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Þ  الصفحة

 التقرير العام - ١

 املقدمة
 إلعداد على مستويات خمتلفة بأعمال حتضريية مكثفة متيز باإلثارة، فقد حافالً عاماً مفعماً بالتحديات و ٢٠٠٨ كان عام - ١

 باألنشطة املخطط هلا، برمته ويف الوقت نفسه، اضطلع فريق املكتب الدويل للتربية . الدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل للتربية
 لتنفيذ األوىل يشكل السنة ٢٠٠٨ وجتدر اإلشارة إىل أنّ عام . حتفيز كما اعتمدها الس يف دورته السادسة واخلمسني، باحترافية و

 قد و . ٢٠١٣ - ٢٠٠٨ استراتيجية املكتب الدويل للتربية للفترة لتنفيذ األوىل السنة ، ويصادف كذلك ٤ / م ٣٤ و ٥ / م ٣٤ الوثيقتني
 تشرين الثاين / نوفمرب ٣٠ ٪ يف ٨٧,٦٦ ومقارنةً مع نسبة . ٪ ٨٨,٥ ٢٠٠٨ األول تشرين / أكتوبر ٣١ بلغت نسبة التنفيذ يف

 ومرد ذلك جزئياً إىل األعمال التحضريية للمؤمتر الدويل للتربية وإىل التنفيذ املستدام لألنشطة ، تعترب نسبة تنفيذ عالية فهي ، ٢٠٠٧
 . العادية

 تشرين األول / أكتوبر ٣١ إىل كانون الثاين / يناير ١ لتربية يف الفترة املمتدة من األنشطة اليت قام ا املكتب الدويل ل رير يقدم التق - ٢
 . ة ساسي من الربامج األ برنامج ووفقاً للممارسة اليت وافق عليها الس، ال يتضمن القسم األول إال عرضاً موجزاً عن كل . ٢٠٠٨
 يرد يف البطاقات الوصفية شرح مفصل لألنشطة والنتائج احملققة مبوجب ، للمكتب قائم على أساس النتائج ال للنهج اإلداري ووفقاً

 أما الوضع املايل للميزانية فهو وارد يف القسم . ، على أا القسم الثاين الوصفية الواردة يف البطاقات كل برنامج من الربامج األساسية
 . الثالث

 كانون / يناير خلامسة واخلمسني يف وافق عليها جملس املكتب يف دورته ا اليت لربامج ا يكلية هل وفقاً ٢٠٠٨ يتم تنظيم أنشطة العام - ٣
 واستناداً إىل مهمة ) ٣ / ٥٦ م ( ٢٠٠٨ كانون الثاين / ناير ي لربنامج الذي اعتمده الس يف وفقاً ل وبالتايل، ). ا ( ٢٠٠٧ الثاين

 : للمكتب اهليكلية ثالث وظائف رئيسية هذه تربز والثالثون، الرابع املكتب اليت أوكلها إليه املؤمتر العام

ü ( األخصائيني يف إعداد املناهج الدراسية، يف الدول األعضاء وعلى املستويني اإلقليمي وتدريب تعزيز القدرات يساهم يف 
 ؛ ) ( والعاملي

üü ( يف جمال تطوير التربية مرصد التوجهات دور ويلعب بأحباث ودراسات يقوم ) 
 ؛ )

üüü ( ها وينشرها يدير املعارف ويتقامس ") ( ا وتطبيقه ة الدراسي املناهج إعداد يف جمال ") إدارة املعارف 
.( 

 ). اإلدارة املؤسسية واملوارد البشرية واملالية و الس ( للتربية مكتب الدويل ل ل لتشغيل املؤسسي ا وأخرياً، يعرض التقرير - ٤

 واخلمسني، واصل املكتب الدويل للتربية حتقيق النتائج املتوقعة السادسة وكما يشري إليه الربنامج الذي اعتمده الس يف دورته - ٥
 : اليت ترد مقدمتها يف اإلطار التايل ٥ / م ٣٤ الوثيقة ويف ٢٠١٣ - ٢٠٠٨ يف االستراتيجية

 ) ٠١٠٢١ ، الفقرة ٥ / م ٣٤ ( مقدمة عامة

 يبقى حتسني نوعية توفري التعليم للجميع مسألة تثري قلقاً بارزاً على صعيد العامل، وتظهر الدراسات أنّ مسألة إصالح املناهج
 احلصول على التعليم فحسب، بل دف أيضاً إىل ضمان تشجيع الدراسية حتتل الصدارة يف السياسات التربوية اليت ال ترمي إىل

 ، صصة يف جمال الربامج املدرسية وباعتباره مؤسسة متخ ). من احلصول إىل النجاح ( متكّن مجيع الطالب من التعلم بشكل ناجح
 اجلديدة لتطوير يواصل املكتب الدويل للتربية تركيز جهوده حول تطوير القدرات البشرية واملؤسسية وحتديد االجتاهات سوف

. السياسات التربوية يف هذا اال حول التربية ونشر املعلومات احملدثة واجليدة وترويج احلوار الدويل
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Ý  الصفحة

 أنشطة قطاع التربية، سوف تساهم أنشطة املكتب يف حتقيق معظم األهداف االستراتيجية متوسطة األجل من متكامل وكجزء
 وسوف دف برامج املكتب املعنية ببناء القدرات والتدريب إىل حتقيق أهداف خطي . نتني لفترة الس للقطاع، إىل جانب أولوياته

 وسوف يهدف . ٣ و ٢ ، يف حني سيساهم مرصده وبرامج البحوث والدراسات يف خطي العمل الرئيسيني ٤ و ١ العمل الرئيسيني
 ٣ و ٢ و ١ يف خطوط العمل الرئيسية ، ر املناهج الدراسية تطوي ومن منظور على حنو شامل ، ارة املعارف إىل املسامهة برناجمه املعين بإد

 حداث اليت تنظمها اليونسكو يف جمال التربية لفترة األ املؤمتر الدويل للتربية الذي سيكون أحد أهم سيستضيف املكتب كما . ٤ و
 . ٣ مسامهة أساسية يف خط العمل الرئيسي ميثل السنتني و

 كما قام ببعض األنشطة اجلديدة استجابة للطلبات احملددة اليت ، ة األنشطة املخطط هلا اضطلع املكتب الدويل للتربية بغالبي - ٦
 ويرد املزيد من التفاصيل يف الفقرات . ، باإلضافة إىل األنشطة املتعلقة باملؤمتر الدويل للتربية ٢٠٠٨ تقدمت ا الدول األعضاء يف

 ìÜÛþÚþöÙ ØÜëüý×ÜóÖ þöí " ، مت إعداد مشروع جديد بعنوان ٢٠٠٨ يف أوائل عام . ذات الصلة الية ويف البطاقات الوصفية الت

ãöôÕî×Ü÷ö Üö óÔü ø÷ûûîöÜóÖ " وهو مشروع مشترك بني املكتب الدويل للتربية وجامعة øþýöüÛÜü ÓüÕÕ÷ö ، شبكة بالتعاون مع 
 الدراسية والتكنولوجيات اجلديدة اهج املمارسات اجليدة يف ربط املن ودف املبادرة إىل تقاسم . املدارس املنتسبة التابعة لليونسكو

) ìÜÛþÚþö ( الذي يتم فيه ترويج أماكن املدارس اجلامعة وتشجيع عمليات التبادل والربط الشبكي املستدام فيما بني ، يف الوقت 
 وترينيداد ) جنوب أفريقيا ( وقد مت اختيار مدارس يف ثالثة مواقع هي على التوايل سويتو . الثقافية الطالب من خمتلف اخللفيات

 . الختبار األنشطة ) الواليات املتحدة ( سبورغ ت وتوباغو وبي

 األنشطة اليت ينفذها املكتب - ١

 القدرات تطوير ١ - ١

 ) ٠١٠٢٢ ، الفقرة ٥ / م ٣٤ ( ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ السنتني النتائج املتوقعة يف اية فترة

 جمموعة املمارسات يف جمال تطوير املناهج الدراسية

 وكان ذلك . وترية عمل مكثفة بالنسبة إىل جمموعة املمارسات قامت بتوطيد وتوسيع األنشطة بشكل متزايد ٢٠٠٨ شهد عام - ٧
 جهة من ١٠٠ حشد حوايل ة ويف ملؤمتر الدويل للتربي حول ا مشاركتها الشاملة يف االستشارات اإلقليمية : نتيجة دمج العوامل التالية

 واألنشطة املتزايدة ٢٠٠٦ العمل والنقاشات اليت جرت خالل املؤمتر؛ تنفيذ اتفاقات التعاون املوقعة عام حلقات يف اجلهات املعنية
 عزيز وظيفتها كشبكة نشيطة من ومت ت . واملرتبطة خبطط عمل جمموعة املمارسات يف خمتلف املناطق مع نقاط التركيز اجلديدة

 الباحثني واملمارسني واخلرباء وواضعي السياسات وكمنصة للحوار السياسي، مع التشديد بشكل خاص على توطيد أواصر التعاون
املشاورات فإنّ وضمن إطار جمموعة املمارسات، . اإلقليمي واألقاليمي وفيما بني بلدان اجلنوب وبني بلدان اجلنوب والشمال
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 العمل حلقة ، استمرت مع ٢٠٠٧ اليت بدأت عام بشأن التعليم اجلامع واملمارسات اجليدة لتقاسم الرؤى والسياسات قليمية اإل
 إقليمية ووصلت إىل أوجها عند تنظيم ثالثة مؤمترات ) ٢٠٠٨ آذار / هلسنكي، فنلندا، مارس ( اإلقليمية املشتركة بني بلدان الشمال

 ) ٢٠٠٨ آب / بريوت، لبنان، أغسطس ( والدول العربية ) ٢٠٠٨ أيار / بايل، أندونيسيا، مايو ( يف آسيا حتضريية للمؤمتر الدويل للتربية
 تشكّل هذه العملية التحضريية للدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل و ). ٢٠٠٨ أيلول / ياوندي، الكامريون، سبتمرب ( وأفريقيا

 من جانب أكثر من ة النشيط املشاركة عمل دولية وإقليمية ودون إقليمية، مع وحلقة مؤمتراً ١٣ انبثق منها قد للتربية مسةً فريدة و
 وأوكلت إىل فريق جمموعة املمارسات مهمة إعداد وإنتاج مخسة أشرطة فيديو تقوم، من خالل . بلداً ١٢٨ مشارك من ٩٠٠
 ". تعطي الصوت للمهمشني " للتربية و إىل املؤمتر الدويل األساسية بإيصال املفاهيم لتعليم اجلامع، املمارسات اجليدة ل عرض

 ونشر ومت تنفيذ . نقطة مركزية ١٢ مع بلداً، ٩٤ عضواً من ٨٤٠ ، تكونت جمموعة املمارسني من أيلول / سبتمرب ٣١ حىت - ٨
 مت ، وعلى وجه اخلصوص يف أفريقيا . دكار وبانكوك وسانتياغو خطط العمل املعدة مع مكاتب التربية اإلقليمية التابعة لليونسكو يف

 القسم مع بالتنسيق ، ٢٠٠٨ نيسان / يف باجنول، غامبيا يف أبريل " التعليم األساسي يف أفريقيا برنامج " إطالق املرحلة االبتدائية ملبادرة
 ، للتركيز على إطار منهاجي أكثر أمهية ويقوم على اليونسكو ومكتب التربية اإلقليمي اإلفريقي يف املعين بترويح التعليم األساسي

 يف سان " تقييم املهارات " ويف أمريكا الالتينية والكارييب، مت تنظيم االجتماع السادس حول . رات ملدة ال تقل عن تسعة أعوام املها
 ألمريكا الوسطى التربوي والثقايف التنسيق مكتب ، مبوجب االتفاق اإلقليمي مع ٢٠٠٨ حزيران / خوسيه، كوستاريكا يف يونيو

 باإلضافة إىل ذلك، مت حتديد جماالت التعاون بالنسبة إىل عمليات إصالح ). ٢٠٠٩ - ٢٠٠٧ ( الذي مت إبرامه ملدة ثالث سنوات
 . بليز وكوستاريكا والسلفادور وهندوراس وغواتيماال ونيكاراغوا وبنما : املناهج الدراسية باإلحالة إىل البلدان التالية

 وتظهر نتائج مجيع . جمموعة املمارسات على مستويات خمتلفة تأتى الكثري من التقارير والوثائق عن األنشطة اليت اضطلعت ا - ٩
 " املشاورات اإلقليمية يف الوثيقة اإلعالمية املعنونة

 حيمل العنوان نفسه مدرج أيضاً يف العدد اخلاص من وهناك مقال . ، واليت ستكون متاحة خالل املؤمتر الدويل للتربية "
 املمارسني العمل التسع موعة حلقات كما سيتم توزيع قرص مدمج حيتوي تقارير . املخصص للتعليم اجلامع " مستقبليات " جملة

 ملوارد العاملية بشأن تغيري ويتم إعداد جمموعة ا . ٢٠٠٨ املؤمتر الدويل للتربية يف دورة عام يف على املشاركني التعليم اجلامع حول
 كما مت . بصيغتها النهائية من خالل إدماج دراسات حالة تعىن بتطوير املناهج من مجيع مناطق اليونسكو املناهج الدراسية وإدارا

 . إنتاج ونشر مسامهات فكرية أخرى يف مؤمترات وندوات حتضريية دولية

 . ðú و ðþ قتني الوصفيتني ترد األنشطة والنتائج احملرزة يف البطا - ١٠

 جنوب الصحراء فريقيا يف أ والتعليم من أجل السالم الفقر والتخفيف من حدة ناهج الدراسية امل االبتكارات يف

 أفريقيا أخصائيي التربية رفيعي املستوى من وزارات التربية يف تسعة بلدان ناطقة باللغتني الفرنسية والربتغالية يف شبكة إنّ - ١١
 مسؤوالً مت ١٥٠ ما جمموعه ومجعت ٢٠٠٨ بناًء على طلبهم مت تعزيزها عام ٢٠٠٤ واليت مت إطالقها عام حراء جنوب الص

 وتظهر اخلربة املكتسبة والدروس املستفادة . ن ومفتشون عامو للمعلمني ن ومدربو املناهج الدراسية يف أخصائيون تدريبهم، من بينهم
 : املعنون " مستقبليات " جملة يف عدد ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤ من املشروع خالل الفترة

 تعرض املمارسات اجليدة اليت حيث ) ٢٠٠٨ حزيران / ، يونيو ٢ ، الرقم ٣٨ ، الد ١٤٦ (
 وتفقيه األطفال غري يم املعلمني يف املناطق الريفية، وتعل ، واملناهج الدراسية احمللية ، حددها املشروع، من قبيل التعليم ثنائي اللغات

 . إىل جانب مواضيع أخرى امللتحقني باملدرسة،

نظم املنتدى الدويل بعنوان - ١٢
 ، دف تقاسم التقدم احملرز والنتائج احملققة حىت اآلن يف سياق ٢٠٠٨ كانون الثاين / ير ينا ١١ و ١٠ ، إسبانيا يومي مدريد يف

" كومبلوتنسي " لقد ضمت الندوة اليت نظمها املكتب الدويل للتربية ووزارة التربية والعلوم يف اململكة اإلسبانية وجامعة . املشروع
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 تابعة لليونسكو وجهات ماحنة للنظر يف كيفية حتقيق النوعية واملساواة ال نية يدا امل كاتب موظفني من امل اإلسبانية أفرقة قطرية وخرباء و
 . والكمية ضمن نطاق املشروع

 " نظمت الندوة الدولية السادسة بعنوان - ١٣
 يغايل، رواندا، بالتعاون مع املركز الوطين الرواندي إلعداد أكتوبر يف ك / رين األول تش ١٧ إىل ١٣ من "

 وقد أطلقت الندوة املرحلة اجلديدة للمشروع من أجل تطوير إطار مفهومي . الوكالة األملانية للتعاون التقين املناهج الدراسية و
 ، وبالتايل وصل عدد البلدان املشاركة يف هذه املبادرة يدة دخلت ستة بلدان جد ، و ومنهجي جديد إلدراج التعليم من أجل السالم

 وبوتسوانا وبوركينا فاصو وبوروندي وكونغو برازافيل وغينيا وكينيا ومالوي ومايل وموريشيوس وموزامبيق أنغوال ( بلداً ١٥ إىل
 الوكالة األملانية ملكتب الدويل للتربية مع الندوة نتائج الدراسة اليت أجراها ا نشرت كما ). ورواندا وب أفريقيا ن والنيجر والسنغال وج

 إلقامة الروابط بني التخفيف من حدة الفقر كوثيقة مرجعية مفهومية مهمة " االستعداد للحياة والعمل " بعنوان للتعاون التقين
 . توسيعه مت و واستمر التعاون املثمر القائم مع عدة مكاتب ميدانية لليونسكو . والتعليم من أجل السالم

 . ٢ ترد تفاصيل األنشطة والنتائج احملرزة يف البطاقة الوصفية - ١٤

 والتعليم وفريوس نقص املناعة فريوس نقص املناعة البشرية يف إدراج مسأليت مكافحة مركز تبادل املعلومات وبناء القدرات
 يف املناهج الدراسية اإليدز / البشرية

 كافحة فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز وسعياً ملساعدة تعزيز الوقاية شترك بني الوكاالت مل امل فريق املهام ضمن إطار - ١٥
 وخاصة فيما يتعلق باملناهج اجلنسني، واحلد من الوصم والتمييز، وبناء عالقات أكثر مساواة بني واجلهود املبذولة يف التربية،

 : مها على مكونني ٢٠٠٢ يقوم هذا املشروع الذي أُطلق عام الدراسية وحمتوياا على املستويني االبتدائي والثانوي للتعليم الرمسي،
 املشروع وأتى جبميع مثار التجربة متّ تعزيز ، ٢٠٠٨ وخالل عام . الوثائق ونشر املمارسات اجليدة وتطوير القدرات / املعلومات تبادل

 حوايل تم حتيينه باستمرار مع الذي ي أصبح من األسهل االطالع على املوقع على شبكة الويب و . اليت متّ خوضها يف السابق
 الروسي بشكل كلي يف حني أن قاعدة البيانات بلغت اإلنكليزي والفرنسي واإلسباين و أقسام تشغيل زيارة سنوياً؛ ويتم ١٥,٠٠٠

 املناعة نقص فريوس موضوع تدريس كتيب مت استخدام ، وعلى وجه اخلصوص . ممارسة من املمارسات اجليدة التربوية ٧٢٠
 يف ، نظمت األوىل عمل تدريبيتني حلقيت يف ) إلسبانية ا املتاح باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية والروسية و ( اإليدز و البشرية

 عمل لتنسيق السياسات التربوية يف جمال مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف بلدان حلقة " بعنوان أفريقيا الوسطى
 العمل الثانية بعنوان حلقة ؛ أما ٢٠٠٨ أيار / مايو ٣٠ إىل ٢٧ من الكامريون دواال، يف " أفريقيا لوسط اجلماعة االقتصادية والنقدية

 " يف إدراج مسأليت مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف املناهج الدراسية عمل حول استثارة الوعي وبناء القدرات حلقة "
 . أخصائياً ١٢٠ ، حيث مت تدريب أكثر من ٢٠٠٨ نيسان / أبريل ١٢ إىل ١٠ من ، االحتاد الروسي فنظمت يف موسكو

 ٨ إىل ٤ املكتب الدويل للتربية جزءاً من وفد اليونسكو إىل املؤمتر الدويل للتربية حول اإليدز يف املكسيك من شكّل - ١٦
 فريوس موضوع س تدري إدراج دليل " كما مت عرض ملصق املكتب . وشارك يف رئاسة دورة حول الوقاية ٢٠٠٨ آب / أغسطس

 التجارب املستقاة من إدراج فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف : املدرسية املناهج جمموعة يف واإليدز البشرية املناعة نقص
 . خالل املؤمتر " الوطنية املدرسية املناهج

 حتليل بشأن تدريب املعلمني خارج إلجراء أكتوبر، مت تقدمي مساعدة تقنية حمددة إىل وزارة التربية يف غيانا / يف تشرين األول - ١٧
 . ساعات العمل وخالهلا على الصحة والتغذية يف املدارس مع التشديد بشكل خاص على فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز

 ، واخلطط املعلمني تدريب ويكمن اهلدف يف تقييم فعالية االستجابة احلالية ملسأليت فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف جمال
 املوضوعة للمستقبل القريب من أجل تسليط الضوء على مواطن القوة والثغرات ووضع سلسلة من التوصيات لتوجيه عملييت وضع

. السياسات العامة والتخطيط االستراتيجي
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 اإليدز املشتركة / اعة البشرية املبادرة العاملية املعنية بالتعليم وفريوس نقص املن ازداد التعاون مع أصحاب املصلحة على مستوى - ١٨
 واملشروع املشترك بني فريق العمل املشترك اإليدز / برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية بني اليونسكو و
 ياوندي يف لليونسكو الوطنية املكاتب ومع اإليدز / برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية بني الوكاالت و

 مت تعزيز التعاون مع املعهد الدويل و . بناء القدرات فيما يتعلق ب املكتب اإلقليمي لليونسكو ألفريقيا مع و وموسكو وبانكوك
 واملكتب اإلقليمي لليونسكو ألفريقيا هراري وسانتياغو وكينغستون يف نريويب و الوطنية كاتب للتخطيط التربوي ومقر اليونسكو وامل

 . مركز تبادل املعلومات املوحد واملعين بالتعليم حول فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز بوظيفة يتعلق فيما

 . ٣ األنشطة والنتائج احملرزة يف البطاقة الوصفية تفاصيل ترد - ١٩

 األعضاء إىل الدول املساعدة املقدمة / مشاريع التعاون التقين

 من االستجابة للطلبات احملددة من البلدان وقدم خدمات استشارية ، ٢٠٠٨ ، عام الربنامج متكّن على غرار السنوات املاضية، - ٢٠
 . شخصية ومساعدة تقنية تتعلق مبجال إعداد املناهج الدراسية وتنفيذها

٢١ - ،ظمت مع أصحاب املصلحة يف جنيف حلقة واستناداً إىل وبشكل أدقآب / أغسطس ٢٠ إىل ١٨ من ( العمل الدولية اليت ن 
 باإلضافة . امل األدلة املدرسية يف العراق بشكل ك ملناهج الدراسية وإعداد طموح لتحديد ا ، مت استعراض مقترح مشروع ) ٢٠٠٨

 يف مونروفيا، ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ اليت وضعت خالل الفترة املخططات املنهجية الليبريية املنقحة مت إعداد استراتيجية الختبار إىل ذلك،
 اتفاق التعاون مع اليونيسف، سيتم توفري ومبوجب . بناًء على طلب من وزارة التربية ) ٢٠٠٨ أيلول / مرب سبت ٢٧ إىل ١٤ من ( ليبرييا

 . يف كوسوفو ٢٠٠١ املساعدة التقنية ملراجعة إطار املنهج الدراسي الوطين اجلديد الذي أُعد يف

 الدراسة : إىل دراستني ) ìÐÏ ( األملانية للتعاون التقين بالشراكة مع الوكالة ٢٠٠٧ اللتان أُطلقتا عام ن اجلديدتا ن أدت املبادرتا - ٢٢
 " األوىل بعنوان

 يف مابوتو، ٢٠٠٨ أيار / ريقيا يف مايو م يف أف لرابطة تطوير التعل الذي يعقد كل سنتني اليت عرضت خالل االجتماع "
 وبغية تعزيز . ٢٠٠٩ سيتم اختبارها ميدانياً وتنقيحها ونشرها عام " " موزامبيق، والدراسة الثانية بعنوان

 االستعداد للحياة " مت نشر وحتليل الدراسة بعنوان التنسيق الداخلي وخلق أوجه التآزر فيما بني أنشطة املكتب الدويل للتربية،
 ، حول ٢٠٠٨ أكتوبر / مفهومي ومنهجي يف سياق الندوة الدولية السادسة يف كيغايل، روندا يف تشرين األول كمورد " والعمل
 ، سيتم نشر نسخة ٢٠٠٩ ويف عام ". والتخفيف من حدة الفقر املناهج الدراسية والتعليم من أجل السالم االبتكارات يف " مشروع

 . منقحة من الدراسة

 تقرير اجتماع اخلرباء األول بشأن ، السيما اليونسكو منشورات املكتب الدويل للتربية و إىل كما مت تقدمي عدد من املسامهات - ٢٣
 ìÜÛþÚþö ìîÜíüÙ î×ÜöÛ û÷íüýö " : دليل بعنوان ؛ و ) ٢٠٠٧ باريس، اليونسكو، ( الكتب املدرسية التعليم من أجل السالم وإعداد

óüôÔö÷Õ÷ÛÖ ó÷ Îý÷û÷óü ÜöóüýôîÕóîýþÕ îöíüý×óþöíÜöÛ þöí ÜöôÕî×Üëüöü×× " واضعي املناهج حول " مستقبليات " جملة عدد و 
 الذي نشر خالل صيف ) ٢٠٠٧ كانون األول / ، ديسمرب ٤ رقم ، ال ٣٧ ، الد ١٤٤ ( حتديات اإلصالح : يف وجه التربية الدراسية

 . ٢٠٠٨ عام

 قبيل دراسات احلالة ن بعدد من األنشطة املخطط هلا أصالً، م الضطالع يتمكن املكتب من ا مل خارجة عن إرادته، وألسباب - ٢٤
زاعات  . بشأن املساواة بني اجلنسني واملناهج الدراسية يف اتمعات اخلارجة من الـن

. ٤ األنشطة والنتائج احملرزة يف البطاقة الوصفية تفاصيل ترد - ٢٥
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 وارد ومرصد التوجهات بنك امل ٢ - ١

 ) ٠١٠٢٢ ، الفقرة ٥ / م ٣٤ ( السنتني عة يف اية فترة النتائج املتوق

 رد ومرصد املوا للمواد اليت يتم تيسريها من خالل بنك شهد هذا الربنامج األساسي منواً مستمراً واستخداماً متزايداً - ٢٦
 . مح للمكتب الدويل للتربية باالضطالع بوظيفة مهمة جداً س ي التوجهات، األمر الذي

بنك املوارد

 بلداً يتمتع بإمكانية ٩٤ ، مبا فيها بلداً ١٩٣ هي تضم و حتديثها، و قاعدة البيانات املتعلقة على احملافظة ت مت - ٢٧
 إجنازاً من ١٦١ إمكانية النفاذ إىل تعطي كما . احلصول على املوارد املتعلقة باملناهج الدراسية بشكل إلكتروين

 الصالت باملواد واملوارد حتديث هذا وقد مت قاعدة البيانات بشأن يف اإلجنازات احملققة يف جمال التعليم
 . يف بوابة قطاع التربية التابع لليونسكو وأُدرجت قاعدة البيانات بشكل كامل . املتعلقة باملناهج الدراسية بشكل منتظم

 موجودة على شبكة للمكتب الدويل للتربية وهي عبارة عن كاتالوجات ãäèØæø خدمة إنّ استمرار عملية توسيع - ٢٨
 خدمة االنتقال إىل باإلضافة إىل ذلك، يتم . إضافة ١١٧٤ بلغت املزيد مع اإلضافات اليت طرأت عليها واليت ، اكتسب اإلنترنت

ãäèØæø لتصبح جزءاً من كاتالوج êéèçäãä جمموعة املواد توسيع ومت . اليونسكو يف باريس مقر الذي تستضيفه مكتبة 
 بلداً إىل أرشيف املناهج الدراسية ٢٢ وثيقة تتعلق باملناهج الدراسية تعود إىل ١٧٦ املرتبطة باملناهج الدراسية بشكل منتظم وأضيف

 ٨٤٠ ، مت معاجلة حوايل ãäèØæø من خالل خدمة ١٩٩٢ - ١٩٣٣ ة التقارير الوطنية للفترة وبغية إتاحة جمموع . اإللكتروين
 هذا ومت إعادة تصميم ونقل جمموعة املكتب املعنية باملناهج الدراسية املطبوعة والقائمة اجلغرافية ). ûüóþíþóþ ( تقريراً وطنياً رقمياً

 خدمات وتقوم . منهجاً دراسياً مطبوعاً ٢٣٠ ي تتضمن اآلن لة وه تيسري استخدام أكثر سهو إىل قاعدة بيانات جديدة من أجل
 دراسات استقصائية ونتائج حبثية نتائج إنذار أسبوعي واحد يشمل منشورات جديدة وتقارير على اخلط و على اإلنذار اخلارجية

 من . التربوية واالجتاهات التربوية ومواقع على اإلنترنت وغري ذلك من املوارد على اخلط متعلقة بتطوير املناهج الدراسية والنظم
 ٩٠٠ وإرساهلا إىل أكثر من وثالثة موجزات اً أسبوعي اً إنذار ٣٥ مت جتميع حوايل ، ٢٠٠٨ أيلول / سبتمرب كانون الثاين إىل / يناير

 الثاين إىل كانون / يناير من وخالل الفترة املمتدة . لعامل بلداً يف كافة أرجاء ا ٩٤ يف املناهج الدراسية أخصائي يف جمال وضع
. ألف مرة عرب اليونسكو ١٧٤ أكثر من أو حتميلها منشورات املكتب الدويل للتربية االطالع على ، مت ٢٠٠٨ أيلول / سبتمرب
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 . ٥ األنشطة والنتائج احملرزة يف البطاقة الوصفية تفاصيل ترد - ٢٩

 مرصد التوجهات

 وجتميعات حتليالت ودراسات إعداد إنّ مرصد التوجهات الذي يعتمد كثرياً على بنك املوارد يدعم التعليم للجميع من خالل - ٣٠
 على متاحة لقاعدة البيانات بشأن وأصبحت النسخة اإللكترونية . وقواعد بيانات عالية النوعية أو احلصول عليها

 ومت إعداد النسخة اإلسبانية للمنشور . إجنازاً ١٦١ وتتضمن هذه النسخة احملدثة ما جمموعه ملكتب التربية الدويل؛ املوقع اإللكتروين
 ÿþýüüû úùüøû÷öõ÷ ôù óüòñðïðîôí÷ ðùö ìôëîüïôþðû ê÷ïëñ÷þîôí÷é óýðùõôùõ óèïïôþèûð ôù êïôòðïç ðùö ÿ÷þüùöðïç املعنون

æöèþðîôüù ] بالتعاون ] تغيري املناهج الدراسية يف التعليم االبتدائي والثانوي : قارنة واملنظور التارخيي املعارف املدرسية من منظور امل 
 وزارة ال بفضل الدعم املايل الذي قدمته ٢٠٠٦ جامعة هونغ كونغ يف يف ز األحباث التربوية املقارنة بني املكتب الدويل للتربية ومرك

 . األرجنتينية الفيدرالية للتربية

 الذي يركّز على ، ) ( ٢٠٠٩ لعام التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع إىل بالنسبة - ٣١
 مبجموعة منظمة وخمتارة من املسائل ذات الصلة تقدم املكتب املسائل املرتبطة بإدارة التعليم واالضطالع بشؤونه اإلدارية ومتويله،

 جلديدة ا أما بالنسبة إىل النسخة . صفحة ١٦٠٠ بلداً، مشلت أكثر من ١٨٤ لتربوية واإلدارة والتمويل يف باملعلومات والتشريعات ا
 تربية بتمرين اإلحصاءات يف اليونسكو، فقد اضطلع املكتب الدويل لل معهد ا ه أعد اليت جمموعة البيانات العاملية حول التربية من

 ، ٢٠٠٥ - ١٩٧٠ بلداً للفترة ٨٠ االبتدائي وسن دخول املدرسة الرمسي يف حوايل بشأن مدة التعليم املعهد شامل حول بيانات هذا
 منطقة أوروبا وأمريكا ( كما شارك املكتب يف االجتماع اإلقليمي األول . باستخدام سلسلة التقارير الوطنية بشكل أساسي

 املكتب اإلحصائي و ة يف امليدان االقتصادي نظمة التعاون والتنمي م مؤسسة اإلحصاءات التابعة لليونسكو و ه الذي نظمت ) الشمالية
 . ١٩٩٧ عام الذي اعتمد يم لتصنيف الدويل املوحد للتعل ا كجزء من عملية مراجعة ، للجماعات األوروبية

 . ٦ ترد تفاصيل األنشطة والنتائج احملرزة يف البطاقة الوصفية - ٣٢

 إدارة املعارف واحلوار السياسي ٣ - ١

 ) ٠١٠٢٢ ، الفقرة ٥ / م ٣٤ ( اية فترة العامني النتائج املتوقعة يف

 ، ) أ
 . إىل جانب املمارسات اجليدة واالبتكارات احملدثة واملتاحة

) ب
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 إدارة املعارف ونشر املعلومات وإصدار املنشورات

 إلعادة ، ٢٠٠٨ ، خالل عام خاص ، مت إيالء اهتمام " إدارة املعارف " يف صلب عملية " اً دينامي " باعتباره عنصراً استراتيجياً - ٣٣
 باالستناد إىل املبادئ التوجيهية لبوابة اليونسكو وباعتماد نظام جديد يل للتربية على اإلنترنت، وقع املكتب الدو مل هيكلة كاملة

 وتضمن ذلك، بني مجلة أمور أخرى، استحداث قوالب جديدة للويب مع عملية أرشفة جديدة ). ÐÖÎ÷Þ مثالً، ( إلدارة املضمون
 . حممية بكلمة سر جمموعات مستخدمني قل أقسام خمتارة يف اللغات الرمسية الست لليونسكو واستحداث جماالت ومنتديات و ون

 صفحة ٢٠٠٠ صفحة أو نقلها إىل املوقع اجلديد، كما مت إعادة استحداث حوايل ٤٥٠٠ العملية، مت إدراج حوايل وخالل هذه
 على األقل ( ومت إعادة حترير وحتسني صفحة احملتويات ملعظم األقسام كلياً . ملوقع اجلديد ونقلها إىل ا مقاالً جديداً ١٢٠ وأكثر من

 واليت وافق عليه جملس ٢٠١٣ - ٢٠٠٨ استراتيجية املكتب اجلديدة للفترة لكي تعكس ) يف اللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية
 موظفاً عضواً على استحداث مضمون الويب باستخدام نظام ١٤ مت تدريب ما جمموعه . ٢٠٠٨ يناير / املكتب يف كانون الثاين

 . إدارة املضمون اجلديد

 يونيو من هذا العام باالشتراك مع القسم اخلاص بالدورة الثامنة / أتيح موقع املكتب اجلديد واحملسن يف اية شهر حزيران - ٣٤
 صفحة باإلنكليزية والفرنسية ٣٠ الذي يتضمن أكثر من ( ؤمتر سبتمرب، مت حتديث موقع امل / وابتداًء من شهر أيلول . واألربعني للمؤمتر

 وقد أتى عدد الزيارات هلذا املوقع ليؤكّد . بشكل منتظم، لتسهيل احلصول على املعلومات واملوارد ذات الصلة باملؤمتر ) واإلسبانية
 فخالل . ستعملني باللغات الرمسية الست أمهية التحسينات اليت طرأت عليه، مما يظهر زيادة كبرية يف عدد الزيارات من جانب امل

 وعملية التصفح ٪ ١٧ بنسبة املكتب موقع إىل ، ازدادت الزيارات ٢٠٠٨ سبتمرب / يناير إىل منتصف أيلول / الفترة من كانون الثاين
 ٢٠٠٧ مقارنة مع الفترة نفسها من عام ٪ ٢١ كما ارتفعت املدة اليت يقضيها املستعملون على هذا املوقع بنسبة . ٪ ٣١ بنسبة

 سيتم توزيع وثيقة إعالمية على احلاضرين يف الس حول استخدام املوقع خالل عام وكالعادة، ). åüüõû÷ ðùðûçîôþë : املصدر (
٢٠٠٨ . 

 مت نشر وقد هذا . املقبل كانون الثاين / يف يناير املؤمتر والس ستوضع يف متناول كملت خالل العام ت اس اليت املنشورات إن - ٣٥
 çÎýÜöÛüý وهي جملة اليونسكو الفصلية باللغة اإلنكليزية مبشاركة مؤسسة ) êïüëñ÷þîë " ( مستقبليات " جملة من عدة أعداد

 ، ١٤٤ ( : قيد التحضري السيما من الة هناك أعداد أخرى ، و ) هولندا (
 ، ١ ، الرقم ٣٨ ، الد ١٤٥ ( : عدد خاص باملؤمتر الدويل للتربية ؛ ) ٢٠٠٧ ديسمرب / ، كانون األول ٤ ، الرقم ٣٧ الد
 ، ٢ ، الرقم ٣٨ الد ، ١٤٦ ( ؛ ) ٢٠٠٨ مارس / آذار

 سبتمرب / ، أيلول ٣ ، الرقم ٣٨ الد ، ١٤٧ ( ؛ ) ٢٠٠٨ يونيو / حزيران
 باللغات الفرنسية واإلسبانية ) ١٤٥ " ( مستقبليات " مبناسبة تنظيم املؤمتر الدويل للتربية، سيتم نشر العدد اخلاص لة و ). ٢٠٠٨

 . باللغة الفرنسية ملؤمتر أثناء ا سينشر الذي ) ١٤٦ ( بالفقر العدد املعين ، شأنه شأن والصينية

 " حيمل عنوان التربية املقارنة دراسات اً يف سلسلته املعنية ب جديد اً كتاب املكتب شر ن - ٣٦
 وأتيح ). ٢٠٠٨ املكتب الدويل للتربية، : اليونسكو ( ماكغيل . شيقيلباين ونويل ف . نستو ف من إعداد أر "

 منشور بالنسق ( لتربية حول مسائل النهج الدراسية وثائق عمل املكتب الدويل ل املعنية ب يد من سلسلة املكتب أخرياً عدد جد
 ) السيما النهج القائمة على املهارات ( اجتاهات تطوير املناهج الدراسية ويركّز هذا العدد على . على موقع املكتب ) اإللكتروين فقط

 . قة باللغة الفرنسية يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الناط

 . ٧ األنشطة والنتائج احملرزة يف البطاقة الوصفية تفاصيل ترد - ٣٧

 للمؤمتر الدويل للتربية واألربعون والدورة الثامنة احلوار السياسي

 . للتربية الدويل ر الدورة الثامنة واألربعني للمؤمت وانعقاد على األعمال التحضريية ، يف جمال احلوار السياسي، ٢٠٠٨ ركّز العام - ٣٨
 ، حسبما أوصى به جملس املكتب الدويل للتربية يف دورته اخلامسة واخلمسني، ٢٠٠٧ وبغية احملافظة على الزخم الذي اتسم به عام

يف االضطالع باملؤمترات واالجتماعات التحضريية اإلقليمية اليت شارك فيها خرباء من العام استمر املكتب يف القسم األول من
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 موظفني من التربية واجلامعات واملنظمات الدولية واملؤسسات واملنظمات غري احلكومية واتمع املدين، إىل جانب وزارات
 املعارف بشأن التعليم اجلامع وضمان مناقشة أكثر استنارةً خالل اليونسكو من املكاتب امليدانية ومقر اليونسكو، دف حشد

 يف تطوير املناهج ، من خالل جمموعة املمارسات ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ ظّم املكتب خالل عامي وبشكل عام، ن . املؤمتر الدويل للتربية
 وكانت هذه . حلقات عمل حتضريية إقليمية حول التعليم اجلامع وساهم يف تنظيم أربعة مؤمترات حتضريية إقليمية الدراسية، تسع

 على القضايا والتحديات الرئيسية املرتبطة بالتعليم األحداث ترمي أساساً إىل إطالق مناقشة تشاركية وتشاورية تسلّط الضوء
 ) ٢٠٠٨ آذار / مارس ( يف فنلندا ، ضمن إطار جمموعة املمارسات، مت تنظيم حلقة عمل إقليمية حتضريية ٢٠٠٨ ويف عام . اجلامع
 إقليمية دف إىل توسيع التغطية مؤمترات أربعة لندي، يف حني مت تقدمي املساعدة التقنية لتنظيم ون مع جملس التربية الوطنية الفن بالتعا

 ملنطقة أوروبا وأمريكا الشمالية املؤمتر التحضريي اإلقليمي وبشكل أكثر حتديداً، متت استضافة . تحضريية اجلغرافية لألعمال ال
 يم املؤمتر ؛ ومت تنظ ٢٠٠٨ شباط / فرباير ٢٦ إىل ٢٤ يف ريغا من " من احلوار السياسي إىل العمل اجلماعي : التعليم اجلامع " بعنوان

 يف " القضايا السياسية الرئيسية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ : التعليم اجلامع " ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ حول التحضريي اإلقليمي
 ٢٧ إىل ٢٥ من ، لبنان ومت تنظيم املؤمتر التحضريي اإلقليمي العريب يف بريوت أيار؛ / مايو ٣١ إىل ٢٩ بايل، أندونيسيا، من

 ومت تنظيم املؤمتر اإلقليمي ؛ " ال لالستبعاد وال للتمييز : ندوة إقليمية حول توفري التعليم اجليد للجميع " ب وكان عنوانه آ / أغسطس
 القضايا واألولويات الرئيسية يف : التعليم اجلامع " أيلول بعنوان / سبتمرب ١٨ و ١٧ التحضريي األفريقي يف ياوندي، الكامريون يومي

 ." أفريقيا

 . ظم االجتماعات واملؤمترات التحضريية خريطة طريق إقليمية اعتمدا البلدان املشاركة يف اية كل حدث قدمت مع - ٣٩
 ، حددت خريطة الطريق هذه األعمال يف ااالت االستراتيجية ٢٠٠٨ واستناداً إىل املواضيع الفرعية للمؤمتر الدويل للتربية لعام

 ويتم تنظيم . ل واملؤسسات وإعداد املناهج الدراسية واستثارة الوعي وتقدمي الدعم لصنع السياسات العامة والتشريعات والتموي
 وقسم يف جامعة جنيف التربوية و ية علوم النفس ال حدث حتضريي أخري ضمن التعاون القائم بني املكتب الدويل للتربية ومعهد

 وسوف تشكّل مسامهة " من البحوث إىل التطبيقات العملية : ع التعليم اجلام : " وحتمل الندوة الدولية العنوان التايل . األحباث التربوية
 . فكرية إضافية على املناقشات اليت دارت أثناء الدورة الثامنة واألربعني من املؤمتر الدويل للتربية

 للمؤمتر الدويل للتربية األخرى األعمال التحضريية

 يف خمتلف البلدان وتوفريها للمؤمتر الدويل التربية ر الوطنية حول تطوير استناداً إىل تقليد متبع منذ زمن طويل، يتم مجع التقاري - ٤٠
 متثل أداةً ، و وعلى فترات زمنية خمتلفة البلدان بني قارنة البيانات التربوية فيما وتشكّل هذه التقارير أحد املصادر الرئيسية مل . للتربية
 . لتبادل املعلومات واخلربات يف جمال التعليم قيمة

 خالل من اهتمام خاص سوف يتم إيالؤها ، من وزراء التربية من كافة أحناء العامل رسالة ١٣٠ ، مت استالم أكثر من رياً وأخ - ٤١
 . عرضها وجتميعها يف منشور، باإلضافة إىل إتاحتها يف قسم خمصص على موقع املؤمتر الدويل للتربية على اإلنترنت

 لسابقة، أجريت عملية اختيار ملنح ميدالية كومينيوس إىل عشرة مرشحني وفقاً وكما جرت عليه العادة يف دورات املؤمتر ا - ٤٢
 باالشتراك بني وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة يف اجلمهورية التشيكية ١٩٩٢ أنشئت هذه امليدالية عام . للنظام الداخلي

 ال التعليم والبحوث التربوية، باإلضافة إىل يف جم البارزة واليونسكو، وهي خمصصة ملكافأة وتشجيع اإلجنازات واالبتكارات
 . االحتفال باملرياث الروحي الذي تركه جان آموس كومينيوس

 اإلنترنت وستقوم مناقشة مائدة مستديرة تبث مباشرة على . العديد من األحداث األخرى كما نظّم املؤمتر الدويل للتربية - ٤٣
 سئلة على األ حايف معروف جداً من حمطة يب يب سي يتيح أمام الشباب فرصة طرح تستضيف وزراء التربية والشباب ويديرها ص

. الوزراء من خمتلف املناطق اجلغرافية من أجل مقارنة التوقعات املرتبطة بالشمولية
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 متعمقة باإلضافة إىل ذلك، ستنظم مثانية أحداث على هامش املؤمتر من أجل إشراك املزيد من اجلهات الفاعلة يف نقاشات - ٤٤
 مبا فيها احلد من خماطر الكوارث وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حول مواضيع وبرامج حمددة ذات صلة بالتعليم اجلامع،

 . والتعليم كحق من حقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهية السياسية للشمولية وغريها من املواضيع

 ويأيت املعرض . آلية مجع األموال ك الشراكات حول موضوع املؤمترات و مت تنظيم ثالثة معارض خمتلفة كوسيلة لتوسيع نطاق - ٤٥
 قيمة تضاف إىل املؤمتر من خالل عرض اخلربات واملمارسات الفعالة للتعليم اجلامع بشكل ملموس ك " ممارسة الشمولية " املعنون

 معرض للمنشورات التربوية لليونسكو وهناك . وجذاب، بإشراك وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص
 وأخرياً، مت تنظيم . من مقر اليونسكو يف باريس ومعاهد اليونسكو يعرض الكتب واالت واألقراص املدجمة والكتيبات اإلعالمية

 براغ متحف جان آموس كومينيوس يف بالتنسيق مع " إرث جان آموس كومينيوس إىل العامل : توفري التعليم للجميع " معرض بعنوان
 . جان آموس كومينيوس " معلم األمم " رث إل سيكرس

 . ٨ األنشطة والنتائج احملرزة يف البطاقة الوصفية تفاصيل ترد - ٤٦

 التشغيل املؤسسي - ٢

 جملس املكتب الدويل للتربية ١ - ٢

 الرابعة ي اعتمدته الدورة حددت صالحيات جملس املكتب الدويل للتربية يف نظامه األساسي ونظامه الداخلي والقرار الذ - ٤٧
 ). ÞÝøåá ( والثالثون للمؤمتر العام

 واجتمع . من أجل ختطيط أنشطة املكتب وتقييم نتائجه ٢٠٠٨ كانون الثاين / يناير واخلمسني يف السادسة عقد الس دورته - ٤٨
 السيد انتخب الس رئيسه اجلديد معايل . قبل يومني من انعقاد الدورة للتربية الفريق اإلداري وفريق العمل املعين باملؤمتر الدويل

 واحلسابات املؤقتة ٢٠٠٧ وافق على التقرير بشأن أنشطة املكتب لعام كما . راوول فاليخو كورال وجلنته التوجيهية وهيئاته الفرعية
 رز بشأن العملية استعرض الس التقدم احمل و . ٢٠٠٨ وامليزانية لعام مشروع الربنامج ، و ٢٠٠٧ كانون األول / ديسمرب ٣١ حىت

 - ٢٠٠٨ التحضريية للمؤمتر الدويل للتربية وناقش آليات التمويل املبتكرة للمكتب ووافق على مشروع استراتيجية املكتب للفترة
 وطلب أيضاً تقدمي استراتيجية إىل الس يف دورته الثامنة واخلمسني دف إىل جعل ". متجددة استراتيجية " باعتبارها ٢٠١٣

 متوز / وعقد اجتماع اللجنة التوجيهية يف جنيف يف يوليو . مسائل املرتبطة باملناهج الدراسية مركز متيز لل يل للتربية املكتب الدو
 ووفقاً لإلجراء املتبع، سوف جيتمع الس قبل الدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل للتربية وبعدها الستعراض املسائل . ٢٠٠٨

 . وسيكون ذلك الدورة السابعة واخلمسني لس املكتب . تقييم أويل لنتائج املؤمتر التنظيمية اخلتامية وإجراء

 . ٩ األنشطة والنتائج احملرزة يف البطاقة الوصفية تفاصيل ترد - ٤٩

 الشراكات املوارد البشرية واملالية، : سسية اإلدارة املؤ ٢ - ٢

املوارد البشرية واإلدارة
 ، مت تعزيز الفريق املهين للمكتب بتعيني مساعد ملشروع برنامج فريوس نقص املناعة البشرية فيما يتعلق باملوارد البشرية - ٥٠

 بفضل " االبتكارات املنهجية والتخفيف من الفقر والتعليم من أجل السالم " برنامج أُطلقت عملية تعيني لوظيفة منسق كما . واإليدز
 أي مرشح من املرشحني مستلزمات هذا املنصب شخص إذ مل يستوف مل يتم تعيني أي األموال من خارج امليزانية ولكن لألسف

 بسخاء يف وزير التربية الصيين الذي وضعه املستشار واستمر . ٢٠٠٩ ة مرة أخرى يف عام سيتم اإلعالن عن الوظيف . بشكل كامل
العمل االستثنائي املرتبط حجم در اإلشارة إىل أنه بسبب وجت . ٢٠٠٨ متوز / حىت شهر يوليو خدمة املكتب يف االضطالع بعمله



 ٢ / ٥٨ . م / مدت / اليونسكو
ðÞ  الصفحة

 لداخلية على بتنظيم املؤمتر، كان وضع املوارد البشرية حرجاً نوعاً ما واضطر املكتب إىل تنظيم عقود قصرية األجل لزيادة القدرة ا
 . التكيف مع حجم العمل املطلوب

 ياسة التدريب أثناء اخلدمة للمهنيني استمر املكتب يف س ويف هذا السياق، وفيما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن الس، - ٥١
 املكتب ومبا أنّ مجيع موظفي . الدويل للتربية وتنفيذها فرصة مهمة للتعلم للمؤمتر يف الواقع، ميكن اعتبار عملية التحضري . الشباب
 تلف جوانب العملية عدين يف البحوث واملتدربني يتمتعون مبهام ومسؤوليات حمددة ذات طبيعة خمتلفة، فإنّ مشاركتهم يف خم واملسا

 حصل تسعة متخرجني جامعيني شباب على منح كمساعدين . لتطورهم من الناحية املهنية فرصة فريدة هلم التحضريية للمؤمتر تقدم
 ويف حني يعترب املكتب وظيفة التدريب من صميم مهمته، كما تنص عليه االستراتيجية اجلديدة . طالباً ١٥ يف األحباث ومت تدريب

 در اإلشارة مرة أخرى إىل أنّ هذه املهمة تؤدي أيضاً إىل زيادة يف حجم العمل للموظفني املهنيني الذين يطلب منهم للمكتب، جت
 . تقدمي التوجيه واإلشراف

 ة مبا أنه مت تكريس معظم املوارد البشرية واملالية يف املكتب لتنظيم املؤمتر الدويل للتربية، مل يكن من املمكن تنظيم األنشط - ٥٢
 املعايري املكتب يف مشروع شارك ، ٢٠٠٧ ولكن، على غرار ما جرى عام . التدريبية احملددة اليت مت التطرق إليها يف وقت سابق

 إدارة املكتب يف أسبوع تدريب من تنظيم مكتب املراقب اثنني من مع مشاركة موظفني ) ãÚçÌç ( م احملاسبية الدولية للقطاع العا
 وهو ٢٠١٠ كانون الثاين / يناير ١ سيتم االضطالع بتمرين ختطيط لتحديد اخلطوات الواجب اختاذها لغاية كما . املايل يف اليونسكو

 باإلضافة إىل ذلك، تابع أربعة موظفني دورات يف اللغات وواصل . حيز النفاذ املعايري احملاسبية اجلديدة تدخل فيه التاريخ الذي
 . ة املوارد البشرية يف جمال احملاسبة وإدار آخران التدريب موظفان

املوارد املالية

 واليت بقيت على حاهلا منذ ( ٢٠٠٨ يف ) امليزانية العادية ( للمكتب الدويل للتربية احلصة املالية اليت خصصتها اليونسكو بلغت - ٥٣
 . دوالر أمريكي ٢ ٢٩٥ ٥٠٠ ) ٢٠٠٢

 املايل املطلوب لتنفيذ املؤمتر الدويل للتربية تنفيذاً من أجل ضمان املستوى قامت مديرة املكتب باجلهود األكرب جلمع األموال - ٥٤
 ووقت إعداد التقرير، كانت حكومات إكوادور واهلند . ، مت االتصال بعدة بلدان وجهات ماحنة حمتملة ٢٠٠٨ وخالل عام . ناجحاً

 قد قامت " ربية يف اليونسكو صندوق مشروع األمري السلطان عبد العزيز لدعم اللغة الع " والكويت وسويسرا وإسبانيا واليونيسف و
 سيتم تبليغ و . لشركاء لدعمهم األساسي للمؤمتر هؤالء ا اص جلميع ومديرة املكتب ممتنة بشكل خ . مبسامهة مالية إىل املؤمتر

 ئي واملشاركة اخلاصة للقطاع اخلاص، بالرغم من أنّ املبلغ النها " ممارسة الشمولية " اإليرادات اليت مت مجعها من خالل تنظيم معرض
 . لن يعرف إال بعد اختتام دورة املؤمتر

 ألنشطة الربنامج ولتسديد بعض تكاليف ٢٠٠٨ األول تشرين / أكتوبر ٣١ املضمونة لغاية املوارد اخلارجة عن امليزانية وتبلغ - ٥٥
 لدويل دوالر أمريكي خمصص للمؤمتر ا ٣٣٣ ٧٧٤ ، منها مبلغ للحساب اخلاص للمكتب دوالر أمريكي ١ ٢٥٥ ١٨٥ املوظفني

 ). من إسبانيا دوالر أمريكي ٢٦ ٩٥٤ و من الكويت دوالر أمريكي ٩٤ ٦٩٤ و دوالر أمريكي من سويسرا ٢١١ ١٢٧ ( للتربية
 لتقدمي الترمجة " عبد العزيز لدعم اللغة العربية يف اليونسكو بن وتلقى املكتب أيضاً مسامهة مالية من صندوق مشروع األمري السلطان

 تعبئتها من خارج احلساب اخلاص وتبلغ املوارد اخلارجة عن امليزانية واليت متت . بية خالل حلقات عمل املؤمتر الفورية إىل اللغة العر
 دوالر ٨٨٦ ٧٦٩ .) اإليدز اخل / األموال املودعة من جانب اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة املعين بفريوس نقص املناعة البشرية (

 . أمريكي

 ، لفترة سنتني، ومبلغ إمجايل بقيمة ٢٠٠٨ يف أواخر عام الوكالة السويدية للتعاون الدويل ديد مع اتفاق التعاون اجل أُبرم - ٥٦
 وضمن اجلهود املبذولة يف مجع األموال للصندوق اخلاص . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ موزع بالتساوي بني عامي ة سويدي كرونا ٦٠٠٠٠٠٠

. ا إىل املكتب يورو كمسامهة مالية منه ٣٥٠٠٠٠ للمكتب، وافقت إسبانيا على مبلغ



 ٢ / ٥٨ . م / مدت / اليونسكو
ðÝ  الصفحة

 وسوف يوزع على الس جدول . ٢٠٠٨ األول تشرين / أكتوبر ٣١ الوثيقة عرض للميزانية لغاية هذه يرد يف القسم ثالثاً من - ٥٧
 . ٢٠٠٨ كانون األول / جديد يعرض الوضع يف اية ديسمرب

الشراكات
 وترية السريعة للمشاورات اإلقليمية إقامة عالقات عمل وال للتربية من بني ما انبثق من العملية التحضريية للمؤمتر الدويل - ٥٨

 تعاونية متينة مع جمموعة من اجلهات الفاعلة والشركاء، من بينهم وكاالت األمم املتحدة واجلامعات ومعاهد البحوث واملنظمات
 تربية يف اليونسكو ومعاهد التربية أما بالنسبة إىل اليونسكو، فشملت هذه اجلهات فريقاً من قطاع ال . غري احلكومية وفرادى اخلرباء

 باإلضافة إىل . األخرى، إىل جانب العديد من املكاتب امليدانية اإلقليمية والوطنية اليت شاركت مجيعها مهنياً يف تنظيم املؤمتر ودعمه
 وإدارة اجتماعات استعراض األقران : مثالً ، توفري اخلربة واملسامهات ، يف مناسبات عدة، ذلك، طُلب من موظفي املكتب أيضاً

 وشاركت املديرة يف مجيع اجتماعات الفريق الرائد املعين بإصالح قطاع التربية، مما ساعدها على تعزيز . اخلرباء وتسهيلها، اخل
 . شبكتها بشكل أكرب

 ني جامعة جنيف لتجديد اتفاق التعاون القائم ب ٢٠٠٧ تشرين الثاين / وكمبادرة متابعة هامة لالجتماع الذي عقد يف نوفمرب - ٥٩
 يف تشرين الثاين / نوفمرب ٢٢ و ٢١ سوف يتم تنظيم ندوة دولية يومي ، واملكتب الدويل للتربية ) çËèØ ( التربوية البحوث قسم و

 يف جامعة ) ÊÚçè ( معهد العلوم السيكولوجية والتربوية وبتنظيم من . للتربية جنيف مبناسبة الدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل
 : " ، سيكون عنوان الندوة ) çËèØ ( التربوية البحوث التعاون مع املكتب الدويل للتربية وقسم جنيف وب

 تشرين األول، / أكتوبر ٢٩ أسيدو، مديرة املكتب الدويل للتربية، يف اإلضافة إىل ذلك، قدمت السيدة ب ."
 . ر . ب الذي مت نشره بإشراف " النظريات واملمارسات التربوية من غالبية العامل " تاب املعنون للك " القراءة احلامسة " عرضاً حول

 يف معهد العلوم السيكولوجية والتربوية مبناسبة إطالق ثالثة منشورات جديدة من تنظيم ) ٢٠٠٨ نيودهلي، ( أكاري . دانسن وأ
 . جامعة جنيف

 ستضيفها عادة مكتب املكتب الدويل يف حلقوق اإلنسان والتربية اليت ي الص جامعة املكتب يف ساهم ، ٢٠٠٧ عام وعلى غرار - ٦٠
 ". طريق املستقبل : التعليم اجلامع : " وضوع التايل امل الندوة بعرض عاجل هذا العام وافتتحت مديرة املكتب . متوز / يوليو للتربية يف

 ، وذلك يف إطار التعاون بني ٢٠٠٩ ألولوية خالل العام ، مت اعتماد خطة عمل جديدة لتنفيذ األنشطة ذات ا أيلول / سبتمرب يف - ٦١
 ويف مرحلته . جزءاً من برنامج املكتب باملنشطني وسيشكل برنامج اليونسكو املعين . املكتب ومركز سان سيباستيان يف اليونيسكو

 رية، وإعداد املواد التربوية عرب اإلنترنت يف كل من إكوادور ومجهورية فنـزويال البوليفا منشطاً ٣٠ األوىل، من املخطط تدريب
 . ذات الصلة واليت تشدد أساساً على تقاسم ونشر النتائج الصادرة عن الدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل للتربية

اخلامتة

 عام الذي اتسم لكامل فريق املكتب الدويل للتربية الستجابته اإلجيابية خالل هذا ال ترغب املديرة يف التعبري عن شكرها اخلاص - ٦٢
 وتؤكّد املديرة جمدداً التزامها . بالصعوبات والتحديات، ولكونه قدم دائماً مسامهات عالية النوعية بالرغم من حجم العمل الكبري

 . قائمة املتني لقيادة املكتب الدويل للتربية حىت يصبح مركز متيز لتطوير املناهج الدراسية واإلصالحات، استناداً إىل األسس املتينة ال
 على أنه ينبغي إيالء املكتب ما يكفي من موارد مالية وبشرية حىت يتمكن من ، بشكل خاص، التشديد املديرة كذلك يف وترغب

 التابع للتربية كتب الدويل امل االستراتيجية الرامية إىل جعل " االضطالع مبهمته، وتتطلع إىل النتائج اليت ستسفر عنها املناقشات حول
 واملديرة ممتنةٌ . اليت ستنظم خالل الدورة الثامنة واخلمسني لس املكتب " املناهج الدراسية ب للمسائل املرتبطة ز متيز مرك لليونسكو

 . كذلك للدعم القوي الذي تلقته من مجيع أعضاء الس، والسيما من رئيس الس واملمثلني عن الدولة املضيفة

 املسامهات املالية اليت تلقتها كدعم مؤسسي للمكتب وكأموال من خارج امليزانية من يع م جب حتيط املديرة علماً كذلك بامتنان - ٦٣
عبد بن صندوق مشروع األمري السلطان " حكومات إكوادور واهلند والكويت وإسبانيا والسويد وسويسرا ومن منظمة اليونيسف و



 ٢ / ٥٨ . م / مدت / اليونسكو
ðá  الصفحة

 يام بدور نشط يف مجع األموال ملكتب الدويل للتربية على الق وتشجع املديرة كذلك جملس ا . " العزيز لدعم اللغة العربية يف اليونسكو
. عليها كلياً تعتمد يجية اجلديدة السترات وا ٢٠٠٩ ، إذ إنّ أنشطة الربنامج لعام لتمويل من خارج امليزانية ل
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1. Heading of the element  Global Community of Practice (COP) 

2. Name of the Responsible Officer  and of 
the Deputy 

Staff  Renato Opertti, Lili Ji and Daoyu Wang 

3. Star ting and termination dates  January – October 2008 
4. BACKGROUND AND DESCRIPTION 

4.1 Context 
Within  the mandate  of  supporting  UNESCO Member  States  in  managing  curriculum  change,  the  IBE 
created  the worldwide Community of Practice  (COP)  in Curriculum Development  in 2005 as a  tool  for 
designing and implementing better processes of curriculum change, mainly related to Basic Education. Its 
main  initiatives  for  2008  are  to:  (i)  promote  the  policy  discussion  on main  educational  and  curricular 
strategies for further accelerating the achievement of EFA goals, focusing on UNESCO Action Plans and 
policy  agreements  on  the  ICE 2008;  (ii)  develop  projects  and activities within  SouthSouth  and North 
SouthSouth cooperation mechanisms supporting the expansion and democratization of Basic and Youth 
Education (iii)  assist  the  implementation of  comprehensive  capacity development approaches  (including 
policy dialogue; development of curriculum frameworks and syllabuses, approaches and content; follow 
up and evaluation of curriculum changes, etc.) 

4.2 Goal (overall objective) 
Consolidate the worldwide Community of Practice (COP) in Curriculum Development as a unique, open 
and  dynamic  policy  setting  for  collective  production  and  sharing  of  visions,  competencies,  knowledge, 
practices and outcomes on curriculum issues linked to a holistic vision of EFA goals. 

4.3 Purpose (specific objective) 
a) COP Global Level – 

To  promote  collective  policy  discussion  and  development  on  curriculum  issues  among  highlevel 
educators, curriculum specialists and developers from the five UNESCO regions, leading progressively to 
the settingup of an interregional curriculum thinktank. 
To consolidate relationships with 12 Regional Focal Points (2 in Africa, 1 in the Arab States, 2 in Asia, 4 
in  Europe/North  America  and  3  in  Latin  America  and  the  Caribbean)  to:  (i)  strengthen  interregional 
exchange on curricular reform; (ii) continue the implementation of preparatory activities for the ICE 2008; 
(iii)  set  up  communities  of  practice  focused  on  ESD,  Basic  Education  and  Inclusive  Education  (iv) 
implement comprehensive capacity development approaches at regional and national levels in curriculum 
development for Basic Education. 
To  provide  learning  resources  (e.g.  glossaries  and  databanks  of  learning  situations),  carry  out  training 
workshops and comparative research, publish working documents to support countries  in  the design and 
implementation of competencybased curriculum changes. 
To finalize a resource pack for capacity building by forging partnerships with ministries, universities and 
NGOs to train curriculum developers, supervisors, principals and teachers 
To  continue  strengthening  the  multilingual  COP  section  of  the  IBE  website  to  facilitate  access  to 
information, good practices and experiences on current issues and processes of curriculum change. 

5. RESULTS 

5.1 Title of the results 
COP Global level 

5.2 Expected (descr iption) 
Interregional  exchange  on  curr iculum  issues  in  the  EFA  goals  framework  among  educators  and 
curriculum specialists  from the five UNESCO regions, prioritising the expansion and democratization of 
Basic Education in Africa. 
Twelve Focal Points in all UNESCO Regions. 
Technical suppor t to reform processes towards competencybased curriculum for Basic Education. 
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Resource Training Pack for  Capacity Development. 
Community  of  Practice  section  in  IBE  website  with  weekly  animation,  relevant  information  and 
documentation in all UNESCO languages. 

5.3 Performance indicators 
Type of activities implemented (face to face and/or online) by region and country. 
Number of fee contracts, cooperation (or similar) agreements established by region and subregion. 
Number  of  activities  implemented  (training  workshops  and  research)  and/or  learning  resources  made 
available (ex. glossaries, learning situations and guidelines for textbooks) by region. 
Resource pack to be pilot tested (English). 
Settingup of cooperation agreements with ministries, universities and/or civil society for training. 
Number of regular, multilingual COP activities and communications per week. 

5.4 Assessment cr iter ia 
Type of activities implemented – objectives, scope (institutions/people by country), contents and impacts. 
Quality of the resource pack proposal evaluated by curriculum specialists from different regions. 
Quality of the COP web section evaluated by curriculum specialists from different regions. 

5.5 Obtained/level of achievement 
To  date,  the  COP  has  840 member s  from  94  countr ies. With  12  Focal  Point  Coordinator s  in  all 
UNESCO  regions,  it  has  progressively  enhanced  its  role  as  an  inter   and  intraregional  policy 
dialogue setting for  promoting exchanges, discussions and collective construction around curr iculum 
issues linked to EFA goals within a plural and open format. 
Coordinated the planning and implementation of the Regional Preparatory Conferences of the ICE 
2008,  in  Asia  (Bali,  Indonesia,  May),  Arab  States  (Beirut,  Lebanon,  August),  Afr ica  (Yaoundé, 
Cameroun, September ), and the Nordic Regional Workshop (Helsinki, Finland, March). 
Contr ibuted to the planning and implementation of the ICE 2008: a) operational coordination and 
followup  of  the  agenda  (regarding  the  structure,  contents,  speakers  and  their   contr ibutions);  b) 
par ticipated in the elaboration of the r eference document; c) elaborated, coordinated and followed 
up on  information documents  to  suppor t  the workshop discussions  and d)  integrated  the working 
team in charge of the production of five videos for  the ICE 2008. 
Coordinated  and  produced  thir teen  r epor ts  (in  English)  on  inclusive  education  related  to  the 
outcomes  of nine  regional workshops  and  four   regional  confer ences  (a CD was  distr ibuted  at  the 
ICE  2008).  The outcomes  of  all  these  activities  (which  gathered near ly 900  par ticipants  from  128 
counties)  have  been  compiled  in  the  document  “Outcomes  and  tr ends  in  inclusive  education  at 
regional and interregional levels: issues and challenges” (the document in English and French were 
distr ibuted at the ICE 2008). 
The  ar ticle  “Outcomes  and Trends  in  Inclusive  Education  at Regional  and  Inter regional  Levels: 
Issues and Challenges” was published in the special issue of Prospects, focused on the ICE 2008. 
The  cr eation  of  the  r esource  bank  on competencybased  learning  situations  is  in  progress mainly 
based on Afr ican and Latin American case studies of processes of curr iculum change  in basic and 
youth education. 
Book  « Compétences  et  développment  curr iculaire.  Débats,  perspectives  et  alternative  pour   le 
systèmes éducatifs » to be  published by l’Harmattan Collection Education et Societés. 
The  resource  pack  on  curr iculum  change  and  management  has  incorporated  case  studies  of 
curr iculum  development  from  all  UNESCO  regions.  A  draft  ver sion  of  the  resource  pack  and  a 
proposal for  its use (online and CD formats) are curr ently under  r evision. 
The COP section  offer s  a multilingual  space  for   information and documentation  in  all UNESCO 
languages,  e.g.  on  the  ICE  preparatory  activities.  Weekly,  multilingual  emails  ar e  sent  to  COP 
member s.  Positive  feedback  on  the  utility  of  the  COP  is  r eceived  on  a  weekly  basis  from  its 
member s. 

6. ELEMENTS OF STRATEGY 

6.1 Descr iption of the intervention 
Continuing to consolidate the COP proposal within the EFA framework, as a main UNESCO strategy to 
discuss and agree on education and curricular policy and action to further accelerate EFA goals. 
Implementing  the  recommendations  and  suggestions  of  the  UNESCO Working Group  for  ICE  and  the 
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Working Group of the IBE Council. 
Discussing  and  implementing  activities  with  UNESCO  Offices,  Ministries,  Universities,  civil  society, 
international organizations, COP Focal Points from all UNESCO regions and donor organizations, mainly 
regarding the ICE 2008. 
Supporting  regions and countries with  curriculum change processes  (mainly competencybased), closely 
working with UNESCO Field Offices, Ministries, intergovernmental bodies and donor organizations. 
Forging  partnerships  with  Ministries  of  Education,  Universities,  civil  society  and  international 
organizations, to implement training activities based on the worldwide curriculum resource pack. 
Continuing  to  develop  a  multilingual  COP  based  on  a  proactive  sharing  of  visions,  information, 
documentation, experiences and practices. 

6.2 Stakeholders, par tners and beneficiar ies 
Primary stakeholders will  include policymakers,  educators,  curriculum  specialists  and developers  from all 
UNESCO regions, especially members of the Community of Practice in Curriculum Development. 
The partners will be from the UNESCO Education Sector, Institutes, Regional, Cluster and National Offices 
as well sectors of the civil society, intergovernmental bodies and donor organizations. 
The principal beneficiaries should be institutions and persons that are working on the processes of curriculum 
change at regional and national levels within different layers of the educational system. 

6.3 Staff input 
See table “Estimates of Distribution of Established Staff by programme/project”, in Annex 

6.4 Structural par ticipation (associated elements which will be implemented in close connection) 
COP Focal Points, UNESCO ED/BAS and Regional Offices. 
7. BUDGET (US$): 

7.1 Approved 240,000 
7.2 Revised 260,000 
7.3 Obligated as of 31.10.08: 258,268 (99.3%) 
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IBE – REPORT 2008 

CAPACITY DEVELOPMENT 

1. Heading of the element  Community of Practice (COP) – Regional Level 

2. Name of the Responsible Officer  
and of the Deputy  Staff  Renato Opertti, Lili Ji and Daoyu Wang 

3. Star ting and termination dates  January – 31 October 2008 
4. BACKGROUND AND DESCRIPTION 

4.1. Context: See sheet 1a. 
4.2 Goal (overall objective): See sheet 1a. 
4.3 Purpose (specific objective) 
b) COP Regional Level – 

to continue the implementation of working plans with UNESCO Regional Offices in Africa (BREDA, Dakar), Asia 
(Bangkok) and Latin America and the Caribbean (OREALC, Santiago) on educational and curriculum issues linked 
to the activities of the EFA, the ICE 2008 and the Education Sector strategic objectives. The priority areas are Basic 
Education, Inclusive Education and Education for Sustainable Development (ESD). 
to continue the implementation of the cooperation agreement signed between IBE and the Educational and Cultural 
Council of Central America (CECC) focused on supporting curricula transformation processes for Basic Education in 
Central America. 

5. RESULTS 

5.1 Title of the r esults 
Working Plans with UNESCO Regional Offices 
Regional Agreement IBECECC 

5.2 Expected (description) 
In Afr ica – the development of a holistic, integrated and inclusive competencybased curriculum framework relevant 
to the needs of learners for a minimum of 9 years of Basic Education in Africa, jointly with UNESCO Division for 
the promotion of Basic Education (ED/BAS), BREDA, Cluster and National Offices in Africa, the World Bank, the 
Association  for  the Development  of  Education  in Africa  (ADEA)  and  the African Development  Bank  (ADB).  In 
Asia  –  setting  up  a  Community  of  Practice  in  Curriculum  Development  focused  on  Education  for  Sustainable 
Development  (ESD) jointly with UNESCO Bangkok Office and Teachers Education Institutes from over 12 Asian 
countries in order to strengthen ESD in teacher education curriculum and also to share/disseminate good practices. In 
Latin America and the Caribbean – within the Education Project for Latin American and the Caribbean (PRELAC 
II), with the support of UNESCO OREALC, Cluster and National Offices, the programme will focus on: (i) setting 
up  a  regional  agenda  on  Inclusive  Education  as  a  followup  of  the  Regional Workshop  on  Inclusive  Education 
(Buenos Aires, 1214 September 2007); (ii) further implementing an IberoAmerican Observatory of Equity in Basic 
Education mainly developing indicators to measure the relevance of the curriculum and (iii) supporting the processes 
of curriculum change in Secondary Education (with emphasis on issues around Science and Technology, i.e. ICTs). 
Continue the implementation of the threeyear project (20072009) aimed at supporting Central American countries 
with processes of curriculum changes in Basic Education, mainly through regional training workshops on the design 
of  learning  resources  and  preservice  teacher  education.  Assist  at  least  two  countries  in  curricula  transformation 
processes  in  Basic  Education  through  advice  and  implementation  of  national  workshops.  Finally,  the  continued 
support of elearning/training, communication and document sharing among curriculum specialists and developers. 

5.3 Performance indicators 
Regional working plans and implemented activities 
Working plans and activities implemented in the Central American project 

5.4 Assessment cr iter ia 
Objectives, scope (institutions/persons by country), content and impact of the activities 

5.5 Obtained/level of achievement 
In  Africa  –  1)  Close  interaction  with  BREDA,  the UNESCO Cluster   Offices  in Nairobi,  Kenya  and Addis 
Ababa, Ethiopia, especially for  the UNESCOinitiated Basic Education in Afr ica Programme (BEAP). BEAP 
has been designed to star t with the curr iculum component with active involvement of the IBE. Coorganized in 
Apr il by UNESCO ED/BAS and BREDA, the BEAP was star ted in Banjul, The Gambia, where stakeholders 
analysed  the  country’s  policies,  strategic  plans,  reforms,  needs  and  available  resources.  Further   technical 
support  will  be  provided.  2)  Participation  in  the  2008  Biennale  on  Education  in  Africa  with  a  followup 
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consultative meeting (June 27, Frankfur t). Within the followup, the role of IBE is to support the cur ricular  
development  of  postpr imary  education  (PPE)  in  SubSaharan  Africa.  Publication  of  “CompetencyBased 
Cur riculum Development:  Some  Lessons  Learned  from Other  Regions”  abstract  in  the  Biennale Working 
document  (pp.  102103).  In  Asia  –  1)  Coordination  of  the  “IBEBAES  (Beijing  Academy  of  Educational 
Sciences)  Meeting  on  Educational  Research”  (May).  Both  institutions  plan  further   cooperation  in 
documentation and  information sharing,  in cur riculum comparative  research,  strategies, practices and ESD 
issues. 2) Collaboration with UNESCO Bangkok Office on activities of the AsiaPacific Regional Network of 
Teacher  Education Institutions to address ESD (ESDNET). Coordination of an eforum discussion (June) on 
ESD curr icula with multiple par ticipants from teacher s’ education institutes. In Europe – Participation in the 
XIV Conference of the Minister s of Education of the CIS Parties (June), to inform CIS Ministers of Education 
about  the  ICE  2008  and  about  the COP.  In Gulf  Arab  States  – Organization  of  r egional  ICE par ticipants 
through the Regional Focal Point. In Latin America and the Car ibbean – dissemination of the ICE 2008 and 
presentation  on  “Six  Education  Challenges  in  the  Light  of  a  New  Generation  of  Social  Policies”  at  the 
International Conference on “Models of Social Protection: The Challenge of Cohesion in the Southern Cone of 
Latin  Amer ica”  in  Uruguay  (March),  coorganized  by  the  IberoAmer ican  General  Secretary,  the  UN 
Economic Commission for  Latin Amer ica and the Car ibbean (ECLAC), and Office of Planning and Budget of 
Uruguay. Coorganization and/or  contr ibutions to the ICE Regional Preparatory Conferences and Workshops 
– See sheet 1a. 
Coordination  and  participation  in  the  6 th  Meeting  of  the  Central  American  COP  on  “Evaluation  of 
Competencies” (June). Discussion with the new CECC General Secretary on main objectives and content of 
future  activities  related  to  CECCIBE  Cooperation  Agreement,  and  the  IBE  20082013  Strategy.  Bilateral 
meetings  on  the  cur rent  situation  of curr iculum  reform  and  identification  of  areas of  cooperation, with  the 
r epresentatives from Belize, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua and Panama. 

6. ELEMENTS OF STRATEGY 

6.1 Description of the intervention 
Designing and implementing working plans with UNESCO Regional Offices in Africa, Asia and Latin America and 
the Caribbean, in order to support the processes of curriculum change within the EFA Global Action Plan, address 
the  issues  of  Basic  Education,  Inclusive  Education  and  ESD  and  continue  the  preparation  of  the  ICE  2008. 
Coordinating  global  and  regional  activities  with  UNESCO  Institutes,  such  as:  (i)  the  development  of  skills  and 
competencybased  approaches  in  curriculum  change  processes with UNEVOC;  (ii)  capacity  building  activities  on 
educational and curriculum planning with IIEP; (iii) implementation of the IberoAmerican Observatory of Equity in 
Basic Education with IIEPBuenos Aires and (iv) collaboration with the UIL (Institute of Lifelong Learning) on the 
links between basic education and lifelong learning. For all these activities, UNESCO ED/BAS will be a key partner. 
Continuing to establish regional cooperation agreements on curriculum development with various partners, such as in 
the Nordic  countries  and Central  America, with  the  CECC,  in  order  to  strengthen  the  institutional,  technical  and 
financial support of COP activities. 

6.2 Stakeholder s, partner s and beneficiaries 
Primary  stakeholders will  include  policymakers,  educators,  curriculum  specialists  and  developers  from  all UNESCO 
regions, especially members of the Community of Practice in Curriculum Development. 
Partners will be from the UNESCO Education Sector, Institutes, Regional/Cluster/National Offices as well civil society, 
intergovernmental bodies and donor organizations. 
The principal beneficiaries should be institutions and persons working on the processes of curriculum change at regional 
and national levels within different layers of the educational system. 

6.3 Staff input 
See table “Estimates of Distribution of Established Staff by programme/project”, in Annex 

6.4 Structural participation (associated elements which will be implemented in close connection) 
Regional Focal Points, UNESCO ED/BAS and Regional Offices. 
7. BUDGET (US$): 

7.1 Approved 
7.2 Revised 
7.3 Obligated as of 31.10.08 
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IBE – REPORT 2008 
CAPACITY DEVELOPMENT 

1. Heading of the element  Curr icular  innovations, pover ty alleviation and Peace 
Education in SubSaharan Afr ica 

2. Name of the Responsible officer  and 
of the Deputy  Clementina Acedo and Elmehdi Ag Muphtah 

3. Star ting and termination dates  January – October 2008 
4. BACKGROUND AND DESCRIPTION 

4.1 Context 
In  the  framework  of  pursuing  the  Education  for  All  (EFA)  objectives,  several  African  countries  have 
requested  the  IBE  to  help  them  develop  their  capacities  and/or  provide  technical  assistance  for  policy 
dialogue  and  curriculum  development.  This  request  is  linked  to  these  countries’  advancement  towards 
achieving EFA’s Objective 6 and the Millennium Development Goals (MDG) and to the importance given to 
the quality of education, reducing dropout numbers, promoting peace and overcoming poverty. 

4.2 Goal (overall objective) 
To continue building on and improving the outcomes of the first  two phases of the project (20042005 and 
20062007)  by  linking  the  goal  of  poverty  alleviation with  education  for  peace  and  human  rights  and  by 
demonstrating the mutual benefits that the achievement of these two goals can have towards the improvement 
of  the  quality  of  education,  while  further  assisting  the  nine  participating  countries  in  their  efforts  to 
implement curricular changes. 

4.3 Purpose (specific objectives) 
To continue capacitydevelopment for the nine national curriculum specialists’ teams and to extend the 
impact of  the core  team’s  training  to a wider circle of beneficiaries in each country so as  to create  the 
necessary critical mass and to strengthen the alreadyexisting change dynamics. 
To encourage and intensify  in a SouthSouth Cooperation the exchange of expertise between countries 
and with other parts of the world so as to promote and accelerate the transfer of promising experiences 
and innovations between countries. 
To continue activities aimed at poverty alleviation by incorporating peace promotion components and to 
enhance activities involving best practices. 
To continue discussing the criteria for the relevance of basic education curricula for poverty alleviation 
and peace education, to develop a curriculum framework and to prepare strategies facilitating actual and 
relevant changes to the curriculum. 
To contribute to the organization of one of the subthemes of the ICE (I or IV) and incorporate poverty 
alleviation as part of the ICE follow up.. 
To  prepare  contributions  for  the  ADEA  Biennial  Meeting  and  the  48th  ICE  or  other  regional  or 
international forums. 
To incorporate a group of six Englishspeaking countries in partnership with GTZ. 

5. RESULTS 

5.1 Title of the results 
More indepth and broader analysis of curricular innovations focused on poverty alleviation, the promotion of 
peace education and “Learning to Live Together”, and the improvement of basic education curricula. 

5.2 Expected results (descr iption) 
Nine national curriculum development teams strengthened and expanded. 
Network  fostering  regular  exchanges between colleagues within different countries  established and used 
for the transfer of expertise and experience. Effective liaising between this network and the IBEinitiated 
global network and regional networks. 
The peace promotion components as they relate to poverty alleviation are discussed, expanded and clearly 
established. 
Work on innovations is intensified with the group of nine countries.  Promising innovations are integrated 
into  official  curricula,  and  the  latter  are  improved  according  to  the  criteria  of  relevance  to  poverty 
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alleviation, peace promotion and sustainable development. 
Contributions  made  to  the  Biennial  Meeting  of  the  ADEA  and  the  48th  ICE  or  other  regional  or 
international forums. 

5.3 Performance indicators 
The number of participating countries and the number of curriculum specialists trained. 
The number of innovations thoroughly analysed and documented. 
The quality and number of tools developed and applied. 
Increase in the quality and regularity of exchanges between countries. 

5.4 Assessment cr iter ia and progress towards the outcomes 
Increase in the skills of national teams (a minimum of six countries and 100 technicians trained).. 
The tools and other outcomes of the project used by countries in their curriculum change processes. 
The outcomes discussed in the global network of curriculum development conducted by the IBE. 

5.5 Obtained/Level of achievement 
Pr ior ity  interest  for   this  project  is  confirmed,  as well  as  the  continuity  and  high  quality  of  the 
par ticipation of the 9 countr ies'  teams, which resulted in the tr aining of more than 150 specialists 
in those 9 countr ies. 
Awareness  and  capacity  of  the  par ticipants  to  use  tools  for   the  implementation  of  innovations 
aimed at pover ty alleviation was strengthened. 
Beginning  of  the work  on  the  peace  education  dimension  and  its  links with  pover ty  alleviation. 
These dimensions were discussed and deepened dur ing an  international seminar  held from 13  to 
17 October  of this year  in Kigali (Rwanda). This seminar  also gathered 6 new countr ies of English 
speaking SubSaharan Afr ica. 
Work on  the innovations was enr iched with  the group of 9 countr ies. Publication of a per iodical 
issue  dedicated  to  the  results  of  the  last  4  years  of  the  project  (  20042008)  that  pr esents  the 
var ious  innovations  /  good  practices  identified  and  studied  at  the  level  of  the  par ticipating 
countr ies  to  the project:  bilingual  education, pr ior ity  education  areas,  local  curr iculum,  teacher  
tr aining in rur al areas, schooling of dropout and outofschool children. 
The promising innovations ar e integrated into the official cur r icula and improved according to the 
cr iter ia of relevance for  pover ty alleviation, the promotion of peace and sustainable development 
Identification of the conditions to stimulate these innovations and their  distr ibution in the system, 
development of concrete strategies to move beyond the obstacles to overcome. 
Formalization of this network in an Afr ican French and Portuguesespeaking Afr ican community 
of practice. 

6. ELEMENTS OF STRATEGY 

6.1 Descr iption of the intervention 
The  IBE  is  working  with  nine  teams  in  the  participating  countries  and  is  seeking  ways  of  encouraging 
exchanges,  steadily  building  upon  the  project’s  successes  and  bringing  together  expertise  at  the  regional 
level, thanks particularly to the holding of two international intertraining seminars, the exchange of expertise 
and experience, the dissemination and transfer of knowledge, lessons learnt and knowhow acquired. Regular 
national  seminars  will  enable  the  successful  outcomes  of  international  seminars  to  become  known  and 
extended across these countries. 

6.2 Stakeholders, par tners and beneficiar ies 
Stakeholders and partners: 

In the participating countries: ministries of education, UNESCO National Commissions, educational 
research institutions, universities and individual experts. 
Financial support: the Government of Spain; the Gulbenkian Foundation (Portugal) 
Further  expertise:  the  faculty  of  Psychology  and  Educational  Sciences  of  the  University  of  Geneva 
(FAPSE); the African and international group of experts. 
Executive: UNESCO Offices Bamako, BREDA, Maputo, Windhoek, UNESCO HQs and UNESCO 
Institutes. 
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Beneficiaries: 
Curriculum specialists, learners, teacher trainers and teachers in the countries involved in this project. 

6.3 Staff input 
See table “Estimates for the distribution of established staff by programme/project”, in Annex. 

6.4 Structural par ticipation (associated elements to be implemented in close connection) 
Resource  bank  and  observatory  of  trends:  analysis  of  national  curricula  from  the  point  of  view  of 
poverty alleviation and identification of good practices in this domain. 
Capacity  development:  the  selection  and  training of  curriculum  specialists;  actionresearch  to  analyse 
criteria  of  relevance  for  the  curriculum;  identification  and  analysis  of  promising  innovations; 
contribution to the global network of curriculum specialists. 
Policy  dialogue:  use  of  the  tools  already  developed  in  order  to  successfully  implement  curricular 
innovations. 
The HIV and AIDS Education crosscutting programme: integration of life skills in the curriculum 
Technical assistance Programme to Member States: learning to live together and peace education. 

7. Budget US$): See budgetary table, in Annex. 
7.1 Approved                           537,289 
7.2 Revised                              527,199 
7.3 Obligated as of 31.10.08: 223,623 (42%) 
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IBE – REPORT 2008 
CAPACITY DEVELOPMENT 

1. Heading of the element  The  clearinghouse  and  capacity  development  for  curriculum  and HIV 
and AIDS education 

2. Name of the Responsible Officer  
and of the Deputy  Clementina Acedo and Sandrine Bonnet 

3. Star ting and termination dates  January – October 2008 
4. BACKGROUND AND DESCRIPTION 
4.1 Context 
Consolidation of the programme Curriculum and HIV and AIDS, in the context of UNESCO’s response to HIV and 
AIDS and EDUCAIDS, consisting of two main elements: 

a) a resource bank of curricular materials and good practices for HIV and AIDS education; 
b) capacity development for the integration of HIV and AIDS education in school curricula. 

A  decision was made  that  all  the UNESCO HIV  and AIDS  education  clearinghouses  should  integrate  in  one  single 
clearinghouse, with  the  purpose  of  facilitating  and making more  efficient  the  access  to  information.  The  IBE  keeps 
working independently while being an essential part of the unified UNESCO HIV and AIDS education clearinghouse. 
. 
4.2 Goal (overall objective) 
To  integrate HIV and AIDS education in a more effective way into official curricula and to develop tools  to improve 
teaching materials and the introduction of HIV and AIDS education in schools. 
4.3 Purpose (specific objective) 

To  document  and  to  share  in  a  proactive manner  good  practices  concerning HIV  and AIDS  education  through  a 
databank, an Internet site, interactive CDROMs and other means and documents according to needs. 
To continue the capacity development of curriculum specialists and to establish linkages with teacher training so that 
HIV and AIDS education is better integrated into the schools. 
To  launch or  to  strengthen policy dialogue among ministries of education and other  stakeholders  in  the education 
system to bring about conditions for the effective implementation of HIV and AIDS education. 
To continue developing the “Manual on integrating HIV and AIDS education into official curricula” and to promote 
its use in training and capacity development. 
To expand the programme in a focused manner to Arabic, Spanish, Portuguese and Russianspeaking countries as 
well as to other African countries. 

5. RESULTS 
5.1 Title of the r esults 
Improvement in the curricular response and capacity development for HIV and AIDS education. 
5.2 Expected (descr iption) 

The clearinghouse, in the framework of the unified UNESCO HIV and AIDS education clearinghouse, improves its 
role as a source of documentation and for the exchange of good curricular practices for HIV and AIDS education at 
the primary and secondary levels and for teacher training for languages and regions not already covered. 
Good  practices  in  HIV  and  AIDS  education  are  identified,  analysed  and  actively  shared  through CD  ROMs  for 
example. 
The “Manual on integrating HIV and AIDS education into official curricula” is updated, adapted and strengthened in 
French, English, Russian and Spanish. 
The “Manual on integrating HIV and AIDS education into official curricula” is used in the field in other African sub 
regions and in other regions of the world (Russianspeaking, Asia, Arab countries). 
The capacities of curriculum specialists and those responsible for teacher training are built up and consolidated. 

5.3 Performance indicators 
The  annual  number  of  connections  to  the  Internet  site,  CDROMs  distributed  and  requests  (for  information  or 
advice); 
The number of curricular documents, good practices or key resources documented and disseminated; 
The number of education specialists and teacher trainers mobilized and trained; 
The number of modules/training tools prepared or adapted; the number of capacitybuilding seminars for curriculum 
specialists carried out and the number of specialists trained; 
The  number of  countries  and  institutions  using  the  “Manual on  integrating HIV and AIDS  education  into official 
curricula” and that have improved and modified their curriculum; 
The number of ministries of education committed to better integrate HIV and AIDS education into national curricula 
at the primary and secondary levels. 

3 
UNESCO/BIE/C.58/2 

Page 31



5.4 Assessment cr iter ia 
Visits to the website and requests (for information, material and advice) constantly on the increase; 
Updating and dissemination of the CDROM and other useful documents in developing curricular material for HIV 
and AIDS education. 
Dissemination and use of the curriculum development manual for HIV and AIDS education in 3 subregions; 
Ten to fifteen good practices at the primary and secondary levels documented every quarter; 
Development and updating of a database on a network of experts; 
Type and amount of attendance at available training and the holding of training seminars; 
Constant  increase  of  the  number  of  ministries  of  education  in  the  mostaffected  countries  and  regions  that  have 
integrated HIV and AIDS education into their national curriculum at the primary and secondary levels. 

5.5 Obtained/level of achievement 
Website made more  user fr iendly  and  r egularly  updated  approximately  15’000  visits  per   year ;  Sections  in 
English,  French,  Spanish, Russian;  requests  constantly  increasing  (ten  to  twenty per  week  for   information, 
materials and advice); Por tuguese section under development 
Additions to the databases on good cur ricular  practices (720) and on exper ts. 
CDROM “Interactive Activities Resource pack”, containing good practice produced (3000), in October . 
Publication and  distr ibution of 500  copies  of  the  “HIV  and AIDS Curr iculum Manual”  in Arabic, English, 
French, Russian and Spanish. 
The good practices (r e)evaluated and made available (30 to 40) on the website, as well as dur ing seminars and 
conferences. 
Capacity development: HIV manual used  in 2  training workshops in Central Africa,  in Russia,  (between 40 
and 80 specialists trained each time). 
Technical  assistance  conducted  in  Guyana  to  assess  the  teacher   training  on  HIV  and  AIDS  education  in 
October . 
Member of the official UNESCO delegation at the International AIDS Conference in Mexico: Poster  on “HIV 
and AIDS Manual” and cochair  of a session. 
Increased  collaboration  in  the  context  of  the  UNESCO–UNAIDS  “EDUCAIDS”  initiative,  of  the  IATT– 
UNAIDS Interagency Task Team for  Education, of the International AIDS Conference and with the UNESCO 
offices  of Yaoundé, Bangkok, BREDA and Moscow  for   capacity  development.  Increased  collaboration with 
IIEP, UNESCO HQ, offices of Nairobi, Harare, Santiago, Kingston and BREDA for the unified UNESCO HIV 
and AIDS education clearinghouse. 
Advocacy  among  cur riculum  specialists,  secretarygenerals  of  national  commissions  and  ministers  of 
education at the International AIDS Conference and at r egional/international seminar s. 

6. ELEMENTS OF STRATEGY 
6.1 Description of the intervention 
Within the framework of an integrated approach to UNESCO’s EDUCAIDS Programme and of the unified UNESCO 
HIV and AIDS education clearinghouse, the clearinghouse, the dissemination of a growing number of good practices, 
the consolidation, adaptation, dissemination and use of the “Manual on integrating HIV and AIDS education into official 
curricula” and the capacity development seminars will allow the response of education systems to HIV and AIDS to be 
improved, particularly by integrating HIV and AIDS education into national curricula and the development of materials 
and appropriate teaching methods. 
6.2 Stakeholder s, partner s and beneficiaries 
Stakeholders and partners: 
IATT and UNAIDS cosponsors, EDUCAIDS partners, UNESCO HQ, IIEP, UNESCO Field Offices (particularly: 
DakarBREDA, Yaoundé, Moscow, Harare, Maputo, Kingston, Bangkok, etc.), Ministries of Education in various 
countries, other organizations (Education International, PCD). 
Beneficiaries: 
In the mostaffected countries: curriculum specialists, teacher trainers, teachers, pupils, educational communities. 
6.3 Staff input 
See table “Estimates for the distribution of established staff by programme/project”, in Annex. 
6.4 Structural participation (associated elements which will be implemented in close connection) 

Resource bank/observatory: databank of HIV and AIDS curricular materials; 
Capacity development: dissemination of good practices on HIV and AIDS education, « HIV and AIDS Curriculum 
Manual » and capacitybuilding seminars for curriculum specialists; 
Policy dialogue: advocacy and providing information to ministries of education for a better integration of HIV and 
AIDS education in national curricula and other teaching materials. 

7. BUDGET (US$): 
7.1 Approved                            290,000 
7.2 Revised 
7.3 Obligated as of 31.10.08: 113,822 (39%) 
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IBE – REPORT 2008 
CAPACITY DEVELOPMENT 

1. Heading of the element  Technical cooperation projects / Assistance to UNESCO Member  
States 

2. Name of the Responsible Officer   Dakmara Georgescu 

3. Star ting and termination dates  January  – October 2008 
4. BACKGROUND AND DESCRIPTION 
4.1 Context 
The  IBE  offers  country  specific  technical  assistance  to  UNESCOMember  States  based  on  their  needs  and  requests, 
provided  that  extrabudgetary  funding  is  available.  IBE’s  expertise  covers  broad  areas  of  curriculum  development 
(curriculum planning, design, implementation, monitoring/evaluation, and revision). While able to respond to a wide range 
of  demands,  over  the  last  few  years  the  IBE  has  expanded  its  activities  in  postconflict/conflictaffected  societies.  In 
addition  to  overall  curriculum  reconstruction  and  general  curriculum  development,  the  IBE  increasingly  focuses  on 
specific  aspects  such  as  Learning  to  Live  Together  (LTLT)  including  human  rights  and  citizenship  education,  peace 
education  and  constructive management  of  diversity.    Over  2008,  the  programme  contributed  extensively  to  different 
education  research  studies  carried  out  in  partnership  with  international  agencies,  and  to  activities  taking  place  in  the 
context of other IBE projects and programmes. 
4.2 Goal (overall objective) 

To enhance  the capacities of governments and curriculum agencies  (decision makers and curriculum specialists)  to 
cater  for  quality  education  for  all  based  on  quality  and  inclusive  curricula  and  textbooks,  teaching  and  learning 
strategies 

4.3 Purpose (specific objective) 
To assist countries in processes of curriculum analysis and evaluation, design and discharge; 
To develop capacities to improve the curriculum by taking into account learner needs and integrating emerging areas; 
To cooperate with other UN agencies (i.e. UNHCR) and international agencies (i.e. GTZ; CIEP)  in promoting quality 
education for all; 
To  widely  disseminate  IBE  experiences  and  lessons  learned  that  could  be  applied  in  other  (similar  or  different) 
contexts. 

5. RESULTS 

5.1 Title of the r esults 
5.1.1 Enhanced professional capacity of decision makers and curriculum developers to carry out quality and inclusive 

curriculum processes 
5.1.2 New quality curriculum materials, capacity development tools and research studies (i.e. assessment reports, case 

studies and international comparative studies) 
5.1.3 Enhanced coordination at institutional and international level 
5.1.4 Broad dissemination of IBE experiences 

5.2 Expected (descr iption) 
5.2.1  (Result 5.1.1) Comprehensively  revised  the project proposal  for curriculum and  textbook  development  in  Iraq, 

based  on  an  international  workshop with  stakeholders  held  in  Geneva  (1820 August  2008);  Strategy  to  pilot  test  the 
revised  Liberian  syllabuses  developed  over  20062007  and  workshop  in  Monrovia/Liberia  (1427  September  2008); 
Enhanced capacity to address Learning to Live Together through the curriculum, integrating preparation for life and work, 
and workshop in Kigali/Rwanda (819 October 2008); preparation of forthcoming curriculum project in Vietnam (textbook 
revision  from a gender perspective); and mission  to be carried out  in Kosovo  (revision of the new National Curriculum 
Framework developed in 2001) in December 2008. 

5.2.2 (Result 5.1.2) Study: “Preparation  for Life and Work. Comparative Study with a Focus on Basic  (Primary and 
Lower Secondary) Education in Developing African Countries” presented at the ADEA Biennale, Maputo/Mozambique, 
May 2008; “Learning to Live Together. Design, monitoring and evaluation of education for life skills, citizenship, peace 
and human rights”  (in collaboration with GTZ); “Report of  the First Expert Meeting on Peace Education and Textbook 
Development” (Paris, UNESCO, 2007); “GigaPan Guide: using modern technology to promote intercultural understanding 
and inclusiveness”; Handbook for pilot testing curriculum materials in postconflict countries (Liberia). 

5.2.3 (Result 5.1.3) Contributions to: Preparatory Regional Conferences of the ICE48 (Riga/Latvia, 2426.Feb. 08 and 
Yaoundé/Cameroun,  Sept.  08);  international  exchanges  taking  place  at  the  IBE  (China,  May  08);  UNESCO  ED/BAS 
projects  (Promoting peace  education  through  innovative  textbook development; Holocaust Education); UN  interagency 
cooperation: UNIACC;   promoting women’s  leadership  in education; cooperation with other agencies  (i.e. GTZ –  joint 
workshops and other activities throughout 2008). 

5.2.4  (Result 5.1.4) Publications: Comparative Study on Preparation for Life and Work – preliminary publication by 
GTZ; publication of revised Study by IBE in course (see above 5.2.1); Prospects 144 (Open file: Curriculum Developers 
facing Education Reform Challenges); Report of the First Expert Meeting on Peace Education and Textbook development 
(2007);  Presentations  and papers  in  international  education  and curriculum  conferences: TED (Ankara/Turkey,  Jan.  08; 
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ASCD and CIES, March 2008; ADEA Biennale  Maputo/Mozambique, May 08;  IRREVDA/Italy, Sept. 08). 

5.3 Performance indicators 
5.3.1 Number of trained decision makers and education specialists; projects approved; sustainable curriculum processes 
5.3.2 Materials  published in English (and other languages, i.e. French and Arabic) and prepared for publication; means 

of dissemination; modalities and quality of stakeholder participation 
5.3.3  Enhanced  quality  of  IBE  and  international  programmes;  Satisfaction  of  stakeholders; 
5.3.4 Public targeted for dissemination; impact of IBE experiences, new calls for cooperation 

5.4 Assessment cr iter ia 
Satisfaction levels of trainees 
Satisfaction level of IBE partners and donors 
Quality of training packages and other (curriculum) documents assessed against international standards 
Sustainability of strategies suggested 
Longterm impact of IBE’s technical assistance on locallyrun processes of curriculum change and improvement 

5.5 Obtained/Level of achievement 

5.5.1 Workshop held in Geneva to develop a revised project proposal for  Iraq (August 2008); Twoweek mission to, 
and workshop held  in Liberia  (September 2008); Twoweek mission  to, and workshop  held  in Rwanda  (October  
2008); oneweek mission in Kosovo (December 2008); Work plans for  2009 (Vietnam and Kosovo). 

5.5.2 Study “Preparation for  Life and Work…” published by GTZ in English and French (prepublication), final 
publication by IBE in course; “Learning to Live Together” – monitoring tool, published by GTZ in collaboration 
with IBE (English); Case studies on access to quality education published by UNHCR – (English)  (acknowledging 
IBE); Report  of  the  fir st Exper t Meeting  on Peace Education  and  Textbook Development  (English,  French  and 
Arabic); GigaPan Guide; Handbook for  pilot testing curr icula in postconflict countr ies 

5.5.3  Successful  preparatory  conferences  in  Latvia  and  Cameroon;  quality  documents  and  meetings,  enhanced 
synergy among projects and programmes, enhanced impact 

5.5.4 Prospects 144 (English); papers to be published in conference proceedings 
6. ELEMENTS OF STRATEGY 

6.1 Description of the intervention 
Field missions and capacity development and international sharing workshops 
Participation in expert meetings 
Cooperative development of curriculum materials and documents; comparative research studies; case studies 

6.2 Stakeholder s, partner s and beneficiaries 
Ministries of education and  local education stakeholders  (i.e. MOE of  Iraq and UNESCO Iraq Office; Liberian 
MOE and UNESCO Monrovia;  ten African ministries of education  in  the case of  the  IBE and GTZ Study; 15 
African MOE in the case of the Curriculum Innovation project; CIEP; UNESCO ED/BAS ) 
International: curriculum specialists; ministry and NGO staff; other stakeholders, researchers; staff of UNESCO 
and other international agencies 
The broader public, including teachers, students and curriculum developers 

6.3 Staff input 
Programme coordinator 
Admin. Support 
International consultants 

6.4 Structural participation (associated elements which will be implemented in close connection) 
IBE  Policy  Dialogue,  Capacity  Building  and  Observatory  of  Trends  Programme  (overall  preparation  of  the 
ICE48) 
IBE Programme on Curriculum and Poverty Alleviation (Joint workshop in Kigali/Rwanda, Oct. 08; publication 
of the revised Study on Preparation for Life and Work in African developing countries) 

IBE Publications (i.e. PROSPECTS no 144/Open file: Curriculum Developers Facing Education Reform Challenges, 
guest editor Ms. Dakmara Georgescu; UNESCOED/BAS: Report of the First Expert Meeting on Peace Education and 
Textbook Development; Sinclair, M.: Learning to Live Together, second edition, and other) 

7. BUDGET  (US$): 
7.1 Approved                            150,000 
7.2 Revised                       150,000 
7.3 Obligated as of 31.10.08: 150,000 (100%) 
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IBE – REPORT 2008 

RESOURCE BANK AND OBSERVATORY OF TRENDS 

1. Heading of the element  Resource Bank on education systems and curr icular  policies 

2. Name of the Responsible officer  
and of the Deputy 

Massimo Amadio, 
Ruth Creamer, Elizabeth Glauser, Christopher Strebel 

3. Star ting and termination dates  January – October 2008 
4. BACKGROUND AND DESCRIPTION 

4.1 Context 
The  maintenance  and  development  of  the  Resource  Bank  on  education  systems  and  curricular  policies—which 
includes several databases, as well as the collection of curriculum materials and the series of National Reports—is a 
permanent IBE line of action since the beginning of 2000. Since the end of 2006, the database Country Dossiers is 
also fully integrated into the Education Sector Portal of UNESCO. 

4.2 Goal (overall objective) 
The main  objective  is  to  support  action  in  favour  of  EFA  by  compiling,  systematizing  and  providing  access  to 
specialized  resources,  materials  and  information  on  education  systems,  curricula  and  curriculum  development 
processes. 

4.3 Purpose (specific objective) 
The  specific objective  is  to enrich and further expand a knowledge base and a variety of specialized information 
resources to be exploited for a wide range of purposes (including training and decisionmaking), especially in the 
field  of  curriculum  development,  and  facilitating  knowledge  sharing  and  dialogue  on  specific  educational  and 
curriculum issues. 
5. RESULTS 

5.1 Title of the r esults 
A knowledge base and a variety of specialized information resources on education systems and existing curricula 
maintained updated and enriched. 

5.2 Expected (descr iption) 
The Country Dossiers database maintained updated and enriched. 
The  collection  of  curriculum  materials  further  developed;  links  to  curriculum  materials  on  the  Internet 
updated and enriched. 
Alerting  services  and  digests  of  online  resources  (including  reports,  publications,  websites,  and  news) 
pertaining to curriculum development, education systems and educational trends regularly made available 
to the members of the Community of Practice and other education specialists. 
The series of National Reports progressively organized into a Digital Library. 
Records  related  to  curricula  and  curriculumrelated  materials  regularly  added  to  the  online  catalogue 
(IBEDOCS). 
Continued cataloguing of IBE historical collection as preparation for future digital access. 
Improved  documentation  services—for  both  IBE  staff  and  external  users—through  the  upgrading  of  the 
online catalogue. 

5.3 Performance indicators 
Availability, accessibility and quality of the documentation, materials, resources and services. 

5.4 Assessment cr iter ia 
Website statistics (number of hits, visits, unique visitors, and Megabytes transferred); feedback from users. 

5.5 Obtained/level of achievement 
(a) The database Country Dossiers has been regular ly updated and enr iched, with a special focus on the 
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sections ‘links’ and ‘curr icular  r esources’. A total of 193 countr ies are curr ently contained in the database, 
including  94  countr ies  providing  online  access  to  curr icular   resources;  links  to  websites  of  ministr ies  of 
education and other  official sources cover  a  total of 166 countr ies. The Country Dossiers also give access to 
the  161  education  profiles  of  the  database  World  Data  on  Education.  Links  to  relevant  sections  of  the 
UNESCO Portal (‘UNESCO Worldwide’), education statistics made available by the UNESCO Institute for  
Statistics (UIS), EFA statistics prepared by UIS and the Global Monitor ing Report (GMR) on EFA, as well as 
educational plans accessible through the website of the IIEP, ensure the full integration of this database into 
other  UNESCO information services. 

(b) The collection of curr iculumrelated mater ials has been regular ly developed. An archive of electronic 
online  cur r icula  containing mater ials  for   123  countr ies was  created  in  2007  containing  263  curr icula.  An 
additional 176 curr iculum documents were added for  a fur ther  22 countr ies. The purpose of the ar chive is to 
have  a  record  of  older   electronic  ver sions  of  curr icula  after   they  are  super seded,  complementing  other  
services  such  as  the  Country  Dossiers.  The  IBE  collection  of  pr inted  curr icula,  a  geographic  listing,  was 
redesigned  and  transferred  to  a  new  Access  database  to  facilitate  easier   usage.  Mater ial  is  arranged  by 
country, r egion and type of curr icula (pr imary, secondary, etc.). It now contains 230 pr inted curr icula. 

(c)  A  total  of  35  weekly  aler ts,  two  digests  of  resources  as  well  as  54  ‘table  of  contents’  aler ts  were 
disseminated  during  the  per iod  JanuarySeptember  2008,  in  par ticular   among  the  member s  of  the 
Community of Practice in Curr iculum Development (more than 800 participants from over  90 countr ies). 

(d) Work began on making the scanned collection of National Repor ts 19331992 available via IBEDOCS 
(the online  IBE electronic catalogue). Up  to  the end of September , metadata has been added for   some 840 
reports.  It  is  expected  that  onethird  of  the  collection  will  be  accessible  online  by  the  end  of  the  2008 
beginning of 2009. 

(e)  IBEDOCS  is  being  migrated  to  become  part  of  the  UNESBIB/UNESDOC  catalogue  hosted  by  the 
UNESCO Paris Library. Bibliographic r ecords for   the IBE’s large collection of histor ical books, which is a 
source of great interest to educational researchers and students all over  the wor ld, are cur rently undergoing 
quality  checking  and  indexing.  More  than  1,174  new  records  were  added  to  IBEDOCS  dur ing  January 
September  2008. The integration into UNESBIB will make it possible to fully exploit the potential of the new 
IBE website under   the Typo3 Content Management System  (for  example,  it will  expand access  to  fulltext 
documents via the database Country Dossiers through specific, targeted searches). 

(f) The UNESCOIBE Education Thesaurus, which was r evised  in October  2007, will be  tr anslated  into 
Arabic  at  the  initiative  of  the  Lebanese  Association  for   Educational  Studies  in  Beirut  (Participation 
Programme 2008). The IBE will collaborate with the Association. 

6. ELEMENTS OF STRATEGY 

6.1 Description of the intervention 
Identifying, collecting, systematizing, updating and widely disseminating relevant information and data. 

6.2 Stakeholders, par tners and beneficiar ies 
Direct and indirect beneficiaries: The policy and decisionmakers’ teams for Quality Education for All, the users of 
educational services (decisionmakers, educational planners and practitioners, information officers, researchers and 
scholars, teachers and students worldwide), the members of the Community of Practice. 
Stakeholders implicated, partners: Collaboration with ministries of education, UNESCO National Commissions and 
academic institutions worldwide. 

6.3 Staff input 
See table “Estimates of distribution of established staff by programme/project”, in Annex. 

6.4 Structural par ticipation (associated elements which will be implemented in close connection) 
Implemented  in  close  connection  with  all  the  IBE  programmes,  and  in  particular  with  the  Capacity  Building 
Programme (Global Curriculum Network/Community of Practice). 
7. BUDGET (US$): 

7.1 Approved                           54,000 
7.2 Revised                              64,000 
7.3 Obligated as of 31.10.08: 60,597 (95%) 
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IBE – REPORT 2008 

RESOURCE BANK AND OBSERVATORY OF TRENDS 

1. Heading of the element  Observatory  of  educational  trends  in  the  field  of  curr iculum 
development processes and products 

2. Name of the Responsible officer  
and of the Deputy  Massimo Amadio 

3. Star ting and termination dates  January – October 2008 
4. BACKGROUND AND DESCRIPTION 

4.1 Context 
The Observatory of educational trends in the field of curriculum development processes and products, together with 
the Resource Bank, is a permanent IBE action area. Since 1996, a major activity has been the preparation of several 
editions  of  the  database  World  Data  on  Education.  The  sixth  edition  (2006/07)  contains  the  profiles  of  161 
education systems and a considerable wealth of information on curricula and the organization of curricular content 
(including data on instructional time). 

4.2 Goal (overall objective) 
The main objective of the Observatory—which also relies on the Resource Bank—is to support action in favour of 
EFA by contributing to the identification of curriculum development trends and good practices and to their broad 
dissemination, thus informing curriculum development policies and practices. 

4.3 Purpose (specific objective) 
The specific objective is to contribute to the identification of main trends in the conceptualisation and organization 
of curricular content and curriculum development processes; and  to facilitate knowledge  sharing and dialogue on 
specific curricular themes and concerns. 

5. RESULTS 

5.1 Title of the r esults 
A knowledge base on educational contents, curriculum development processes and products, as well as education 
systems maintained, updated and enriched. 

5.2 Expected (descr iption) 
The Internet version of the sixth edition of the database World Data on Education maintained, updated and 
enriched. 
The  Resource  BankObservatory  section  within  the  new  IBE  website  completely  reorganized  and 
improved. 
Analyses/studies  focusing  on  educational  content  and  curriculum  development  processes  and  products 
made available, in particular through the series IBE Working Papers on Curriculum Issues. 
A contribution to  the 2008/09 UNESCO Global Monitoring Report (GMR) on EFA (theme: governance, 
management and financing) delivered to the Monitoring Report Team. 

5.3 Performance indicators 
Availability  of  the  updated  database,  as  well  as  of  studies  and  working  papers  on  issues  related  to  curriculum 
development processes and products. 

5.4 Assessment cr iter ia 
Website statistics (consultations/downloads); feedback from the users. 

5.5 Obtained/level of achievement 
(a) The  Internet  version of  the  database World Data on Education has been made available on  the  IBE 

website and  is  also accessible  through  the Country Dossiers  database. A new  feature of  the database  is  the 
possibility of consulting/downloading the profiles of education systems of each individual country in a PDF 
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format. A total of 161 profiles ar e included in the updated version of the database. The CDROM ver sion has 
been  sent  to  all ministr ies  of education, UNESCO National Commissions and Permanent Delegations,  and 
was widely distr ibuted at the occasion of the 48th session of the International Conference on Education. 

(b) The Resource BankObservatory section within the new IBE website has been completely r eorganized 
and  improved.  Databases  and  resources  made  available  by  the  IBE  are  now  fully  integrated  into  the 
Education Sector  Por tal. 

(c) A  new  issue of  the  ser ies IBE Working Papers on Curriculum  Issues  (published  in electronic version 
only) has  been made  available on  the  IBE webpage. This  issue  focuses  on  curr iculum development  tr ends 
(particular ly  competencybased  approaches)  in  Frenchspeaking  countr ies  of  SubSaharan  Africa.  It  has 
been downloaded 253 times as of the end of September  2008. Overall, the seven issues of this ser ies have been 
downloaded 3,500 times since 2006. 
The Spanish ver sion of the publication School knowledge in Comparative and Historical Perspective: Changing 
Curricula in Primary and Secondary Education, jointly published by the IBE and the Comparative Education 
Research  Centre  (CERC)–Univer sity  of  Hong  Kong  in  2006,  has  been  produced  thanks  to  the  financial 
support from the Federal Ministry of Education of Argentina. This publication r eflects the work carr ied out 
at  the  IBE  in  recent  year s  also  in  terms  of  networking  and  improved  collaboration  with  highlevel 
researchers and scholars in the field of curr iculum studies. 

(d) The  IBE contr ibution  to  the 2008/09 GMR on EFA  (theme: educational governance and  financing), 
delivered  by  midApr il  2008,  consists  of  a  compilation  of  systematized  and  selected  information  on 
educational  legislation,  governance  and  financing  in  184  countr ies.  Overall,  it  compr ises more  than  1,600 
pages including data drawn not only from the updated ver sion of the database World Data on Education, but 
also from some additional 270 r epor ts and publications made available mainly by the World Bank and other  
regional development banks. 
Another  contr ibution has been delivered to the UNESCO Institute for  Statistics (UIS),  in  the fr amework of 
the preparation of  the new edition of  the Global Education Digest. This activity consisted  in crosschecking 
UIS  data  (time  ser ies)  about  the  duration  of  pr imary  education  and  the  statutory  entry  age  in  some  80 
countr ies for  the per iod 19702005, mainly using the ser ies of National Reports. Overall, more than 450 time 
points  have  been  checked,  some  65  new  time  points  have  been  added,  and  around  150 
inconsistencies/problematic  cases  identified.  Furthermore,  the  IBE  has  par ticipated  in  the  fir st  regional 
meeting (Europe and Nor th America region), organized by UIS, OECD and Eurostat, as par t of the process 
of r eview of the International Standard Classification of Education (ISCED) adopted in 1997. 

6. ELEMENTS OF STRATEGY 

6.1 Description of the intervention 
Preparation/commissioning of working papers and studies; dissemination of information; publications. 

6.2 Stakeholders, par tners and beneficiar ies 
Collaboration  with  the  EFA  Global  Monitoring  Report  Team.  Cooperation  with  researchers  and  academic 
institutions. Beneficiaries: decisionmakers, educational planners and practitioners, information officers, researchers 
and scholars, teachers and students worldwide. 

6.3 Staff input 
See table “Estimates of Distribution of established Staff by Programme/project”, in Annex 

6.4 Structural par ticipation (associated elements which will be implemented in close connection) 
In  close  association  with  other  programmes  as  appropriate,  in  particular  the  Capacity  Building  Programme 
(Community of Practice/Global Curriculum Network). 

7. BUDGET (US$): 

7.1 Approved                           54,000 
7.2 Revised                              54,000 
7.3 Obligated as of 31.10.08: 47,421 (87.8%) 
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IBE – REPORT 2008 

KNOWLEDGE MANAGEMENT 

1. Heading of the element  Development of the IBE website 

2. Name of the Responsible officer  
and of the Deputy 

Massimo Amadio 
Christopher Strebel, Ruth Creamer 

3. Star ting and termination dates  January – October 2008 
4. BACKGROUND AND DESCRIPTION 

4.1 Context 
The maintenance and development of the IBE website—created in 1996 and restructured in 1999—are ensured 
on a permanent basis. Through  its website, which has been completely  reorganized  in 2005,  the IBE makes 
available  specialized  resources,  products  and  services  targeted  at  the  educational  community  worldwide. 
Between 1999 and 2007, there has been a continuous  increase  in  the number of consultations. The new site 
design was launched in September 2005 in accordance with the new UNESCO’s guidelines and was created to 
offer enhanced and easier access to information (by themes, by country and by service). In addition, there are 
separate homepages  in  the six official  languages of UNESCO and basic  information  is made available  in at 
least  four  languages  (Chinese, English, French and Spanish)  in order  to  extend coverage. A closer working 
relationship has being established with the new Education Sector Portal of UNESCO (launched in September 
2006) and news on IBE activities are frequently published also on the Portal. 
4.2 Goal (overall objective) 
The main objective is to support action in favour of EFA by providing access—through the IBE website—to 
specialized resources, materials and information on education systems, curricula and curriculum development 
processes. 
4.3 Purpose (specific objective) 
The  specific  objective  is  to maintain  and make  available  through  the  IBE website  a knowledge base  and  a 
variety of specialized resources to be exploited for a wide range of purposes (including training and decision 
making) and for facilitating exchange and dialogue on specific educational and curricular issues. 
5. RESULTS 

5.1 Title of the results 
A  knowledge  base  and  a  wide  range  of  educational  resources  maintained,  updated  and  easily  accessible 
through the IBE website. 
5.2 Expected (descr iption) 

A new IBE website created, also exploiting the potential of a content management system (CMS), and 
in line with the current UNESCO’s guidelines. Workflow modules of the new CMS, which is already 
in use at HQs, allowing to fine tune the IBE web publishing guidelines and improve quality assurance. 
The  IBE  website  maintained  updated,  providing  easy  access  to  a  range  of  additional  resources, 
including  information  on  the  ICE  2008,  and  also  contributing  to  the  enrichment  of  the  UNESCO 
Portal. 
The  potential  of  the  Community  of  Practice/Global  Curriculum  Network  further  enhanced  by 
introducing additional modules and features to the online collaborative platform currently used. 

5.3 Performance indicators 
Improved accessibility and quality of the IBE website. 
5.4 Assessment cr iter ia 
Website  statistics  (number  of  hits  and  downloads);  feedback  from  internal  and  external  users;  new 
tools/services available for users. 
5.5 Obtained/level of achievement 
The year  2008 has been intensively devoted to the reorganization and restructur ing of the IBE webpage, 
following the UNESCO Por tal guidelines and adopting a new Content Management System (CMS, e.g. 
Typo3).  Technical  work  exploiting  the  new  CMS  included,  but  was  not  limited  to  the  following: 
installation  of  Typo3  onto  the  IBE web  server ;  creation  of  new web  templates, with  news  archiving; 
migration  of  selected  sections  in  the  six  official  languages  of  UNESCO  languages;  and  creation  of 
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password protected areas, forums and user  groups. 

Fur thermore,  with  the  creation  of  the  new  template  pages,  some  4,500  pages  were  integrated or  
migrated  into the new website and around 2,000 pages and over  120 news ar ticles were r ecr eated and 
migrated  into  the new site design. Page  content of most  sections  (and at  least  in English, French and 
Spanish) was entirely r ewritten and improved, also to reflect the new IBE Str ategy 20082013 approved 
by  the  IBE Council  in  January  2008. Selected  sections  in  languages other   than English  (for   example, 
Russian and Chinese) have been also developed in order  to expand access to information. Many quality 
assessment  checks  were  carr ied  out  to  ensure  as  much  as  possible  the  completeness,  accuracy  and 
quality of the migration. A total of 14 staff members were trained in web content creation using the new 
CMS.  The  training  was  provided  in  a  workshop  and  supplemented  by  written  documentation  and 
Intranet videos detailing how to accomplish var ious CM tasks. 

The new, improved IBE website has been made available at the end of June 2008, jointly with the special 
section  devoted  to  the  48th  session  of  the  ICE.  Star ting  from  the  beginning  of  September ,  the  ICE 
website (consisting of more than 30 pages in English, French and Spanish) has been frequently updated, 
providing access to information and resources related to the Conference. 

Since going online, the IBE website has maintained regular  services of providing news on IBE activities 
while  also  beginning  to  r evamp  the  usability  and  readability  of  var ious  sections  (for   example  the 
Community of Practice)  to make  the site even more user   fr iendly. During  the per iod January  to mid 
September  2008 visits  to  the IBE website  increased by 17% , page views by 31% ,  and  time on  the  site 
incr eased by 21%  compared to the same per iod in 2007 (source: Google analytics). 

Through a better  integration into the UNESCO Por tal, a wider  dissemination of mater ials, publications 
and resources produced by the IBE is also ensured. In fact, IBE publications and r epor ts are also made 
available  through  the  database  UNESDOC/UNESBIB,  hosted  at  UNESCO  HQ.  Dur ing  the  per iod 
January–September  2008  IBE publications have  been consulted/downloaded  over   174,000  times  from 
UNESDOC. 
6. ELEMENTS OF STRATEGY 

6.1 Descr iption of the intervention 
Maintaining  and  further  developing  the  IBE  website,  improving  content  management  in  order  to  enhance 
resource sharing and interaction. 

6.2 Stakeholders, par tners and beneficiar ies 
Direct and  indirect beneficiaries: The policy and decisionmakers’  teams for Quality Education for All,  the 
users  of  educational  services  (decisionmakers,  educational  planners  and  practitioners,  information  officers, 
researchers and scholars, teachers and students worldwide), the members of the Community of Practice. 
Stakeholders  implicated,  partners:  Collaboration  with  Ministries  of  Education,  UNESCO  National 
Commissions and academic institutions worldwide, the Education Sector Portal of UNESCO. 

6.3 Staff input 
See table “Estimates of distribution of established staff by programme/project”, in Annex. 

6.4 Structural par ticipation (associated elements which will be implemented in close connection) 
Implemented  in close connection with all the IBE Programmes, and in particular with  the Capacity Building 
Programme (Global Curriculum Network/Community of Practice). 
7. BUDGET (US$): 

7.1 Approved                           50,000 
7.2 Revised                              50,000 
7.3 Obligated as of 31.10.08: 49,780 (99.6%) 
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IBE – REPORT 2008 
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND POLICY DIALOGUE 

1. Heading of the element  Preparatory process  and holding of  the for tyeighth  session 
of the International Conference on Education (ICE) 

2. Name of the Responsible Officer  and 
of the Deputy 

Clementina  Acedo,  Costanza  Farina  and  Programme 
Coordinators 

3. Star ting and termination dates  January – October 2008 
4. DESCRIPTION OF THE ELEMENT 
4.1 Context 
The 34 th Session the General Conference of UNESCO in October 2007 approved the proposed theme and dates of the 
48 th  session  of  the  International  Conference  on  Education  (ICE),  namely:  “Inclusive  Education:  The  Way  of  the 
Future”, which was held in Geneva on 2528 November 2008. The  ICE is a major international  forum for education 
policy  dialogue,  organized  by  the  International  Bureau  of  Education.  The  48th  session  of  the  Conference  aims  at 
enriching  debates  about  the  concept  of  inclusive  education,  exploring  how  governments  can  develop  and  implement 
inclusive policies, drawing attention to education systems that offer opportunities for lifelong learning and emphasizing 
the role of teachers in meeting learners’ diverse expectations and needs. While ministers of education will play the most 
active  role during  the  ICE, other partners  such  as  researchers, practitioners,  representatives of  intergovernmental and 
nongovernmental  organizations  will  also  participate  actively  in  the  dialogue.  The  year  2008  was  dedicated  to  the 
preparations and the holding of the ICE. 

4.2 Goal (global objective) 
The longterm objective of the ICE is to assist governments of Member States in responding to the educational needs of 
the “excluded” within the EFA framework. 

4.3 Purpose (specific objectives) 
To mobilize knowledge and clarify the debate on the concept of inclusive education, its implications and impact, and to 
advance and adopt a policy agenda as a way of further accelerating the attainment of the EFA goals. 

5. RESULTS 
5.1 Title of the r esults 
Preparations efficiently completed in a timely manner; international dialogue on educational policies, with a focus on 
inclusive education, strengthened during the ICE itself; 
5.2 Expected (descr iption) 

Debate on inclusive education further deepened through at least three regional preparatory events to take place 
within  the  framework  of  the  Community  of  Practice  and  outside  it,  to  further  expand  on  the  global 
consultations; 
coordination  with  the  UNESCO  Education  Sector,  field  offices  and  institutes/centres  raised  substantively 
through regular contacts and at least two meetings of the ED Sector Working group on ICE ; 
Regional  technical background documents and  ICE related documents  (agenda, proposed organization of  the 
Conference, reference document; document to support workshop discussions) produced; 
New alliances and partnerships  created with UN agencies,  donors  representatives, NGOs and other qualified 
institutions within the preparation process and the ICE itself; 
All procedures duly completed for the convening of the ICE; ICE successfully conducted; 

5.3 Performance indicators 
Quality and level of participation by Member States and other stakeholders; 
Quality of the ICE documents; 
Success and quality of the work of the 48th session of the ICE; 
Evaluation of the outcomes of the ICE, made by the IBE Council, IBE staff and the participating delegations. 

5.4 Assessment cr iter ia 
Feedback on the ICE success level; 
Wide dissemination and use of its outcomes; 
Increase of IBE visibility. 
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5.5 Obtained/Level of achievement 
In  2008  the  IBE  completed  the  regional  consultations,  initiated  in  mid  2007,  with  four  regional  preparatory 
conferences  and  one  workshop,  involving  minister s  of  education,  univer sities,  international  organizations, 
foundations,  NGOs  and  civil  society,  as  well  as  UNESCO  staff  from  Field  Offices  and  UNESCO  HQ.  More 
precisely: within the fr amework of the COP, a regional preparatory workshop was organized in Finland (March 
2008),  in cooperation with  the Finnish National Board  of Education;  technical assistance was provided  for   the 
organization of four  r egional conferences: the Regional Preparatory Conference for  Europe and North America 
entitled  “Inclusive  Education:  from  Policy  Dialogue  to  Collaborative  Action”  in  Riga,  on  2426  February 
2008;the AsiaPacific Regional Preparatory Conference on “Inclusive education: Major Policy Issues in the Asia 
and  Pacific  Region”  in  Bali,  Indonesia,  on  29–31 May;  the Arab  Regional  Preparatory  Conference  in Beirut, 
Lebanon,  on  25–27  August,  entitled  “Regional  Seminar   on  Quality  Education  for   All:  No  Exclusion  and  No 
Marginalization’;  and  the  African  Regional  Preparatory  Conference  in  Yaoundé,  Cameroon,  on  17–18 
September ,  entitled  “Inclusive  Education: Major  Issues  and Priorities  in Afr ica”.  Several  documents with  the 
highest  quality  were  prepared  and/or   coordinated  in  a  timely  manner,  including  the  Conference  Reference 
Document,  other   background  paper s  to  support  the  workshops  and  numerous  experts  submissions.  For  the 
organization  of  the  twelve  workshops  of  the  ICE  programme,  as  well  as  the  introductory  and  final  debates, 
almost 140 experts/ministers/moderator s and rapporteur s were actively involved. Further  preparations involved 
the  collection  of  National  Reports  on  the  Development  of  Education  in  the  different  countr ies  to  be  made 
available  for   the  ICE  and  the  exhibition  of  over   140 messages  from ministers  of  education  from  all  over  the 
world.  The Comenius Medal, created jointly in 1992 by the Ministry of National Education, Youth and Sport of 
the Czech Republic and UNESCO, was awarded  to ten  laureates  from all geographical  regions, according to a 
transparent selection process  in a dedicated ceremony during the  ICE. Several other  events were organized,  in 
particular  a webcast roundtable discussion between ministers of education and young people to address cr itical 
questions  and  to  compare  perspectives  related  to  inclusion.  Eight  side  events  took  place  involving  additional 
stakeholders in indepth discussions on specific themes. Three different exhibitions were organized as a way of 
fur ther   expanding  partnerships  on  the  Conference’s  theme,  as well  as  a  fundraising mechanism:  namely  the 
exhibition “Practising Inclusion” showcasing concrete exper iences and effective practices of inclusive education, 
with  some  37  exhibitors,  involving  UN  agencies,  NGOs  and  the  pr ivate  sector ;  an  exhibition  of  UNESCO 
education publications involving ten UNESCO institutes and Regional Bureaux, displaying books, journals, CD 
ROMs and information brochures; and finally, in coordination with the J . A. Comenius Museum of Prague, the 
exhibition entitled “Education for  All. The Legacy of J . A. Comenius to the Wor ld” dedicated to the legacy of the 
“Teacher  of  the Nations”  J. A. Comenius. An  amount of around EUR0s 50,000 has been  raised as  net  income 
from the organization of the exhibitions. 

6. ELEMENTS OF STRATEGY 

6.1 Description of the intervention 
The  preparatory  process was  completed with  the  implementation  of  the  planned  regional  preparatory workshops  and 
conferences. The resulting regional “roadmaps” were elaborated upon, published and used to inform the ICE documents, 
in particular  the  reference document. According  to  the established procedures, all  ICE documents were prepared  in a 
timely  manner.    Associated  activities were  also  carried  out,  including  the  Comenius medal  award,  the  collection  of 
National Reports, the round table with ministers and young people, side events, the collections of minister’s messages 
dedicated to the Conference’s theme, and three exhibitions. 

6.2 Stakeholder s, partner s and participants 
Ministries  of  education;  National  Commissions;  UN  agencies,  universities/higher  education  institutions,  NGOs, 
UNESCO staff in Hqs and Field Offices. 

6.3 Staff input 
See table in annex “Estimated distribution of established staff by programme/project”. 

6.4 Structural participation (associated elements which will be implemented in close connection) 
Internal collaboration with all other IBE activities. 
7. BUDGET (US$): 

7.1 Approved                           942,000 
7.2 Revised                              1,138,765 
7.3 Obligated as of 31.10.08: 942,253 (82.7%) 
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IBE – REPORT 2008 

INSTITUTIONAL FUNCTIONING 

1. Heading of the element  IBE Council 

2. Name of the Responsible officer  and of the Deputy  Clementina Acedo and Costanza Farina 

3. Star ting and termination dates  January – October 2008 
4. BACKGROUND AND DESCRIPTION 

4.1 Context 
The  IBE  Council  is  an  intergovernmental  body  of  twentyeight  Member  States  elected  by  the  General 
Conference of UNESCO. 

4.2 Goal (overall objective) 
Its working methods are laid down in the Statutes of the IBE and the Rules of Procedure of the IBE Council 
(see Basic texts). 

4.3  Purpose (specific objective) 
Established  by  paragraph  1  of  the  Resolution  adopted  by  the  thirtyfourth  General  Conference  (see 
Programme and Budget for 2008, pages 1 and 2). In brief, the General Conference: 

…requests the Council of the IBE, acting in conformity with the Statutes of the Bureau and with the 
present resolution, when approving the Institute’s budget for 2008 and 2009: 

(a)  to ensure that the IBE’s activities correspond to UNESCO’s strategic objectives and the 
priorities and lines of action of Major Programme I, with special emphasis on the needs 
of Africa, gender equality, LDCs and SIDS as well as the most vulnerable segments of 
society, including indigenous peoples; 

(b)  to consolidate and develop the IBE’s programmes and projects 
(c)  to continue to mobilize the necessary human and financial resources so that the IBE 

may accomplish its mission; 

5. RESULTS 

5.1 Title of the results 
Fulfilling its statutory functions and reaching the objectives established by the General Conference. 

5.2 Expected (descr iption) 
The main points of the agenda of the fiftysixth session of the IBE Council, which met in January 2008 were: 

Election of the President, of the Steering Committee and of the subsidiary bodies of the IBE Council 
IBE activities during 2007 
Fortyeighth session of the International Conference on Education (ICE) 
Innovative financing mechanisms 
The IBE’s programme of activities for 2008 
UNESCO’s Strategy and the IBE’s Strategy 2008–2013 
Proposed use of funds from sale of Polish Stamps 

According  to a  long standing  tradition,  the Council will also meet at  the beginning and  the end of  the 48 th 
Session of the ICE in November 2008, to settle the final organizational arrangements and to make an initial 
evaluation of the conference outcomes.  This meeting will constitute the 57 th session of the Council. 

5.3 Performance indicators 
The  extent  to  which  the  statutory  functions  have  been  carried  out;  interventions  by  and  support  of  the 
delegations at the Council. 
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5.4 Assessment cr iter ia 
Adherence to the basic texts. 

5.5 Obtained/level of achievement 
All objectives have been achieved;  the statutory functions of  the Council and  its Steer ing Committee 
have been fulfilled. 

6. ELEMENTS OF STRATEGY 

6.1 Descr iption of the intervention 
To organize, hold and ensure the follow up to the fiftysixth session preceded by the meeting of the 
Administrative Group and of the Working Group for the preparation of the 48 th ICE; 
To  organize,  hold  and  ensure  the  followup  to  the  meeting  of  the  Steering  Committee  (Summer 
2008); 
To prepare and organize  the fiftyseventh session  (before  and after  the ICE  in November 2008)  as 
well as to prepare for the fiftyeighth session (in January 2009) 

6.2 Stakeholders, par tners and beneficiar ies 
The twentyeight members of the Council. 

6.3. Staff input 
See table “Estimates of Distribution of Established Staff by Programme/Project”, in Annex 

6.4. Structural par ticipation (associated elements which will be implemented in close connection) 
Office of the DirectorGeneral; Office of the ADG/ED. 

7. BUDGET (US$): 

7.1 Approved                            80,000 
7.2 Revised                              100,000 
7.3 Obligated as of 31.10.08: 99,945 (99.9%) 
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III.  BUDGETARY FIGURES 

The  following  tables  present  the  budgetary  situation  –  par ticular ly  concerning  the 
sources of financing – on the basis of the known situation on 31 October  2008. 
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