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 مشاورات حول مستقبل التدريس في الدول العربية

 بتوقيت وسط أوروبا )باريس(  14.30-13:00في  2021نيسان/أبريل  20

 التسجيل 

 نبذة

م فريق العمل الدولي الخاص املعني باملعلمين في إطار التعليم حتى عام  ِّ
 
مشاورات حول مستقبل التدريس في الدول العربية بالتعاون مع  2030ُينظ

 مؤسسة حمدان ومبادرة مستقبل التربية والتعليم. 

)فريق العمل الخاص املعني باملعلمين( في االرتقاء بجودة املعلمين    2030ويساهم فريق العمل الدولي الخاص املعني باملعلمين في إطار التعليم حتى عام  

 واملربين وزيادة عددهم في جميع أنحاء العالم من خالل وضع سياسات مؤاتية للمعلمين. 

مه فريق العمل الخاص املعني باملعلمين  ِّ
 
د املنتدى الدولي الثاني عشر للحوار بشأن السياسات العامة الذي ُينظ في كانون األول/ديسمبر  وقد ُعقِّ

في دبي، واستضافته مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة تحت شعار "مستقبل التدريس" وتناَول   2019

ع االتجاهات والتحديات ( طرح ابتكارات. وسعى املنتدى إلى تجمي3( معالجة أوجه عدم املساواة؛ و)2( تدريب املعلمين؛ و)1مواضيع فرعية ثالثة: )

لُقطرية. وعلى الناشئة واملواَءمة في ما بينها، وإثارة املناقشات والبحث حول مستقبل التدريس وزيادة املشاركة على األصعدة العاملية واإلقليمية وا 

ة في وجه الخصوص، توخت املناقشات واألفكار والتوصيات املنبثقة عن املنتدى الدولي للحوار بشأن السياسات ا  ل مساهمة هام 
 
لعامة أن تشك

 مبادرة مستقبل التربية والتعليم التي أطلقتها اليونسكو. 

 

ز الذكاء تعتزم مبادرة مستقبل التربية والتعليم الخاصة باليونسكو حشد كثيٍر من الطرق الغنية الخاصة بتكوين الذات واكتساب املعارف بغية تعزي

ة على عملية تشاورية مفتوحة وواسعة النطاق تشمل الشباب واملربين واملجتمع املدني والحكومات وقطاع  الجماعي للبشرية. وتعتمد هذه املبادر 

قادة فكر من ميادين متعددة ومن مختلف املناطق في العالم رفيعة املستوى مؤلفة من  لجنة دوليةاألعمال والجهات املعنية األخرى. وستضطلع 

 يرمي إلى مشاركة رؤية استشرافية بشأن املصير املحتمل للتعليم  ٢٠٢١بتوجيه هذه العملية. وستنشر اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
تقريرا

م املبادرة مشاورات وحوار  ِّ
 
م، وتوفير خطة بشأن السياسة العامة. وُتنظ

 
ات متعددة الستكشاف وجهات النظر املتنوعة من أجل تحديد طابع  والتعل

 املناقشات العاملية.

 مستقبل التدريس في الدول العربية

مها فريق العمل الخاص املعني باملعلمين منذ عام  
َّ
مجموعة من القضايا،   2019تناولت املناقشات املتعلقة بمهنة التدريس في الدول العربية والتي نظ

عمل  ك االستعانة بالتقنيات والذكاء االصطناعي في تدريب املعلمين وتأهيلهم، وتعزيز املكانة االجتماعية ملهنة التدريس، واالرتقاء بظروف بما في ذل

 ست توصيات بشأن إعداد املعلمين للمستقبل:  لدولي للحوار بشأن السياسات العامةاملنتدى ا املعلمين. عالوة على ذلك، وضع 

 تحديث النظم املوجودة إلدارة شؤون املعلمين والنظر في إمكانية توسيع نطاق الحلول املبتكرة           .1

https://unesco-org.zoom.us/meeting/register/tJcsf-qhrj0pEtELjNxj2pUik15sZOJDrVcV
https://en.unesco.org/futuresofeducation/international-commission
https://en.unesco.org/futuresofeducation/international-commission
https://en.unesco.org/futuresofeducation/international-commission
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/futures-teaching-final-report
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 ترسيخ برامج تدريب املعلمين واملساعي الرامية إلى دعمهم في نظم التعليم الوطنية .2

 مع القوى العاملة في مجال التعليم وتمكينها من أجل قيادة التغيير    االنخراط .3

 تاالستثمار في البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبرامج تدريب املعلمين التي تركز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاال  .4

 استعراض األدوار واملسؤوليات وتحديث املعايير املهنية   .5

 للتشخيص والقياس واملقارنة املرجعية والتقييم وضع أدوات .6

ر على أكثر من  19-إن  االضطراب غير املسبوق الذي لحق بنظم التعليم املدرسية، الناجم عن تفش ي جائحة »كوفيد
 
مة   63«، قد أث

 
م ومعل

 
مليون معل

ها للتكيف بسرعة مع املتطلبات امل ط الضوء على التحديات التي تواجهها النظم التعليمية في مدى تأهب 
 
تغيرة. ومع في جميع أنحاء العالم، وقد سل

م عن بعد، بات املعلمون يجدون أنفسهم في بيئات غير تقليدية تتطلب ما هو أكثر من مجرد ت
 
ل املفاجئ في نظم التعليم إلى التعل طبيق مناهج  التحوُّ

خت الجائحة ضرورة الحرص على استمرارية عملية التطوير املنهي للمعلمين، وت قديم الدعم النفس ي رقمية وطرق وأدوات تدريس مؤاتية. كما رس 

م والتعلم والتعلم االجتماعي املعنوي لهم، وتعزيز حقوق املعلمين وظروف العمل الخاصة بهم، باإلضافة إلى البحث املستمر وتقييم احتياجات التعلي

 املتغيرة بسرعة من خالل طرق مبتكرة للرصد والتقييم واالستجابة.

 االهداف

واستمرار االضطرابات التي أصابت نظم التعليم، وال سيما التدريس، يتوخى االجتماع التشاوري تناول األسئلة التالية في ضوء املناقشات السابقة 

 مع التركيز على الدول العربية:

ر ما هو مستقبل مهنة التدريس؟  •  الجائحة العاملية أدوار املعلمين وطبيعة مهنة التدريس؟ تكيف غي 

ة التي يمكن توقعها في املستقبل القريب؟ ما هي التحديات التربوية التي يحتمل أن يستمر املعلمون في  ما نوع السيناريوهات التعليمي •

 التي تستجيب للظروف الحالية؟ و مواجهتها في املستقبل في ظروف هجينة وغير مؤكدة؟ 

 املواهب الشابة إلى مهنة التدريس؟كيف ستغير تجربة الوباء من عملية توظيف املعلمين الجدد؟ ما الذي يمكن فعله لضمان انجذاب  •

كيف يتم تثقيف املعلمين لتغيير اإلعدادات التربوية؟ ما هي املوضوعات أو املوضوعات أو املنهجيات التي يجب أن تتضمنها برامج تعليم   •

 املعلمين لالستجابة لهذه التحديات؟ 

 النسق

•  

ت بين أعضاء اللجنة الدولية املعنية بمستقبل التربية والتعليم وخبراء بارزين  دقيقة الفرصة لعقد حوارا  90تتيح جلسة املشاورات التي تستغرق 

ت  من املنطقة وخارجها. وسيشمل املشاركون أصحاب املصلحة في مجال التعليم، بما فيهم املعلمين ومنظمات املعلمين وواضعي السياسات ومؤسسا

يد الوطني وممثلي املنظمات اإلقليمية والدولية وأعضاء فريق العمل الخاص املعني تدريب املعلمين والجهات الفاعلة في مجال التعليم على الصع

 لتبادل أفكار أعضاء الجلسة والتفاعل مع الحضور عب
ً
ر  باملعلمين وممثلين من القطاع الخاص ومنظمات املجتمع املدني. وستخصص الجلسة وقتا

 دمات الترجمة الفورية إلى اللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية.اإلنترنت من خالل طرح أسئلة وإجابات. وتتضمن الفعالية خ

 

 


