مشروع نظم إعداد المعلم وتأهيله في العالم العربي
(ورشة عمل إقليمية)
التاريخ :اخلميس 2021/7/29م

التوقيت 11 :ص –  1:30م بتوقيت السعودية

من خالل التواصل املرئي واملسموع

مقدمة:
ابت االهتمام ابلتعليم من أهم االستثمارات الوطنية على املدى البعيد؛ حيث يبىن التعليم اجليد قدرات اجملتمعات،

وتشي املعطيات العملية احلالية إىل أن كفاءة املعلم وفاعليته تلعب دورا رئيسا يف تعلم الطالب وأدائه؛ حيث يعد املعلم من
أهم مدخالت النظام التعليمي؛ كما تعرب جودة أي نظام تعليمي عن مستوى كفاءة وفاعلية معلميه كما أشار إىل ذلك تقرير
التعليم والتعلم :حتقيق اجلودة للجميع الصادر من منظمة اليونسكو خالل عام .2014

وتتسابق الدول يف الوقت احلايل إىل تطوير نظم إعداد املعلم ،ورفع كفاءاهتا ،وحتديثها ملواجهة تزايد تعقيدات القرن

احلادي والعشرين ،وتداعيات العوملة ،والتطور املتسارع غي املسبوق للتكنولوجيا فائقة التقدم ،والتحدايت اليت تفرضها الثورة

الصناعية الرابعة.

ووفق سعي مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم لتطوير كل عناصر العملية التعليمية يف الدول العربية،

من سياسات واسرتاتيجيات وعمليات وقدرات .مت إعداد دراسة بعنوان (نظم إعداد املعلم وأتهيله يف العامل العرب) إبشراف

من املركز تستند على سعي الدول العربية للنهوض أبنظمتها التعليمية؛ للتغلب على التحدايت اليت يفرضها الوقت احلاضر

من تقلبات اقتصادية وسياسية ،وتغيات على املستوى العاملي يف اجملاالت املعرفية والتقنية .وإعداد معلم املرحلة املتوسطة
والثانوية واحد من أهم العناصر اليت أثبت األدبيات أن له أثر مباشر على نواتج التعليم العام؛ لذلك اهتم املركز بتطوير

سياساته وبراجمه.

وأتيت هذه الدراسة ضمن سلسلة من الدراسات اليت وجهها املركز لتطوير برامج إعداد املعلم ،حيث أصدر املركز

دراسات يف هذا اجملال ،تضمنت على سبيل املثال " مراجعة تطويرية لربامج إعداد معلمي املرحلتني املتوسطة والثانوية-

الصفوف  12-7يف بعض الدول العربية " عام  ،2019ودراسة "السياسات اخلاصة ابملعلمني يف األنظمة التعليمية يف العامل

العرب" عام  ،2018وغيها من الدراسات.

ويف ضوء ما سبق تقام الورشة اإلقليمية الستعراض خمرجات دراسة املشروع ومناقشة التوصيات واملقرتحات الكفيلة

بوضع إجراءات وآليات تنفيذية لتطوير برامج إعداد معلم التعليم املتوسط والثانوي يف الدول العربية مبا يتفق مع معطيات

واقعها بكافة تشابكاته وطموحات املستقبل والسياقات الثقافية واجملتمعية احلاكمة ،ومبا يواكب املمارسات والتوجهات العاملية
احلديثة يف هذا اجملال ،وذلك إسهاما يف حتقيق هدف أكرب وهو االرتقاء جبودة األداء املهين والتخصصي للمعلمني يف العامل

العرب ،والذى يفضى بدوره إىل رفع كفاءة وجودة األداء التعليمي للطالب يف البلدان العربية ،مع األخذ بعني االعتبار أن
تنطوي املقرتحات التطويرية على موجهات وآليات وإجراءات مرنة متثل موجهات إرشادية حبيث تنفذ اجلامعات مبختلف دول

العامل العرب عمليات التطوير يف ضوء أولوايهتا ،والتوظيف الفعال ملواردها وإمكاانهتا ولوائحها التشريعية والسياسات العامة

الوطنية.

األهداف:
 .1واقع أفضل املمارسات الدولية يف جمال برامج إعداد معلم املرحلتني املتوسطة والثانوية.
 .2واقع برامج إعداد معلم املرحلتني املتوسطة والثانوية يف الدول العربية.

 .3اإلطار املقرتح لتطوير برامج إعداد معلمي املرحلتني املتوسطة والثانوية يف الدول العربية يف ضوء أفضل التوجهات
واملمارسات العاملية ذات الصلة.

 .4تعزيز نشر ثقافة اجلودة يف التعليم على الصعيد اإلقليمي والدويل.

 .5التعاون والتكامل مع املنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة جبودة التعليم ومتيزه.

حماور الورشة:
 .1األهداف العامة والتوجهات االسرتاتيجية.
 .2الربامج.

 .3نظام القبول وااللتحاق.
 .4املناهج وتقومي الطالب.

 .5االسرتاتيجيات واملداخل الرتبوية.
 .6التدريب امليداين.
 .7الفرتة التأهيلية.
 .8التمويل.

 .9اإلطار املقرتح لتطوير برامج إعداد معلمي املرحلتني املتوسطة والثانوية يف الدول العربية يف ضوء أفضل التوجهات
واملمارسات العاملية ذات الصلة.

املشاركون:
سيجتمع افرتاضيا عرب برانمج  ZOOMالعديد من املفكرين واخلرباء والباحثني وصناع القرار الرتبوي واألكادمييني

واملعلمني ومديري املدارس ،وممثلني عن وزارات الرتبية والتعليم واللجان الوطنية ومؤسسات وطنية ودولية على املستوى

الوطين واإلقليمي والدويل ،معنيون جبودة ومتيز التعليم.

اسرتاتيجية الورشة:
تعقد الورشة اإلقليمية على مدى يوم واحد الستعراض خمرجات دراسة مشروع (نظم إعداد املعلم وأتهيله يف العامل

العرب) إبشراف من مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم من أجل حتليل أفضل املمارسات الدولية ،وذلك يف
جمال برامج إعداد معلم املرحلتني املتوسطة والثانوية ،ودراسة واقع برامج إعداد املعلم ابلدول العربية ،وتقدمي إطار مقرتح

لتطوير برامج إعداد معلمي املرحلتني املتوسطة والثانوية يف الدول العربية تتخللها مداخالت نوعية ،كما يتم تزويد املشاركني

شار إىل أ ّن املشاركة يف الورشة ستكون بدعوة مفتوحة للمتخصصني
ابلفرصة
للتحاور ،وتبادل أفضل املمارسات املختلفة .يُ ُ
ُ

واخلرباء واملهتمني ابجلودة والتميز يف التعليم.

لغة الورشة:
سيتم أتمني الرتمجة الفورية ابللغة اإلنكليزية من خالل تطبيق برانمج . ZOOM
لغة الورشة ستكو ُن العربية ،كما ّ

اجلهة املنظمة:
مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم.

اجلهات املشاركة:
 .1فريق العمل الدويل اخلاص املعين ابملعلمني يف إطار التعليم حىت عام 2030م.
 .2منظمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو).
 .3املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو).
 .4مراكز ومكاتب اليونسكو اإلقليمية.

 .5املنظمة العربية لضمان اجلودة يف التعليم (أروقا).
 .6احتاد اجلامعات العربية.

 .7مكتب الرتبية العرب لدول اخلليج.
 .8املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.

 .9وزارات الرتبية والتعليم ابلدول العربية.

.10اللجان الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم.
.11هيئات تقومي التعليم ابلدول العربية.
.12اخلرباء واملتخصصني واملهتمني.

املخرجات املتوقعة:
 .1إطار نظري ألدبيات برامج إعداد معلمي املرحلتني املتوسطة والثانوية.
 .2أفضل ممارسات برامج إعداد معلمي املرحلتني املتوسطة والثانوية ،يف عدد من الدول األجنبية املختارة.
 .3واقع برامج إعداد معلمي املرحلتني املتوسطة والثانوية يف عدد من الدول العربية املختارة.
 .4إطار مقرتح لتطوير برامج إعداد معلمي املرحلتني املتوسطة والثانوية يف الدول العربية.

