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 مناهج تطوير في العرب الخبراء لشبكة الثانيالوثيقة التقديمية للملتقى 

 (APIQIT)والتعلم التعليم  في واالتصال املعلومات تقنيات التدريس وتوظيف

 اإلطار العام
 الوطني إلى املركز الدولي البنك مع بالتعاون  والعلوم والثقافة للتربية العربية املنظمة أوكلت

 مناهج لتطوير العربي البرنامج وتنسيق استضافة بتونس مّهمة التربية في للتكنولوجيات

 املحاور  أحد وهو(APIQIT)التعليم والتعلم  في واالتصال املعلومات تقنيات وتوظيف التدريس

 .التعليم جودة لتحسين العربي للبرنامج األساسية الخمسة

الّتعليّمية  املنظومات لنجاعة مّحددا عنصرا الجودة بأهمية اإلدراك منطلق ومن

دول  والحضاّرية األهداف التنمّوية خدمة في ونجاحها
ّ
 تحسين أن إلى االنتباه ومع والشعوب، لل

 
ّ
ّمية، شراتاملؤ

ّ
 الرتقاء بمخرجاتوا جاعةالنّ  تلك لضمان وحده، يكفي، ال ّميتها،أّه  على الك

البرنامج العربي لتطوير مناهج  يسعى ،وبلوغ املعايير الدولّية املتعارف عليها  النظم التربوية

إلى توفير مرجعّيات نظرّية  التدريس وتوظيف تقنيات املعلومات واالتصال في التعليم والتعلم

 الخبراء في املجاالت الّتالية:ودراسات وأدوات قيس وتقييم ومتابعة، وإلى بناء شبكات عربّية من 

 هندسة املناهج التعليمّية، .1

 كفايات القرن الحادي والعشرين، .2

صال في الّتعليم  .3
ّ
م،إدماج تكنولوجّيات املعلومات واالت

ّ
 والّتعل

 قيادة التغيير في الوسط التربوي. .4

ومتابعة للتوصيات الصادرة عن امللتقى األول لشبكة الخبراء العرب املنعقد بتونس أيام          

البرنامج العربي لتطوير وانطالقا من الحرص على أن يكون  2113أفريل )أبريل(  11و 11و 11

صال في الّتعليم تقنيات وتوظيف التدريسمناهج 
ّ
م و  املعلومات واالت

ّ
في إطارا لتالقي الخبراء الّتعل

تحدد واملتابعة  القيس جملة من أدواتبهدف تبادل الّتجارب، وتدارس  املجاالت املذكورة

الوطنّية في مجاالت هندسة املناهج الّتعليمّية مواطن القوة والضعف في السياسات واملشاريع 

م ومهارات القرن الحادي والعشرين وقيادة 
ّ
صال في الّتعل

ّ
وإدماج تكنولوجيا املعلومات واالت

ربوي 
ّ
شبكة الخبراء العرب الذي سيلتئم لالثاني  امللتقى تنظيم يندرج، الّتغيير في الوسط الت

 .4102 أفريل )أبريل( 30و 29يومي بتونس 
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 األهداف

 يهدف امللتقى الثاني إلى:

في مجاالت توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال وقيادة حزمة أدوات قيس  دراسة .1

التغيير في الوسط املدرس ي وإكساب مهارات القرن الحادي والعشرين وهندسة املناهج 

 ،والتدرب على استعمالهاالتعليمية 

 ،وضبط خطط تنفيذهاأولوية  ذات مشتركة مشاريع انتقاء .2

 .ئهادعم أداو حلية للبرنامج املشبكات ال بتوسعةوضع آليات عمل كفيلة  .3

 فعاليات الملتقى
 : التالية البنود تفكير وتدريب وورشات العروض خالل من امللتقى فعاليات ستغطي

 التدريس مناهج لتطوير البرنامج العربي إطار في املنجزة أدوات القيس مشاريع دراسة 

  ،والتدرب على استعمالها واالتصال في التعليم والتعلم تقنيات املعلومات وتوظيف

 املنجز توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال في التربية  تقويم مشاريع انةتقديم استب

 .وفق منهجية صابر والتدرب على استعماله

 كفايات القرن الحادي والعشرين،في إكساب  املرجعيات والتجارب من تقديم عد 

 لتطوير العربي البرنامج إطار في إقليميا املدرجة املشتركة ذات األولوية املشاريع عرض 

 تحديدو  واالتصال في التعليم والتعلم املعلومات تقنيات وتوظيف التدريس مناهج

  .املرتقبة النتائج وضبط دواراأل 

  وتحديث الجدولة. 2114تقديم خطة عمل البرنامج لعام 

 الملتقى في المشاركون
من الخبراء، في مجال تطوير املناهج التعليمية وتوظيف تقنيات  12سيشارك في امللتقى حوالي 

املعلومات واالتصال وتطوير كفايات القرن الحادي والعشرين وقيادة التغيير في الوسط التربوي، 

 دولة عربية هي : 11من 

 ( 4اململكة األردنّية الهاشمّية) 

 (4) مملكة البحرين 

 ( 4الجمهورّية التونسّية) 

 (4الشعبّية) الجمهورّية الجزائرّية الديمقراطّية 

 ( 4دولة فلسطين) 

 ( 4دولة الكويت) 

  (4)الجمهورية اللبنانية 

 ( 4دولة ليبيا) 
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 ( 4جمهورية جيبوتي) 

 ( 4اململكة العربّية السعودّية) 

 ( 4سلطنة عمان) 

 ( 4دولة قطر) 

 ( 4جمهورية السودان) 

 ( 4جمهورّية مصر العربّية) 

 ( 4اململكة املغربّية) 

 (4الجمهورية اإلسالمية املوريتانية) 

 ( 4الجمهورّية اليمنّية) 

 ( 4دولة اإلمارات العربية املتحدة) 

سيساهم في فعاليات امللتقى ممثلون عن شركاء املركز الوطني للتكنولوجيات في التربية من  كما

املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والبنك الدولي ومؤسسات إقليمية ودولية واملؤسسات 

 .الحاضنة ملختلف مكونات البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم

 


