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 مستقبل التدريس

ي عشر للحوار بشأن السياساتاالجتماع السنوي 
والمنتدى الدولي الثان   

، األمارات العربية المتحدة ي  دن 
2019 ديسمب   / كانون األول  8-12  

 

ين األول/ اكتوبر   31 – جدول األعمال  تشر

 السبت وصول المشاركي   الدوليي   

كانون األول/   7

 ديسمب  
وجية للمعلم"لـ اجتماع اللجنة التوجيهية  -14.30 "لمبادرة الب 

17.30 

 الظهر بعد فترة

 التسجيل المبكر

15.00-

17.00 

 بدء التسجيل

08.30 

 الصباحية الفترة
 اليوم األول

 

 االحد

كانون األول/   8

 ديسمب  

 

 قهوة - التسجيل 

09.00-

10.00 

 المستديرة المائدة اجتماع

 المديرين /للمعلمين

 المستديرة المائدة اجتماع

 التعليم مجال في للعمداء

  لليونسكو الجامعية والكراسي

 (مغلقة جلسة)

للجنة األول اجتماع 

 التوجيهية 

10.00-

12.30 

 الغداء

12.30-

14.00 

 (التربوي للتخطيط الدولي المعهدوالتنمية,  االقتصادي التعاون منظمة, التعليم لجنة)  عامة جلسة

14.00- 

 الظهر بعد فترة 15.15

 قهوة

15.15-

15.30 

اجتماع 

المنظمات غب  

الحكومية 

ومنظمات 

 القطاع الخاص

اجتماع 

المجموعة 

اإلقليمية ألمريكا 

الالتينية 

ومنطقة البحر 

ي   الكاريب 

اجتماع 

المجموعة 

اإلقليمية آلسيا 

والمحيط 

 الهادئ

اجتماع 

المجموعة 

اإلقليمية للدول 

 العربية

اجتماع 

المجموعة   

اإلقليمية 

 ألفريقيا

15.30-

17.00 

ة 17.30 بناء عىل الطلب بناء عىل الطلب بناء عىل الطلب بناء عىل الطلب بناء عىل الطلب  المسائية الفبر
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 االجتماعات) 

 (الجانبية

 االستقبال والصورة الجماعية

08.30-

 الصباحية الفترة 09.00
ي 
 اليوم الثان 

 

 االثني   
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 ديسمب  

 جلسة عامة: االفتتاح الرسمي 

09.00-

10.00 

 قهوة 

ي 
 مؤتمر صحف 

10.00-

10.30 

 الفريق اجتماع

 المواضيعي 

 لفريق الرابع

 الخاص العمل

ي 
 المعب 

 إدارة) بالمعلمي   

 المعلمي    شؤون

ي 
 
 األزمات ف

 وحاالت 

 (الطوارئ

 الفريق اجتماع

 المواضيعي 

 لفريق الثالث

 الخاص العمل

ي 
 المعب 

 بالمعلمي   

 تكنولوجيا )

 المعلومات

 واالتصاالت 

 عن والتعليم

 (بعد

 الفريق اجتماع

 المواضيعي 

ي 
 لفريق الثان 

 الخاص العمل

ي 
 المعب 

 بالمعلمي   

 الشمول)

 (واإلنصاف

 الفريق اجتماع

 المواضيعي 

 لفريق األول

 الخاص العمل

ي 
 المعب 

 بالمعلمي   

 المرحلة معلمو )

 قبل ما 

 (االبتدائية

 المائدة اجتماع

 المستديرة

 جلسة) الوزاري

 مغلقة

10.30-

12.00 

 الغداء

12.00-

14.00 

 التعلم في الناشئة االتجاهات( أ: )يلي ما ضوء في التعليم مستقبل الموازية الجلسات جميع في المشاركون سيتدارس: مالحظة

 .المعلمين قدرات بتنمية الكفيلة االبتكارات( جـ) المساواة؛ عدم أوجه معالجة سبل( ب) وتدريبهم؛ المعلمين إعداد تنظيم وسبل

 : الندوة األول المتعددة الجهات المعنيةالجلسة العامة

بية والتعليم، عميد، مدرس / مدير  2)  كاء / ، منظمة غب  حكومية مدرسة وزارة البر  /  التنمية شر

 وحاالت األزمات في المعلمين شؤون إدارة) الرابع المواضيعي الفريق، خاصةمنظمة 

 (الطوارئ

14.00-

15.15 
 الظهر بعد فترة

 قهوة
15.15-

15.45 

: الندوة الثانية المتعددة الجهات المعنية الجلسة العامة  

بية وزارة  2) كاء /  ، منظمة غب  حكوميةمدرسة عميد، مدرس / مدير التعليم، و  البر  /  التنمية شر

ي  المواضيعي  الفريق ،منظمة خاصة
 (واإلنصاف الشمول الثان 

 عدم المساواة أوجهمعالجة 

15.45-

17.00 

ة 19.30 عشاء - الرسمي االستقبال  المسائية الفبر

 : الندوة الثانية المتعددة الجهات المعنية الجلسة العامة

بية والتعليم،  3)  كاء / مدرس / مدير، منظمة غب  حكومية  عميد،وزارة البر منظمة  /  التنمية شر

(بعد عن والتعليم واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا  الثالث المواضيعي  الفريق ،خاصة  

 االبتكارات

9.00- 

10.15 
 الصباحية الفترة

 اليوم الثالث

 

 الثالثاء
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 ديسمب   10.15 قهوة

ي مجال رسم السياسات  "بالمعلمي    الخاص الدولي  العمل فريق"عمل  عامة: الجلسة ال
 
ف

ونية الكاملة "لدليل رسم السياسات الخاصة  : إصدار النسخة اإللكبر الخاصة بالمعلمي  

ي رسم سياساتها الخاصة بالمعلمي   
 
"، ومناقشة تجارب البلدان المنخرطة ف  بالمعلمي  

10.15-

11.15 

:  لتدريبتصنيف  وضععامة: جلسة   ومناقشتهمرحىلي التقرير عرض الالمعلمي  
11.15-

12.00 

 الغداء
12.00-

14.00 

 : "بالمعلمي    الخاص الدولي  العمل فريق" االجتماع السنوي ألعضاء

حيب باألعضاء الجدد(- ي ذلك البر
 
اتيجية )بما ف تقارير األمانة: حالة تنفيذ الخطة االسبر  

المجموعات اإلقليمية )التقرير السنوي(تقارير -  

 المواضيعية )التقرير السنوي( اتالمجموعتقارير -

ي اللجنة التوجيهية العضاء األ انتخاب -
 
 جدد ف

14.00-

16.30 
 الظهر بعد فترة

 15.00 قهوة

ة 17.00 بناء عىل الطلب بناء عىل الطلب بناء عىل الطلب بناء عىل الطلب بناء عىل الطلب المسائية الفبر  

 

جتماعات )اال 

 (جانبيةال

 زيارة مدرسة
8.30-

11.30 
 الصباحية الفترة

 اليوم الرابع

 

 االربعاء
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 ديسمب  

 قهوة
 

 الجلسة العامة
 
ي قدما

 : االستنتاجات وُسبل المض 

 الحفل الختامي 

12.00-

13.00 

 الغداء
13.00-

14.00 

ي  جتماعاال 
 المقبلة الخطواتو الدروس المستفادة  -اللجنة التوجيهية  الثان 

14.00-

15.30 
 الظهر بعد فترة

-14.00 األنشطة االجتماعية  -مشاهدة معالم المدينة 

 المساء

 

 المشاركي   مغادرة 

 اليوم الخامس

 

 الخميس

كانون األول/   12

 ديسمب  

 


