007-2002تيجية عرض عام واسترا): 2002(اليونسكو / الدولي للتعليمانظر المكتب  1

 .28 إلى 19الصفحات من . الدولي للتعليم
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وقد .  تهدف إلى بناء القدرات الوطنية إلصالح المدارسوورش عمل تدريبية إقليمية
 :أدى ذلك إلى

 
 .تعزيز الشبكة اإلقليمية من خالل المشاريع التعاونية )1
 .استحداث ودعم الشبكة الدولية لهيئات وضع المناهج الدراسية )2
 .عاونية للبحوث والعملتعزيز المشاريع الت )3
 . إلعداد المناهج الدراسيةالتدريب أثناء العملدعم  )4
 .الشبابمهنيين المساهمة في التدريب المهني لل )5

 
 اإلدارة العامةلقد قامت هذه األنشطة الدراسية على أساس تعاون وثيق ومثمر مع 
سكو وهيئات لليونسكو والمكاتب الميدانية واللجان الوطنية للدول األعضاء في اليون

 . في مختلف البلدانتعليميةإعداد المناهج ال
 

 :إن النتائج اإلجمالية لهذه األنشطة اإلقليمية هي
 

 االتجاهات اإلقليمية والدولية في إعداد ووضع المناهج توثيق )1
 على المستويين لبناء القدرات الحاجات على والتعرفالدراسية 

تجاهات في سياسة وضع إن التحليل المقارن لال. الوطني واإلقليمي
المناهج الدراسية وتنفيذها آما جاء في التقارير الصادرة عن 

االستطالعية التي جرت منذ /الحلقات الدراسية اإلقليمية االستشارية
التعرف إلى حاجات بناء القدرات والموارد ب قد سمح 1998عام 

 آما أدى ذلك إلى تمهيد. تعليميةوالتدريب في سياسات المناهج ال
الطريق أمام تنفيذ شبكة دعم آما أظهرته الهيئات الوطنية لوضع 

 في مختلف المناطق، وإلى ترويج الحوار بين تعليميةالمناهج ال
 ، والمتخصصين والباحثينتعليميةواضعي سياسات المناهج ال

وأخيرًا إلى توثيق العمليات الوطنية واإلقليمية بشأن تجديد المناهج 
 . في المدارستعليميةال

 
 من آبرى الهيئات في 120تتضمن أآثر من  شبكة دولية تطوير )2

  .تعليميةالعالم في إعداد المناهج ال
 
 بشأن ملموسة على المستويين اإلقليمي والوطني مشاريعتنفيذ   )3

 التي تعزز تقاسم المفاهيم تعليميةاإلصالحات في المناهج ال
دراسية واألدوات لتصميم السياسات العامة وتنفيذ المناهج ال

 قاطعةإن هذه المشاريع متفبشكل عام، و. واألنشطة التدريبية
 .ويمكنها أن تسمح باستحداث موارد تدريبية

 على المستوى الوزاري لصانعي القرار بزيارات دراسيةالقيام  )4
من سان لويس ختصاصيين التربويين  واالمديرى المناهج الوطنيةو
وسنة والهرسك والب) 2001(وأوروغواي ) 2000األرجنتين، (
 ).2005(وباآستان ) 2003(

 
 المتعلقة باإلصالحات  المشاريع التعاونية للبحوث واألعمالتنفيذ )5

 والتماسك االجتماعي في المجتمعات التي تعليميةفي المناهج ال
تتأثر بالنزاعات، بما في ذلك دراسات حالة في البوسنة والهرسك 

دا ورواندا وسري وغواتيماال ولبنان وموزامبيق وشمالي أيرلن
 صادروقد ساهمت هذه الدراسات في وضع مجموعة من الم. النكا

 . لمنطقة آسيا والمحيط الهادىء
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الكثير من  تضم التعليميةمسائل تتعلق بالمناهج لبرنامج عمل وضع  )6

النقاط المشترآة الجوهرية المهمة بين مختلف المناطق في العالم 
الذي  األمر يمه، و وإدارته وتقيمنهج التعليمفي ما يتعلق بتصميم ال

 .يمكن وضعه وتعزيزه من خالل مجتمع الممارسات
 

 الدولي  التربيةآانت نواتج أنشطة بناء القدرات التي اضطلع بها مكتبلقد باختصار، 
 : هي، بشكل أساسي ثالثة2004 و1998بين عامي 

 
لألوضاع اإلقليمية والوطنية على أساس تفهم أشمل وأآثر تعمقًا   ) أ

 من النقاشات المفاهيمية والبراهين شجعمزيج متوازن وم
 .التجريبية

 
 العالمية المشترآة بشأن هتماماتبرنامج عمل مرحلي لال  ) ب

 مطورىيمّهد الطريق لتوسيع التفاعل بين المناهج الدراسية 
 .تعليميةالمناهج ال

 
 التي يمكن تقاسمها وتوزيعها على تعليميةتصميم موارد المناهج ال ) ج

 .فيما بين مناطق اإلقليملصعيدين اإلقليمي وا
 
التقرير المرحلي للفترة " في 2007-2005ظهراألنشطة والنتائج المتوقعة للفترة تو

2002-2004 
 
 

 ها  وتحدياالمرحلة التالية .2.1
ةأ دولي للتربي ؤتمر ال ى الم ينعط سابعة واألربع ه ال ي دورت ف،  ( ف ) 2004جني

ور أخرى، ة أم ة، ضمن جمل يم  ت لاألولوي ي تحصيل التعل ساواة ف ق الم حسين وتحقي
ن         د م راء المزي دربين، وإج ين والم ة المعلم راف بأهمي شباب، واالعت ل ال د لك الجي

 باإلضافة إلى ذلك، أآد مجلس مكتب  .األبحاث وتحسين استخدام الموارد والشراآات
ة والخمسين     الدولي في   التربية   ه الثالث اير    (دورت ة   استحداث شبكة عال     2)2005ين مي

يم ة التعل ة بهدف تحسين نوعي اهج التعليمي علتطوير لمن داف ، للجمي ك ضمن أه  وذل
ب   تراتيجية مكت ار اس ي إط ة بالترأخرى ف رة  ي ل للفت طة األج دولي متوس -2002ال

رات           " وسوف تشكل هذه الشبكة       .2007 ادل المعلومات وتقاسم الخب سية لتب قناة رئي
اوني ل التع ود  و." 3والعم بكةوج ر يو "ش يلة   أم ا وس ر باعتباره شكل آبي ه ب صى ب

ات  " الستحداث المعرفة ونشرها وتطبيقها    وليست فقط وسيلة تكنولوجية لتحديث البيان
 .تعليميةالمتعلقة بالمناهج ال

 
الدولي باعتباره محورًا التربية مكتب تأآد دور  يضمن هذا اإلطار،و 

فعال يرّآز على  بهدف التوصل تدريجيًا إلى مجتمع ممارسات ,لشبكة الشبكات
                                                 

مجلس المكتب الدولي للتعليم، الدورة الثالثة والخمسون، ): 2005(اليونسكو /انظر المكتب الدولي للتعليم  2
، ."مساهمات مكتب الدولي للتعليم: نهج الدراسي في عالم متغيرأهداف التعليم واإلصالح في ال: "منتدى حول

 .8 إلى 5المكتب الدولي للتعليم، الصفحات 
اليونسكو، المكتب اإلقليمي الرئيسي لليونسكو لمنطقة آسيا والمحيط الهادىء؛ /انظر المكتب الدولي للتعليم  3

التقرير . دراسي في شرقي وجنوبي شرقي آسياتعزيز قدرات األخصائيين في إعداد النهج ال): I) 2000بيرون 
دور المعلومات والمعارف . "2000 ديسمبر 16-12النهائي للحلقة الدراسية التدريبية التي نظمها وزارة التعليم، 

 .المكتب اإلقليمي الرئيسي لليونسكو لمنطقة آسيا والمحيط الهادىء: ، تايلند"في إعداد النهج الدراسي
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 وفي عملية دعم هذه القدرة، علينا .تعليمينهج المتعزيز بناء القدرات في ما يتعلق بال
 والحاجات الفعلية باإلضافة تعليميةأن نأخذ في االعتبار توقعات واضعي المناهج ال

إلى التنوع الوطني واإلقليمي المرتبطين في األغلب بالجوانب الثقافية والسياسية 
إن الوسيلة لالقتراب من تصميمها تستند إلى . ادية واالجتماعية والتربويةواالقتص

مناهج التعليمية، يسعى إلى  المطورىالدولي والتربية حوار متعدد ومنفتح بين مكتب 
 لتحديد برامج أعمال عملية ومفيدة وفعالة تتضمن أهدافًا  بهاموثوقإيجاد وسائل 

ونتائج متوقعة تكون جديرة باالهتمام وذات  للوقت ًاواستراتيجيات وموارد وتوزيع
 .مطورى المناهجصله ب

 
استحداث شبكة ضمن رؤية مخططة وصريحة إلى  الدوليالتربية يهدف مكتب    

  يمكنها عليميةتفى مجال تطوير المناهج القدرات الوواضحة تهدف إلى تطوير بناء 
ين التدريجي للشرآاء أن تؤدي إلى تعزيز متدرج لمجتمع ممارسات يقوم على التمك

يمكننا أن نحّفز عملية المرآزية للشبكة ضمن إطار شامل، من . اإلقليميين والوطنيين
يجب أن ترتبط . خالل تشجيع وضع إدارة محلية ومجموعات من فرق العمل المحلية

عملية الالمرآزية هذه بشكل وثيق بروح ملكية الشبكة ضمن مختلف المواقع 
 .لتي تمّهد الطريق أمام التفكير والعمل المبدعيناإلقليمية والوطنية ا

 
إن استحداث شبكة دولية مدعومة باستخدام البرمجيات من قبل المجتمعات المحلية    

 وترويج الحوار التعليميةاالفتراضية هو وسيلة لتعزيز القدرات على وضع المناهج 
قاسم الخبرات بين واضعي سياسات المناهج الدراسية والمتخصصين والباحثين وت

يبية تستند إلى حاالت دراسة مقارنة في إدارة مصادر تدرواختبار وتطوير 
وذلك على المستوى الوطني  ،تعليميةاإلصالحات التي تطرأ على المناهج ال

 .واإلقليمي والدولي
 
 
 اإلطار المفاهيمي .2

  اإلصالح الدراسي والتربوي1.2 
 

 الذي يشمل األسس "ر التربويمحور التغيي"التعليمي نهج مالإننا نعتبر  
والمضمون واإلجراءات والنتائج التي تقتضي وجود ارتباط دائم بين أهداف التعليم 
. والخبرات التعليمية اليومية في المؤسسات التربوية والمدارس والمعاهد والجامعات

ما : 4نشير إلى خمسة أبعادفإننا  آإجراء، تعليمينهج المعندما نتحدث عن وضع الو
 وما هو مصمم للمعلمين ، مفروض ومنظم ضمن اإلطار السياسي واإلداريهو

 . وتنفيذ النهج الدراسي وتقييمه، وآيف يتم تنظيمه في اإلطار المدرسي،والدارسين
 

 من التعليمييمكن بلوغ رؤية شاملة لبرنامج العمل الحالي المتعلق بالنهج و 
 :خالل تحليل بعض المسائل الحساسة التالية

 
 تهدف إلى تعزيز القيم العالمية للعيش بية آسلعة متاحة للجميعالتر )1

سويًا في مجتمعات ديمقراطية وتعددية وسلمية حيث يعتبر التنوع 
 .فرصًة وليس عائقًا

 
 ، بين المجتمع والمسؤولين السياسيين والتعليمحوار نشط وإيجابي  )2

 يرّآز على البحث عن توازن مكّيف ومالئم بين العولمة والواقع

                                                 
 ).جاء نقل الحاشية من النص اإلنكليزيالر.... (انظر   4
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الوطني والمحلي، من شأنه أن يساهم في ترويج االندماج االجتماعي 
 .تعليمينهج الم للالمناسبوالتطوير 

 
، القدماء منهم والجدد، مشارآة والتزام أصحاب المصلحة المتعددين )3

، في مجمل عملية  فيهأم لم يكونوافي المجال التربوي أآانوا سواء 
 . وتنفيذهتعليمينهج المتصميم ال

 
 التوجيه التربوي على تكوين مواطن نشط ومنتج ومدرك من يقوم )4

 بطريقة تطوير المؤهالت القوية المرتبطة بالتفكير والعملخالل 
مستقلة ومبدعة، سواء بشكل فكري ونظري أو من خالل إيجاد حلول 

 دعامتان في تصميم النهج الكثافة والمرونة و. 5لحاالت ملموسة
مجّردًا "ن أن يكون النظام التربوي  وبالطبع، هناك خطر م،تعليميال

 التعليمينهج مفي ما يتعلق بإدارة ال" من الخطوط التوجيهية الوطنية
 .وتحسينه

 
والتعلم يؤدي إلى  التحفيز في ما يتعلق بالترآيز على حاجات الطالب )5

 .ألطفال الشبابلتربية آالتعليمية حلقات اعتبار ال
 
 عمليات الالمرآزية أن تروج إن إعادة هيكلة األطر المؤسسية يمكنها )6

السليمة ضمن القواعد العامة التي تعزز، ضمن جملة أمور أخرى، 
االستقاللية في عملية اتخاذ القرار واألنشطة على الصعيد المحلي 

 .واإلبداع وروح المبادرة الفردية والمشاريع المدرسية
 
لفهم أفضل إن ترويج الدراسات المقارنة يمكن أن يكون مفيدًا  )7

ولتحديد النقاط المشترآة واالختالفات ألوضاع الوطنية واإلقليمية ل
، في ما يتعلق بالقيادة تعليمينهج المفي اإلصالحات المتعلقة بال

 .واألسس والمحتويات واألساليب واإلدارة والنتائج
 
 إصالح جذري في نماذج وممارسات تدريب المعلمينالحاجة إلى  )8

جانبية  نموذجيًا في الصورة التحوًالتشمل، بين جملة أمور أخرى، 
 ومراجعة عميقة للعالقات التي تجمع بين المعلمين حالية للمعلمال
 .متعلمينوال

 
 في للممارسات المنظم التعليمي نهج مإن آامل العملية التي تبدأ من ال )9

 توفر أنظمة معلومات متينةقاعات الصف يجب دعمها آليًا من خالل 
تابعة التغيرات التربوية على نحو جيد  تسمح بم بهامعلومات موثوق

 .وتقييمها من مختلف النواحي المؤسسية والمنهجية
 

 الذي يتضمن القيم والمهارات والمعارف التعليمينهج لمإن نظرة أشمل ل 
 االجتماعية والثقافية قد تساعدنا على اعتباره عملية ئدوالمواقف والمؤهالت والعوا

 التعليمينهج مال فإن وضحت سيسيليا براسالفسكيوآما أ. معقدة ومتعددة األبعاد
 ."المجتمع والمعلمين/عقد آثيف ومرن بين السياسة"بأنه عريفه يمكن ت

 
 

                                                 
 ولكنه ال يقتصر عليها، طالما اعتبرناها إلى أن تطوير المؤهالت يقوم على المعارف) 1990(يشير بيرينو   5

 .نقل العنوان باإلسباني): 1990(بيرينو . انظر ب. بمثابة قدرة على العمل بشكل فعال في حالة ما
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 تعليمينهج المبناء القدرات لوضع ال  2.2
 

 المناهج مطورى شبكة تعزيزلمليئة بالتحديات  إننا ندخل مرحلة جديدة 
، 1988منذ عام ف.  الحرآةيام والمتخصصين في مجتمع ممارسات دينتعليميةال

ن مختلف الناس مقاربات مونحن نعمل على تعزيز هذا المجتمع وجمع آراء و
والمؤسسات لتوفير فرص وظروف أفضل لمناقشة وتصميم وتنفيذ ما يطرأ على 

تعزيز مهني معقد ومثمر يقوم إننا نرى ذلك بمثابة  و.  من إصالحتعليميةالمناهج ال
 يجب أن ينظر إليه من منظار مناهج التعليميةالحاصل في العلى فكرة أن التغيير 

ونحن مقتنعون أنه يمكن إثراء النقاشات حول . العمليات والنتائج على حد سواء
ويمكن للدروس التي نتعلمها من ،  والحصول على أطر أآثر متانةمنهج التعليميال

 أفضل، وذلك من تنفيذ مشاريع الشرآاء اآلخرين أن تجعلنا نتخذ القرارات بشكل
ين  فيما بين مناطق العالم وداخلها، أخذالمنفتح الشامل والسخي والتفاعلخالل 

باالعتبار التنوعات الثقافية والتعددية األيدولوجية والسياسية ومختلف األطر 
 ليس باتباع منهجية التعليم لتحسين نوعيةوهو بشكل أساسي باب مفتوح . التربوية

 بين األشخاص  عميق وصريححوارفل، بل بإقامة من أعلى إلى أسمفروضة 
التفكير والعمل بما يمكنها من  مناهج التعليمية  التي تلتزم آليًا بإصالح الوالمؤسسات

 .ةالمعرفبوفرة المعلومات وعمق بأسلوب يتسم 
 وتجديدها أصبح أمرًا أآثر تحديًا في عالم اليوم تعليميةالمناهج التطوير إن  

 في عالم تعليميةن اإلدارة الفعالة والمستدامة للتغيرات في المناهج الإ. السريع التغير
تطويرها  والمسؤولين عن مناهجيتجه نحو العولمة تتطلب من واضعي سياسات ال

بسبب و. وتنفيذها أن يكون لديهم المزيد من المؤهالت والنماذج المرجعية المعقدة
ها من تغيرات اجتماعية ديمغرافية التحول السياسي واالقتصادي أو الهجرة وما يرافق

فيروس نقص المناعة أو تطور العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو انتشار 
 الحاجة إلى إعادة إعمار اجتماعية ومدنية في المجتمعات  بسبباإليدز أو/البشرية

ا موضوع التأآد من مالءمة المنهج ونوعية التعلم تحدي أصبح ، المتأثرة بالنزاعات
تطوير  وهناك طلب على الصعيد العالمي لتعزيز القدرات الوطنية القائمة ل. مستمرا

 .تها ونوعيتهامالءمضمان  باستمرار من أجل  بالحاجاتوتنفيذ مناهج ذات صلة
   

، السيما فكرة أن هذا المنهج في إننا نتحدث عن منهج دراسي دائم التجدد 
. طريقة تتسم بعمق التفكير والفعاليةتطور مستمر، يتحدى قدرتنا على تحديثه ب

وبفضل التطورات التكنولوجية، نحن في وضع جيد نوعًا ما إلدارة عملية التجديد 
.  وعلينا أن نبحث عن توازن معقول بين األسس واألهداف والمحتويات،الجارية

اإلجراءات "المعرف على أنه (ي تعليمنهج اللممفهوم صيانة اإن على سبيل المثال، ف
يدخل ") ضرورية لدعم ورصد وإنعاش برامج الدروس الحالية والمواد ذات الصلةال

مصطلح عام "وهو .  األساسيتعليميالمنهج حاليًا ضمن المفهوم الشامل لتحديث ال
يأخذ في االعتبار األنشطة على جميع أصعدة النظام التعليمي التي تهدف إلى جعل 

 ."6لتقييم اليوميةنهج األساسي واقعًا لعملية التعليم وامال
 

 بأنها الموارد المادية تعليمينهج المالعلى تطوير قدرة اليمكن تحديد  
نهج، بحثًا عن طرق موالبشرية والفكرية المتاحة إلدارة اإلصالح الذي يطرأ على ال

إن مسألة المواءمة بين ظروف  .معقولة وفعالة الستخدام مختلف أنواع المصادر
إن .  مسألة حيويةتعليمينهج الملتغيرات التي تطرأ على الالتعليم األفضل ومحتوى ا

منهجية تبحث عن بناء أو تعزيز مثل هذه القدرة تكون أآثر وضوحًا وشموًال من 
" بناء القدرات"وما يجعل المصطلح . المنهجيات التقليدية القائمة على الدعم التقني

" التدريب"و" ور المهنيالتط"مختلفًا عن المصطلحات األخرى األآثر تقليدًا مثل 
                                                 

 ).آندا(ريجينا انظر وزارة التعليم في والية   6
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فعلى عكس المنهجيات الفرضية المصممة . هو مسألة التمكين" المساعدة التقنية"و
من أعلى إلى أسفل، يسعى بناء القدرات إلى تمكين الشرآاء الستخدام األبحاث 

 وتجديده من خالل سلسلة تعليمينهج المالتطوير واتخاذ القرارات الثابتة في إدارة 
 .متعلقة بتبادل المعلومات واألبحاث والتدريبمن األنشطة ال

 
أنه عملية تقوم على مساعدة فرد أو على  7بناء القدراتعريف يمكن تو 

مجموعة لتحديد ومعالجة المشاآل واآتساب األفكار والمعارف والخبرات المطلوبة 
 أن تعليمينهج المليجب على واضعي او  .لمعالجة هذه المشاآل وإجراء التغييرات

 وتحليلها، وعند الضرورة تطوير المناهج التعليمية النماذج الدولية لعلى لعوايط
وفي حين يكون . وضعها في سياق معين لالستجابة إلى حاجاتهم المحلية المحددة
 من اهج التعليميةنمالمراد من أنشطة بناء القدرات هو تمكين المتخصصين في ال

ن بناء القدرات ميبقى المستفيدون تشغيلية، مهمة اتخاذ القرارات والمهام اإلدارية وال
 وعائالتهم ومجتمعاتهم المحلية متعلمون هم التطوير المناهج التعليميةبالنسبة ل

 .والمجتمع آكل
 

 الدولي التي ترّآز على تعزيز القدرات يةب الترتنقسم أنشطة مكتبو 
 :إلى خمسة أنواعتعليمية الوطنية بشأن تجديد المناهج ال

 
 ، حلقات دراسية تدريبية حول حوار السياسات التربوية:التدريب )1

 مناهج التعليمية،لتطوير االمحلي حول على المستوى تدريب برامج و
 الزيارات الدراسية وعقد الورش العالمية وتنظيم  عملالفرق وبناء 
 . المرآزة

 
إلجراء البحوث اإلجرائية والتقويم مشاريع تعاونية  :يموالبحث والتق )2

 .مقارنةالت دراساالو
 
 مشورة تقنية رفيعة المستوى لكبار صانعي :المشورة التقنية )3

 .القرارات
 
 .تطوير الموارد للتدريب )4
 
ة مكتب لعرض أنشط آمكون عالمي وحوار تواصل إعداد شبكة )5

: ة عن طريًقالدولي، يهدف إلى تعزيز مجتمعات الممارسالتربية 
 ير المنهج التعليميتطو حوللى الصعيد اإلقليمي عالحلقات الدراسية 

 ، اإلقليميةاجتماعات الخبراء الدوليين وتنظيم األنشطة التدريبيةعقد و
 . بناء على طلب الدول األعضاءمحليةاألنشطة التدريبية الآذلك و

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .The California Wellness Foundationانظر مثًال   7
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 ؟)المهنية( ةما هو مجتمع الممارس

 
 

انينات وأوائل التسعينات إن إعادة التفكير في نظرية التعلم في أواخر الثم 
 والذي اقترح أن يكون ، في سياق معّينتموضعأدت إلى ظهور نموذج التعلم الم

التعلم قائمًا على التفاعل االجتماعي الراسخ في التجارب اليومية سواء أآانت مهنية 
مجتمعات  التعلم يحّتم نوعًا من االلتزام في عدد من  أنواعتبر. أو ذات طبيعة أخرى

مفهوم أآثر شموًال، تم تحديد إطار وفي .  الرسمية منها وغير الرسميةرساتالمما
مجموعة من الناس الذين يتقاسمون مسألة معينة "... مجتمعات الممارسات بأنها 

 ويعمقون معارفهم وخبراتهم في ،أو سلسلة من المشاآل أو اهتمام لموضوع ما
نغر وماآدرموت وسنايدر، و(." هذا الميدان من خالل التفاعل على أساس متواصل

2000.( 
 
 :هناك ثالثة مقومات واضحة لمجتمعات الممارسات هيو

مصلحة مشترآة للمنتجات أو الخدمات أو التعلم القائم على عمليات  )1
 .إعادة التفاوض الجارية

 
الثقة وااللتزام المتبادالن اللذان يعززان االندماج االجتماعي  )2

 .والروح الجماعية
 
 من الموارد المشترآة مثل المدارك والمفردات مجموعة فعلية )3

 .واألساليب
 

إن نموذج المجتمعات التعليمية واستراتيجيات تشجيع مجتمعات الممارسة الرسمية 
الف (منها وغير الرسمية أصبحت أيضًا نقطة ترآيز مهمة في التطور التنظيمي 
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بأنه ويمكن تحديد مجتمع الممارسات، ضمن سياق مهني، .  )2004ونغير 
مجموعة من المحترفين وأصحاب المصلحة اآلخرين في سعي وراء مؤسسة "

بوياس وسبارآمان وويسلي " (تعليمية متقاسمة، ترآز عمومًا على موضوع معّين
2003 :266.( 

 
 

 التعليمينهج ميقوم مجتمع الممارسات، بصفته مجتمعًا تعليميًا، بالنسبة لوضع ال
يقوم فيها الخبراء بالتواصل بشكل منتظم لمناقشة بتوفير بيئة من التحسين المهني 

واستكشاف والتحقق من المسائل ذات االهتمام المشترك والتحديات المتعلقة بتجديد 
إن التواصل المحوسب . التعليمينهج م تهدف إلى تعزيز بناء قدرات الالتعليميالنهج 

فهو يكّمل التجارب  ،الذي يعتمد عليه مجتمع الممارسات االفتراضي يقدم ميزة مهمة
قدر المستطاع من خالل توفير فرص للمجموعات ) ضرورية بكاملها(التي يواجهها 

 .صل الفعال والمتابعة بعد االجتماعاتالتوعدهم للالستعداد لمثل هذه األحداث وي
وفي حين أن التواصل المحوسب ال يحل محل نوعية اللقاءات المباشرة، توفر 

اضية بيئة يمكن للمحترفين أن يبنوا ويتقاسموا فيها مجتمعات الممارسات االفتر
 التكلفة أو عالىالمباشر تبادل الخبرات عن طريق التواصل كون يالمعارف عندما 

يون صصات، قد يجد األخةومن خالل المشارآة في مجتمعات الممارس . غير ممكن
التقدم برات و مختلف المستويات، فرصًا لتقاسم الخلى، عةهج التعليمياتطوير المنفي 

تطوير المناهج التعليمية التي يطرحها من أجل تحديد التحديات مهنيًا والتعاون 
 إال أنه من المهم اإلشارة إلى أن مثل هذا ،بشكل أفضل وإيجاد حلول لهاوفهمها 

النوع من التواصل والتعلم يستثني هؤالء المحترفين الذين ال يملكون نفاذًا سهًال إلى 
 .اإلنترنت

 
 
 
 

 مناهج التعليمية الرؤية والمنهجية الستدامة مجتمع الممارسات لل3. 2
مرحلة تطورية في   -تنموي من منظار - يمكن اعتبار مجتمع الممارسات 

تعزيز شبكة دولية من العالقات أو آخطوة نحو األمام لتعميق طبيعة ومجال 
في ) 2004(نغر ون ويقول إيتيا. التفاعالت المرتبطة باألهداف والغايات المشترآة

 هو أساسًا عملية تعلم جماعي تقوم على ثالث ةإن مجتمع الممارس: "هذا الصدد
إقامة عالقات تمّكن ) هوية يحددها نطاق مشترك من المصالح؛ ب) أ: مّيزات أساسية

، والمشارآة في أنشطة ومناقشات مشترآة والتعاون وتقاسم من التعلم من اآلخرين
، مثل الخبرات والقصص مجموعة متقاسمة من الموارد تطوير )المعلومات؛ ج

إن . باختصار ممارسة متقاسمة، أي واألدوات ووسائل لمعالجة المشاآل المتكررة
السعي من أجل على التفاعل المستدام وعلى التفكير والعمل الجمعيين الترآيز هو 

 . إليجاد حلول مختلفة للمشاآل والمشاغل المشترآة التي يتم إدراآها
 

 والتي ،تنازاإلقليمية التي بحوالرؤى أن الوقت قد حان لتحويل إننا نعتقد  
 والمتخصصون من خالل شبكة دولية إلى جهود مطورو المناهج التعليميةأعدها 

 والنظر ،عالمية تهدف إلى توسيع تقاسم ونشر االستراتيجيات واألفكار والخبرات
.  أفضل وتنفيذهتعليمي على وضع منهج إليها باعتبارها أداة لتمكين القدرة الوطنية

لدينا مجموعة واسعة من الممارسات التعليمية والموارد اإلقليمية التي يمكن تقاسمها و
على نطاق واسع ضمن المنظور األقاليمي، تسهيًال لظروف وفرص التعاون التقني 

 .األفقي بين البلدان واألقاليم
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 أن ترسخ بشكل أآثر التعليمية هجانمالعملية المستمرة لتحسين ال تحتاج  
 1998 إقليميًا في الفترة بين كوينهاشموًال على أساس األفكار والتجارب التي تم ت

على الصعيد الشبكة التوسع فى التحدي التالي الذي سنواجهه هو إن و. 2005و
إن التقاسم الواسع والكريم والمفتوح بين األعضاء هو أساس الشبكة الفعالة . العالمي

، تقاسم االستراتيجيات واألفكار اتقدرالاألساسي لبناء تصور تي تقترح ضمن الال
) التقنية منها والمادية(والمعارف والمعلومات واألبحاث وقواعد البيانات والموارد 
من شأن شبكة  و. )وتجارب تنفيذ مثل هذا التقاسم على أساس الدروس المستفادة

يمية لالتعمارسات أن تقّرب واضعي المناهج مجتمع مقائمة على بناء حيوية وفعالة 
 لذلك، . مشتركبهدف تبادل الخبرات والتجارب والتعاون في ظل نظام مفهومي 

ينبغي استكشاف ما يربط بينهم من توافق ومن مشاغل مشترآة مع احترام 
 . الى بينهماالختالفات

 
 : أفكار رئيسيةةيقوم مجتمع الممارسات على أربع

 
مفهوم شامل لتفاعل الشبكة من خالل ترويج الحوار داخل  آالتعددية ) أ

 .المناطق وفيما بينها
 
 آفرصة للبناء الجمعي من أجل فهم اآلخرين والتعلم من التنوع ) ب

تجارب الغير واستكشاف األفكار للتمكن من مواجهة المشاآل 
إن احتمال التنوع يعتمد على . المشترآة التي يمكن مواجهتها

التفاقات النسبية التي يتم التوصل إليها والجهود الحصول على ا
 .التجزؤالمبذولة لتجنب 

 
نوعية تحقيق نحو يمكن للشبكة أن تكون وسيلة فعالة جدًا للتقدم  ) ج

رتباطات ، ولتقاسم االالتعليم في إطار أهداف توفير التعليم للجميع
 لمحتوى والمدخالت واإلجراءات التي يمكن أن تؤديبين االناجحة 

 .إلى نتائج جيدة
 
الربط بين يمكن للشبكة أن تكون وسيلة فعالة جدًا لمحاولة  ) د

اإلصالحات التربوية والممارسات التي تحدث في المدرسة وفي 
 في محاولة لسد الفجوة القائمة بين حكيمقاعات الدراسة بشكل وثيق و

العالقات (إطار اإلصالح المفهومي وما يحصل يوميًا في المدارس 
 ). معقدة بين المناهج المخطط لها والمناهج المنفذةال

 
إننا نبذل آل ما بوسعنا للمساهمة في تحسين دينامية عملية التعليم والتعلم، مع األخذ 
في االعتبار أحد االستنتاجات المذآورة في التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 

 ."8ةتجميع من دون تحسين نوعيال يمكن توفير التعليم لل" الذي يذآر أنه 2005
 

 . في إعداد مجتمع الممارساتخمسة عواملمن الممكن أن تساهم و 
 

 يحاول تدريجيًا تسهيل األوجه المختلفة للغة نهج متعدد الثقافات ) 1
التواصل والتي تأخذ في االعتبار التنوع الثقافي والحاجة إلى تفاعل 

ات، مع اإلبقاء على الصلة أآثر انسيابًا بين مختلف المناطق والجنسي
ويمكن للنفاذ متعدد اللغات إلى . الوثيقة التي تربط الثقافة باللغة

                                                 
ضرورة ضمان الجودة، . 2005التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام ): 2004(انظر اليونسكو   8

 .ملخص التقرير، باريس، اليونسكو
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والممارسات التعليمية أن المناهج الوثائق األساسية ، السيما وثائق 
 وإدارته داخل التعليمينهج تطوير الميكون له أثر إيجابي في 

 .المناطق وفيما بينها
 
م في مجمله على إعداد رسالة إخبارية مباشرة  ييقونهج ثابت ومباشر ) 2

 من لتعليميةهج انمترآز على تعزيز المناقشات حول ال) على الخط(
خالل الجمع بين التفكير النظري والبرهان التجريبي الصحيح من 
 خالل جمع االتجاهات الدولية ودراسات الحالة الوطنية، ومن خالل

شطة التي تضطلع بها المنتديات ل البريد اإللكتروني واألناختيار تباد
وتوزيع الوثائق واألبحاث البيبليوغرافية والمكتبة االفتراضية والنفاد 
. السهل إلى موارد المكتب الدولي للتعليم وما يتصل به من أنشطة

قيمة أن بكون للمحتوى ويبقى المبدأ األساسي على أنه يتوجب  
 .رمزية ألعضائه

 
المباشرة واألنشطة االفتراضية والبحث نهج متوازن بين األنشطة  ) 3

، مع األخذ في االعتبار عن إقامة توازن معقول يمكن تحقيقه بينها
 .لجدوى آلفتها االقتصاديةإمكانياتها وحدودها باإلضافة إلى تحليل 

 لجمع بين تكنولوجيا المعلوماتاوبموجب هذا النظام، يمكن 
 .عن بعد المباشرة واألنشطة واألنشطة 

 
 يقوم على إعداد وتنفيذ المشاريع الرئيسية هج إليجاد الحلول للمشاآلن ) 4

 التعليمينهج ماإلقليمية واألقاليمية التي تستند إلى المسائل الحساسة لل
وينظر إلى المشروع . والتي تكون مشترآة لمجموعة من البلدان

 منهج التعليميأساسًا على أنه أداة لإلحاطة بالمشاآل في إدارة ال
ي يمكن أن توّلد استجابات جيدة وثابتة بفضل تقاسم التعاون والت

لذا، تعتبر الشبكة وسيلة للتعرف على مختلف . التقني بين البلدان
التجارب الوطنية على أساس المشاآل الفعلية، والسعي إلى حلول 

 مفهومي ثابت، والحصول على تعليميمشترآة في إطار منهج 
ت التعليمية على مختلف مدخالت ونواتج لتحسين الممارسا

المستويات، وتعبئة الموارد الوطنية والدولية من خالل ترويج 
 . التعاون األفقي والمشورة وجمع األموال للتنفيذ الفعال للمشاريع

 
 مطورى ينظر إليه آخدمة دينامية على الخط توفر لنهج مواضيعي ) 5

ساسة في معلومات ذات صلة تتعلق بالمسائل الحمناهج التعليمية ال
وهذا النهج يتوافق . قيادة وإدارة اإلصالح في النهج الدراسي

والمبادىء التوجيهية لليونسكو للحصول على إطار مفهومي وتشغيلي 
السماح المعلومات العالمية و ذلك بمشترك لكافة مكاتبه على شبكة 

البلدان والمنظمة والخدمة على /المواضيع والمناطق: بأربع نقاط نفاذ
 .الخط

 
 ةحلقة دراسية إلطالق مجتمع الممارس. 3
 

  األهداف والمشارآون والنتائج.1. 3 
 

بين السادس والثامن من شهر ) اليونسكو، جنيف(الدولي  التربية نظم مكتب 
 : حلقة دراسية دولية تمحورت حول هدفين2005يوليو 
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 ةمطورى المناهج التعليميمناقشة وتحسين وثيقة لتنفيذ شبكة دولية ل ) أ
 في إطار برنامج عمل يهدف إلى ة، والموافقة عليهاآمجتمع ممارس

 .تحسين عام في نوعية التعليم للجميع
 
-2005 للفترة ةممارسالمن األنشطة لتطوير مجتمع مجموعة وضع  ) ب

2006. 
 

 متخصصًا يعملون في مجال تطوير 31شارك في الحلقة الدراسية و قد  
من أفريقيا وآسيا والدول العربية وأوروبا وأمريكا التعليم من مختلف أنحاء العالم 

مطورى  ووافقوا على استحداث مجتمع ممارسات آشبكة دولية ل،الالتينية والكاريبي
تحقيق المؤدى إلى مناهج التعليمية العملية إصالح  بهدف تحسين المناهج الدراسية

سات وسيلة فعالة آما أجمعوا على آون مجتمع الممار. أفضل ألهداف التعليم للجميع
 في المسائل المتعلقة بالقيادة واإلصالح واإلدارة التعليمينهج ملدعم بناء قدرات ال

والتقييم في إطار نهج يقوم على االحترام الصادق للتنوع باعتباره مفهومًا مؤسسًا 
 .مشروعلل
 

ونتيجة لهذه الحلقة الدراسية، وافق المشارآون آذلك على برنامج األنشطة  
) أ: وتتناول األنشطة الرئيسية ما يلي . 2006و2005 خالل عامي تنفيذهتم التي 

 التعليميةهج انمالحول معلومات نشر ) إعداد رسالة إخبارية لمجتمع الممارسات؛ ب
فى موقع مجتمع الممارسات جزء خاص بتصميم ) ضمن المناطق وفيما بينها؛ ج

إعداد وتنفيذ أنشطة إقليمية )  دمات؛مكتب التربية الدولي على الشبكة العالمية للمعلو
تحديد ووصف الشبكات المتخصصة في ) مثل الحلقات الدراسية وورش العمل؛ ه

 2006الدولي لعام التربية التحضير لمنتدى مكتب ) ؛ والتعليميةهج انممسائل ال
تصميم وتنفيذ ) نوعية التعليم؛ زمن أجل تحسين  التعليميةهج انلمبشأن إصالح ا

 .راسات مقارنةأبحاث ود
 
 المسائل األساسية نحو تطوير مجتمع الممارسات. 2. 3

تمت مناقشة مختلف التوقعات نحو تطوير مجتمع الممارسات خالل الحلقة  
وتناولت بعض النقاط المهمة ما . الدراسية، مساهمة بذلك في إعداد برنامج العمل

 :يلي
 

 :التوقعات نحو تطوير مجتمع الممارسات
 

 خلفية مشترآة وثابتة لتقاسم وتوصيل األفكار والتجاربإعداد  ) أ
 والخبرات والموارد والدراسات) التشديد على االفتراضات الضمنية(

، وذلك بإعطاء التعليميةهج انمبهدف تعزيز بناء القدرات لواضعي ال
الدولي ليس فقط دور المسّهل الفكري واإلداري بين التربية مكتب 

يضًا دور مستحدث السطوح البينية بين األفراد والمؤسسات بل أ
 .العمليات السياسية والتقنية وبين التقنيين وواضعي السياسات

 
، من لتعاون الدوليلمجتمع الممارسات آحافز التشديد على دور  ) ب

خالل تقاسم المعارف حول مختلف الخيارات السياسية وتسهيل 
على تنظيم الحوار السياسي حول التحديات المشترآة والمساعدة 

دراسات المقارنة الدولية وتوفير التدريب للمدربين على شكل ورش 
عمل والنفاذ إلى مختلف أنواع النماذج الدراسية والموارد وتعزيز 
االستخدام األفضل لقواعد البيانات وغيرها من الموارد القائمة 

 .المناهج التعليميةلترويج اإلصالح في 
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ع ممارسات من منظور يقوم على القيمة  آمجتمتطوير الشبكةتحليل  ) ج

تحديد واضح المضافة ألعضائه الممكن الحصول عليها، على أساس 
 الدولي  والمنسقون،  التربيةأدوار ووظائف مكتب (إلطاره التنظيمي

 لكل منطقة وهو عبارة عن النطاق الجغرافيو) 304انظر الفقرة 
 .مزيج جميل بين المثالية والواقعية

 
 اإلصالح التعليمي الحاصل من شة المتعمقة لمختلف تجاربالمناق ) د

منظور مقارنة، خاصة فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالمهارات، من 
يحصل فعليًا في حول ما خالل السعي إلى تحقيق منهج شامل 

المدارس بما في ذلك اإلجراءات والنواتج اإليجابية والسلبية، 
 تنفيذ النماذج وربطها بشكل فعال وإمكانية تقاسم الخبرات عن آيفية

 .بجميع التوقعات والحاجات األساسية للدارسين
 
 لتدريب المعلمين، وال يشمل ذلك فقط نشر النماذج والخبرات ) هـ

الممارسات الجيدة والواعدة بل أيضًا اإلخفاق وما ينشأ عنه من 
 .عواقب

 
على ك عوضًا عن ذلشجيع  لإلصالح والتمسار وحيد اتباع تجنب ) و

عن   والتحدث،تطبيق الممارسات الجيدةحول التحليل  الناقد وتفكيرال
 . الجاهزةعن النماذجالحلقات األآثر فعالية بدل التحدث 

 
  على الصعيد التعليميةهج انم الصادرترويج نشر وتحليل أدوات وم ) ز

وشرآاؤه اإلقليميون،  الدوليالتربية  والتي أعدها مكتب العالمي
 تطرأ ن االستدامة المؤسسية والتعليمية لإلصالحات التيبهدف تحسي

 والتي ينظر إليها أساسًا على أنها عملية للتطور ،التعليمينهج معلى ال
 .المتواصل

 
ربط أنشطة مجتمع الممارسات لمساندة وتعزيز اإلصالحات الجارية  ) ح

 مبدأترويج : ، السيما فيما يتعلق بالمسائل مثلالتعليمينهج معلى ال
) اإللزامي وغير اإللزامي( جميع مستويات التعليم المساواة فى

العمل من والتعليمية المعلمين وال مرآزية العملية إعداد وإصالح 
 إصالح حلقات التدرب علىوأجل إلرتقاء بمستوى جودة التعليم 

نهج م العملية تحسين  والمراحل التي تمر بها التعليمينهج مال
نهج مدعم التعليم المستمر والتغيير في ال والنهج الذي يالتعليمي
الطلب وآيفية ترجمة األهداف في / على أساس العرضالتعليمي

نهج الجديد إلى قاعات ماألنشطة التعليمية وآيفية إيصال فكرة ال
 وإطار لمعايير التعليمينهج مالدراسة والمعلمين واستدامة إصالح ال

نهج لم وإثارة مسألة اتعليميالنهج ماإلعداد وتقييم نواتج التغير في ال
 تعليمية الرسمي وغير الرسمي ومخاطر وضع مناهج التعليمي
 .    موازية

 
 

 
  المتاحة لتعزيز بناء القدراتالتعليمينهج لم اصادرم
 
 مثل تلك الجارية التعليمينهج ممجموعة من موارد الوضع عملية  ) أ
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لجهود  والتي توضح أهمية تقاسم افي آسيا والمحيط الهادىء
والمسؤوليات بين الشرآاء المتعددين على الصعيد العالمي 

 الرؤى واإلقليمي والقطري، من خالل جمع وإدماج مختلف
 .مية والبراهين التجريبيةيها والمناقشة المفلمواقفوا

 
التدريبية بالنسبة لمهارات إدارة المدارس في حاالت الوحدات إن تجربة  ) ب

تشير ) اليونسكو/ مهد الدولي للتعليم من أجل السالالمع( الفقر في غواتيماال
توازن معقول بين األنشطة المباشرة واألنشطة االفتراضية إلى إلى الحاجة 

التي تشكل جزءًا من برنامج تعليمي أآثر شموًال من شأنه أن يؤدي إلى تكوين 
وتعزيز مجتمع ممارسات يقوم على تمكين القادة في وضع المناهج الدراسية 

 .دريبهموت
 
 في التعليمينهج ماألدوات التي يستخدمها واضعو الإن مجموعة  ) ج

الناقدة رؤية التظهر لنا أهمية تعزيز  ةمنطقة دول الخليج العربي
 . وتنمية القيادات الكفؤةالقوالب الجاهزة وتجنب تعليمينهج الملل

 
ل نهج التعليمي بالنسبة للمدرسين في المواطنة في دومالإطار إن  ) د

تنميتها من خالل  يشير إلى أهمية تقاسم القيم التي يجب الكاريبي
الختيار  والتي ُتعتبر إطارًا مرجعيًا رئيسيًا المنهج التعليمي،

 .نهجلممحتوى ا
 



 16

 
  آيف سيتم تنظيم مجتمع الممارسات لدينا؟.4
 

  مفهوم التقاسم.4.1 
 

مع الممارسات تضم إن فكرة التقاسم آمفهوم رئيسي لإلطار التنظيمي لمجت 
 :خمسة أبعاد أساسية

 
 معلومات تتعلق باالتجاهات الدولية والوطنية -تقاسم المعلومات ) 1

.  وإدارته في آل بلد التعليمينهجم البمتابعة إعداد والتعليمينهج للم
 الدولي والمواد  التربيةوسوف تكون أغلبية المصادر من مكتب

يانات االستقصائية السنوية حول  باإلضافة إلى االستب،منتجة وطنياال
 التي يصممها ويديرها مكتب التعليمينهج ماألنشطة المتعلقة بال

 .الدولي مع المنسقينالتربية 
 
 وإدارته من قبل التعليمينهج مإن عملية إعداد ال -تقاسم الخبرات ) 2

مختلف األطراف الفاعلة قد تكون عملية مفيدة للمسؤولين عن وضع 
 على الصعيد الوطني، علمًا بما يحصل لآلخرين وما يالتعليمنهج مال

يجب القيام أو عدم القيام به والتشديد على أية عناصر وآيفية تجنب 
األخطاء وآيفية االستفادة من الفرص الممكنة التي قد يتيحها 

يمكن دمج األسلوب الوصفي و. التعليمينهج ماإلصالح في مجال ال
ضمنية مع تقاسم واسع ودينامي الذي يتضمن تحليل االفتراضات ال

للخبرات االبتكارية التي تعتبر بمثابة قاعدة صلبة للتعاون التقني 
 .األفقي

 
 تعتمد اإلصالحات التربوية بشكل آثيف على -تقاسم التدريب ) 3

األنشطة التدريبية التي تتضمن نقاطًا مشترآة بين البلدان فيما يتعلق 
التي يتم التطرق إليها والمنهجيات مثًال بالمخطط المفهومي والمسائل 

إن تقاسم الموارد البشرية والمادية ضمن برامج . المتبعة لعرضها
التدريب قد ال يكون أقل آلفة وأآثر فعالية فحسب، بل قد يشكل 

األفراد فرصة ممتازة أيضًا لتفاعل متعمق ومثمر بين مختلف 
 . والمؤسسات

 
تمع الممارسات أن يقدم أو  يمكن لكل عضو في مج-تقاسم المشورة ) 4

 وهو يسعى وراء فرص الحصول على  فنيةأن يحصل على مشورة
التربية مكتب إن الدعم الذي يقدمه . الخبرة وتقاسمها في بعد عالمي

يساهم في ) 1.1انظر الفقرة ( التدريبية صادربشأن تطوير المالدولي 
 .عضاءتأسيس قاعدة صلبة لعملية نشطة من تبادل المشورة بين األ

 
 تواجه معظم اإلصالحات التربوية مسائل عالمية -تقاسم المشاريع ) 5

القيادة والوظائف : مثًال( وإدارته  التعليمينهجمالتصميم تتعلق ب
 والحاجات التدريبية 9اإلدارية والتشغيلية في اإلصالحات التربوية

للمشرفين والمدراء والمعلمين وآليات استحداث وتجديد المعايير 
                                                 

 ):2003(ة آسيا والمحيط الهادىء اليونسكو، المكتب اإلقليمي للتعليم لمنطق/انظر المكتب الدولي للتعليم  9
 13-9تعزيز قدرات األخصائيين في إعداد النهج الدراسي إلصالح التعليم، جمهورية الو الشعبية الديمقراطية، 

 .64المكتب اإلقليمي للتعليم لمنطقة آسيا والمحيط الهادىء، الصفحة : سبتمبر، بانكوك/أيلول
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 وتحديث مثل هذه 10ربوية وتقنيات تقييم النتائج األآاديمية للطالبالت
من خالل بشكل أفضل مقاربته والتي يمكن ) المعايير والتقنيات

إن الخبرة الكبيرة . مبادرات مشترآة من قبل مجموعة من البلدان
هج انمالدولي في دعم المشاريع المتعلقة بالالتربية التي اآتسبها مكتب 

 تقدم مثاًالمشاريع مشترآة بالتزام فعلي مكن أن تؤدى إلى ب التعليمية
 المتعلقة المصادرهامًا في ترويج ، وتلعب دورا األقاليمبين للتعاون 

 . وتنفيذهةالتعليميهج انمالتصميم إصالح ب
 

 
  الهيكلية4.2 

 
اليونسكو التوجيهية ألدلـة سوف توضع هيكلية مجتمع الممارسات وفقًا  

يار تخايجب أن يستند و  .على الشبكة العالمية للمعلوماتيذ مواقع حول تصميم وتنف
بين األعضاء في الشبكة على سهولة االستخدام التواصل  التي ستدعم ياتالبرمج
 .هدف إلى تعزيز مجتمع الممارساتمقاربة توعلى 

 
نحو مجتمع ممارسات وتواصل عبر : "إننا نقترح تسمية مجتمع الممارسات آاآلتي

 : فى موقع المشروعالهيكلية التاليةتطبيق مع " لمناهج التعليميةفي تطوير االشبكة 
 

 تقديم. 1
 رسالة إخبارية عن مجتمع الممارسات. 2
  وبرنامجها الزمنياألنشطة .3
 خدمة المساعدة على الخط. 4
 اتوضوعالممتصفح . 5
 المشاريع. 6
 التعليميةج اهنلمالمتعلقة باصادر الم. 7
 )مناطق اليونسكو(بط الروا. 8

 
  

 هيكل التظيمي ال4.3
 

 أآان التعليمية،هج انميمكن ألي شخص أو مؤسسة تعمل في مجال إعداد ال 
 عضوًا في اصبحي أو تنفيذه أو متابعته أو تقييمه، أن تطويرهذلك في دراسته أو 
وضمن إطاره التنظيمي، يتألف مجتمع الممارسات من فريق . مجتمع الممارسات

 ومؤسسات ،بكةللشق ومنسقين إقليميين وأعضاء وطنيين وأعضاء منتسبين تنسي
 ).انظر البيان أدناه (.ألعماله ومشاريعهادمون الرعاية قوأفراد ي

 
مجتمع مدير يضم ، والدوليالتربي   مكتب مدير فريق التنسيقيرأس و 

الفريق إدارة ويتولى هذا .  والمنسقين اإلقليميين،الدولي التربية مكتبالممارسات في 
 وعلى وجه الخصوص يقوم .عامومتابعته وتقييمه بشكل محتواه مجتمع الممارسات و

بتحديد وتخطيط األنشطة وتطوير المشاريع وتنظيم األنشطة التدريبية والحلقات 
آما يشجع هذا الفريق التعاون التقني بين المناطق والبلدان . الدراسية وورش العمل

                                                 
التقرير النهائي ): 2004(، المعهد الوطني للتعليم في بيالروس اليونسكو/انظر المكتب الدولي للتعليم  10

تحديات "، 2003يونيو / حزيران23 و22لورشة العمل اإلقليمية التي انعقدت في منسك، بيالروس، يومي 
: ، جنيف"منظور بيالروسيا ومولدوفا وروسيا وأوآرانيا: إعداد النهد الدراسي في القرن الحادي والعشرين

 .11ولي للتعليم، الصفحة المكتب الد
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م بتنظيم اجتماع سنوي لتخطيط وتقييم األنشطة التي  ويقوصادر،ويبحث عن الم
 .الدوليالتربية مكتب  مدير حددهاي
 

 الدولي التربية مكتبلمدير مجتمع الممارسات في أما المهام الرئيسية  
 الدولي  التربيةمكتبفهي تصميم وإدارة ومتابعة األنشطة التي يتم االتفاق بشأنها بين 

 . مكتب لل2007-2002المتوسطة األجل للفترة والمنسقين ضمن االستراتيجية 
 

هم أشخاص يضطلعون بوضع وإدارة ومتابعة المنسقون اإلقليميون و 
األنشطة والمشاريع في آل منطقة من المناطق المحددة، في إطار األنشطة المتفق 

الدولي والمنسقين خالل الحلقة الدراسية المشار إليها أعاله التربية مكتب  عليها بين
 العالقات مع المنسقين الذين تم  تشكيلونحن نعمل حاليًا على). 3.1  نظر الفقرةا(

 .تحديدهم خالل الحلقة الدراسية
 
 :المنسقين، يمكننا تغطية المناطق التاليةمن خالل و
 

 الشرق والشمال والجنوب والغرب؛: أفريقيا ) أ
 ؛ةدول الخليج العربي ) ب
 منطقة المحيط الهادىء والصين؛: آسيا) ج
دول البلطيق وأوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية واالتحاد : أوروبا) د

 السوفياتي سابقًا وشمال أوروبا؛
 .أمريكا الوسطى والكاريبي: أمريكا الالتينية والكاريبي) هـ

 
 باعتبارهم الوطنيين) المنسقين(األعضاء وضمن آل منطقة، يمكن تحديد  
أو خاصة تعمل في أماآن مثل /وات تنتمي إلى مؤسسات عامة سأو مؤس/أشخاصًا و

 والجامعات والمعاهد تطوير المناهج التعليميةالوزارات والهيئات المختصة ب
ويحصل األعضاء الوطنيون على جميع أنواع . والجمعيات ووآاالت التعاون التقني

 المشاريع واألنشطة فىمن مجتمع الممارسات وبالتالي، يساهمون صادر الم
 .تعليميةالهج انمالمرتبطة بال

 
هتمون أو مؤسسات ي/فهم أشخاص و في الشبكة األعضاء المنتسبونأما  

ما يكون ، وغالبًا مواقعهم انطالقًا من مختلف  التعليميةهجانممسائل تتعلق بالب
التعاون التقني واألعمال المناهج التعليمية وبأمور دارة وتطوير إسهامهم متصال بإ

 .المتعلقة بالمتابعة والتقييم
 

هم الذين يوافقون لمؤسسات واألفراد الذين يضطلعون باألعمال الرعائية ا 
تصميم المناهج التعليمية تحسين الرامية إلى على تعزيز ودعم مختلف الجهود 

 .  طبيقهاوت
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 نص االستقبال على شبكة المعلومات العالمية
ات     " ع الممارس شبكة عالمإن مجتم اهج      آ وير المن ن تط سؤولين ع ن الم ة م ي

التعليمية هي طريقنا لدعم الجوانب المرتبطة بتعزيز بناء القدرات فى مجال تطوير               
ويم تالقيادة والتغيير واإلدارة والمتابعة وال : المناهج التعليمية مثل   راد   . ق ويمكن لألف

د الب   ات وقواع ر والمعلوم ات النظ ادل وجه ة والخاصة تب ات والمؤسسات العام يان
ه             نهج وتطبيق إن . والبحوث والتدريب والتعاون الفني حول آيفية تحسين تصميم الم

راء                 دى يمكن للخب تكوين مجتمع من الممارسين لتطوير المناهج هو عبارة عن منت
ادل الت    اون وتب ادل التع ه تب ن خالل رد جم رؤى وال سارات  وارب وال ول االستف د ح

نهم تحديث المعلومات والوثائق حول أحدث        فى مجال إدارة المناهج، آما يك     اليومية  
اهج      صادر المن ى م سهيل الوصول  إل ة، وت اهج التعليمي ال المن ى مج ات ف االتجاه

زمالء فى              . لتصميم مواد التدريب والتقويم    ين ال رات ب ارف والخب ادل المع وبمكن تب
 .   "آل أنحاء العالم الذين لديهم نفس األمنيات واالهتمامات

 
 

 مدير مكتب التربية  الدولي

 األعضاء المنتسبون 
 مؤسسات للرعاية 

 مؤسسات/أفراد
 المنسق اإلقليمي 
 ينسق ويدير

 إداري الشبكة العالمية 
 يدير ويحرك ويسهل

 األعضاء الوطنيون
 مؤسسات/أفراد

 تعطي وتأخذ


