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تبدآ الدورة يف  20سبتمرب 2022

إن دورة التعلم “أدوات التشخيص من أجل تحسني تخطيط سياسات
التعليم” التي يُنظمها مركز تبادل املعرفة واالبتكار ( )KIXيف أوروبا وآسيا
واملحيط الهادئ ( )EAPفرص ًة للتط ّور املهني يقدمها معهد اليونسكو
للتخطيط الرتبوي ( )IIEPضمن إطار برنامج  KIX EAPبرعاية شبكة
السياسات الدولية والتعاون يف مجال التعليم والتدريب (.)NORRAG
وتستهدف دورة التطوير املهني هذه املخططني واملدراء يف وزارات الرتبية
والباحثني واملمثلني عن املجتمع املدين يف البلدان الـ  21املشاركة يف مركز
.KIX EAP
وتركز دورة التعلم عىل تحديد املعوقات التي متنع تحسني تخطيط
سياسات التعليم مع الرتكيز بصورة خاصة عىل استخدام أدوات
التشخيص لتحليل أداء النظام الرتبوي .أما األهداف التعلمية للدورة
فهي:
التعرف اىل أدوات التشخيص وفهم قيمتها املضافة،
مراجعة ومقارنة أدوات التشخيص املختلفة امل ُتاحة وأوجه
الشبه واالختالف بينها واألجندات التي قد تحملها ضمناً،
تطبيق تقنيات تحديد أساسية للتعرف عىل أدوات
تشخيص معهد التخطيط الرتبوي :املخطط التسلسيل
لسياسات التعليم ومجموعة أدوات السياسات التعليمية،
قيادة تحليل وإنهائه مع الرتكيز عىل محددات الوصول اىل
التعليم والترسب /الخروج،
جمع مصادر معلومات مختلفة وتحليل النتائج وتحديد
الخيارات السياسية األساسية للحوار الوطني،
املشاركة يف نقاش داخل البلد ومع بلدان أخرى حول
تحديد املعوقات املوجودة يف النظام الرتبوي وتبادل
الخيارات الخاصة بالسياسة الرتبوية.

املتواجدين يف أحد بلدان
 KIX EAPوعندهم
إمكانية الوصول اىل
حاسوب.

اعداد دراسات حاالت ذات صلة بالسياسات ونرشها
الكرتونياً ،باللغة اإلنجليزية ،وذلك بشكل واسع عرب مركز
KIX EAP
ومن شأن هذه الدورة أن تسمح للمشاركني ،بشكل خاص ،بقيادة تحليل
م ّوجه حول املعوقات األساسية يف نظامهم الرتبوي وتحديد عالقات السبب
والنتيجة التي ميكن تحويلها من خالل تطبيق سياسات وبرامج م ّوجهة.
وسيتمكن املشاركون من خالل استخدام أدوات تشخيص معهد التخطيط
الرتبوي ،أي املخطط التسلسيل لسياسات التعليم ومجموعة األدوات ،من
تحديد خيارات وسياسات واعدة ملعالجة املشاكل التي ُحددت يف مرحلة
التشخيص.
وبهدف االستفادة القصوى من هذه الدورة ،يُفضل أن تكون عند
املجموعات القطرية املشاركة قدر ًة عىل الوصول اىل قاعدة بيانات نظم
معلومات إدارة التعليم ( )EMISوبيانات تقييم التعلم إضاف ًة اىل بيانات
حول املوارد البرشية ونسب االلتحاق ومواصفات التالميذ وغريها من
البيانات.
ويقدم معهد اليونسكو للتخطيط الرتبوي شهادة مشاركة إثر تقديم تقرير
املعرفة بشكل ناجح.

شكل الدورة

تبدأ الدورة االفرتاضية يف  27سبتمرب  2022وتنتهي يف بداية شهر نوفمرب .تُعقد الدورة باللغة اإلنجليزية وباستطاعة
مركز  KIX EAPتأمني الرتجمة الفورية نحو اللغتَني العربية والروسية ،يف حال اقتضت الحاجة .ولذلك ،نطلب
منكم ارسال طلباتكم لتأمني الرتجمة اىل الربيد االلكرتوين التايلnorrag.kix@graduateinstitute.ch :
يلتقي املشاركون مرتَني يف األسبوع .ومن املتوقع أن تجمع خمس جلسات من  90دقيقة ،تُعقد كل يوم ثالثاء ،بني
الشق النظري والتامرين التطبيقية ليك يطبق املشاركون مبارش ًة املعلومات التي قدمها املدربون .ومن املتوقع أن
تركز بعض الجلسات عىل الشق النظري أكرث من غريها وأن تكون أخرى تطبيق ّية أكرث.
وأيام الجمعة ،يلتقي املشاركون خالل جلسات مفتوحة متتد عىل  90دقيقة وذلك لتسهيل عملية التبادل والتعلم
بني األنداد .ويُتوقع من املشاركني مشاركة نتائج عملهم خالل األسبوع وتبادل األفكار واألسئلة واالقرتاحات
ومشاركة الخربات الوطنية واملوارد .ومن شأن هذه الجلسات أال تدعم بناء القدرات وحسب ،بل أيضاً استحداث
املعرفة .ومن املتوقع أن يشارك املشاركون يف حلقات عمل بني املجموعات لساعتَني أو ثالث يف األسبوع باإلضافة
اىل الجلسات املبارشة .وبالتايل ،سيكون إجاميل الوقت املتوقع من املشاركني حوايل  5-6ساعات يف األسبوع.
وستحصل املجموعات ،خالل تحضريها لتقرير املعرفة ،عىل دعم املدربني إلنتاج التحاليل والجداول والرسوم البيانيّة
املطلوبة والتي سوف تندرج يف تقرير املعرفة .ومن املتوقع أن تقدم جلسات التدريب هذه للمشاركني دعامً
مصمم حسب الطلب علامً أنها ستُربمج يف أوقات يُتفق عليها بشكل مشرتك.
وتستند الدورة اىل موارد ومنشورات مجانية و ُمتاحة للجميع مثل مجموعة أدوات معهد اليونسكو للتخطيط
الرتبوي حول سياسات التعليم .https://policytoolbox.iiep.unesco.org

املدربون

يُقدم الدورة مدربون عندهم خربة واسعة يف البحوث التطبيقية يف مجال السياسات وعدد من الضيوف.
أمييل أ .غانيون ،أخصائية يف مجال الدميوغرافيا ورئيسة وحدة التطوير يف معهد اليونسكو
للتخطيط الرتبوي .تهتم يف تصميم األدوات االبتكارية واملبادئ التوجيهية واملنهجيات اآليلة
اىل تحسني فعالية تخطيط وإدارة التعليم يف الدول األعضاء .ألمييل خربة عرشين سنة يف مجال
اإلحصاءات الرتبوية ونظم معلومات إدارة التعليم وإدارة بيانات االستبيانات واملسوحات الخاصة
باألرس كام وعملت لصالح معهد اليونسكو لإلحصاءات يف كندا.

كارولينا ألبان كونتو ،خبرية يف اقتصاد التنمية وترأس برنامج البحوث والتطوير يف مكتب معهد
اليونسكو للتخطيط الرتبوي يف أفريقيا وهو املكتب املسؤول عن استحداث املعرفة التطبيقية
واألدوات من أجل تحسني صناعة السياسات التعليمية يف الدول األعضاء يف أفريقيا .ولكارولينا
خربة تتخطى الـ  15سنة يف مجال إدارة واجراء البحوث الرتبوية واالجتامعية والرتويج التخاذ
القرارات املبنية عىل األدلة وبناء االسرتاتيجيات الخاصة بسياسات االبتكار .عملت يف عدد من
الجامعات والحكومات واليونسكو ويونيسف والبنك الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي.

أهلية املشاركة

عىل املشاركني أن يكونوا من أحد بلدان الرشاكة العاملية من أجل التعليم لتبادل املعرفة واالبتكار يف أوروبا ،آسيا واملحيط
الهادئ
عىل املشاركني التمتع بخربة ثالث سنوات عىل األقل يف مجال التخطيط الرتبوي وتحليل السياسات والبحوث الرتبوية أو
اإلدارة الرتبوية
عىل املشاركني تأمني الوصول اىل أنرتنيت وحاسوب
عىل املشاركني االلتزام يف اللقاءات األسبوعية وحلقات مجموعات العمل وأن يكون عندهم دافع قوي الستحداث تحليل
للسياسات قائم عىل البيانات بالتعاون مع املشاركني اآلخرين

ُعطى األولوية ملقدمي الطلبات املنظمني يف مجموعات مؤلفة من ثالثة اىل خمسة أشخاص (ويُستحسن أن تراعي هذه
الجنسني) وألولئك الذين عندهم إمكانية وصول اىل البيانات الخاصة بنظم معلومات إدارة التعليم
املجموعات التوازن بني
َ
()EMIS
ويجمع مركز  KIX EAPالذي تستضيفه شبكة  NORRAGيف جنيف جميع الطلبات ويراجعها مع منسقي  KIXالوطنيني أو لجان توجيه
كل فريق من  3اىل  5مشاركني من بينهم ممثلني عن الحكومة (األفضل
 KIXالوطنية الختيار املشاركني .وتبقى الصيغة األمثل أن يتألف ّ
ممثلني عن وحدة التخطيط أو وحدة  EMISيف وزارة الرتبية) وعن معاهد البحوث (الجامعات ،املجتمع املدين أو تلك التي تجري البحوث
التطبيقية) واملجتمع املدين أي الجمعيات واملؤسسات الخاصة واملنظامت الدولية.

جدول الدورة

يلتقي املشاركون واملدربون مرتَني يف األسبوع :أيام الثالثاء للمحارضات وورش العمل التطبيقية (جلسات متتد عىل  90دقيقة) وأيام الجمعة لتبادل
التجارب والتقدم املحرز عىل مستوى تقارير املعرفة.
تسجيل الدخول اىل منصة التدريب عرب انرتنيت (نسري وفقاً لوترية املتدرب)

 20سبتمرب

األسبوع األول :أدوات التشخيص يف قطاع التعليم

 27و  30سبتمرب

األسبوع الثاين :هندسة البيانات ،متطلبات نظم معلومات إدارة التعليم والتقييامت الخاصة بالحاجة اىل
البيانات

 4و  7أكتوبر

األسبوع الثالث :مراجعة املحددات األساسية إلنهاء التحصيل التعليمي

 11و 14أكتوبر

األسبوع الرابع :املعوقات واألسباب الجذرية والخيارات عىل مستوى السياسات

 18و  21أكتوبر

اسرتاحة

أسبوع  24أكتوبر

األسبوع الخامس :تقدم املجموعات عملها باالستناد اىل استخدام مجموعة أدوات معهد اليونسكو للتخطيط
الرتبوي حول السياسات التعليمية

 4نوفمرب

املوعد النهايئ لتقديم تقرير املعرفة واإلجابة عىل االستبيان الخاص بالدورة.

 11نوفمرب

رسوم الدورة

كل
هذه الدورة مجانية وهي مم ّولة من منحة لتبادل املعرفة واالبتكار ( )KIXتقدمها الرشاكة العاملية من أجل التعليم ( .)GPEويُدير ّ
من املركز الدويل لبحوث التنمية يف أوتاوا (كندا) وشبكة  NORRAGومقرها جنيف (سويرسا) مبادرة  GPE KIXالتي هي مبثابة محور
ملنطقة أوروبا – آسيا واملحيط الهادئ.

تقرير املعرفة

(تقدمه املجموعات القطرية املشاركة)

من املتوقع أن تُحرض املجموعات املشاركة تدريجياً خالل فرتة الدورة تقرير معرفة فيُت ّوج العمل بوثيقة من عرش صفحات تقريباً باللغة اإلنجليزية.

ومن أهداف الدورة السامح لكل مجموعة مشاركة باستخدام إحصاءات وبيانات التعليم وغريها من األدلة الستحداث تحليل يسمح بتحديد
الخيارات السياسية ملناقشتها مع أصحاب املصلحة.
ويخدم تقرير املعرفة غرضَ ني:
1.يسمح للمشاركني بإثبات تعلمهم ملحتوى الدورة من خالل تطبيق املهارات امل ُكتسبة إلجراء التحليل املناسب حول سياق السياسات
يف بلدانهم.
2.يسمح للمشاركني باملساهمة من خالل التحليل املناسب الهادف يف التأثري عىل السياسة الرتبوية وتحقيق تغيريات يف البالد .ويجب
صياغة التقارير عىل أنها م ّوجهة لجمهور خارجي (لغري املشاركني يف دورة التعلم) وذلك ملساعدة الفعاليات الوطنية واإلقليمية
والدولية عىل فهم سياق وضع السياسات يف البلد.
تكون تقارير املعرفة قصرية نسبياً ويُتوقع أن:
تصف توافر بيانات التعليم ونوعيتها يف بلد املشاركني،
تجمع األدلة من مصادر مختلفة لتحليل والحفاظ عىل توصيف قوي ملختلف املعوقات التي جرى تحديدها يف النظام التعليم ،عن
طريق استخدام مجموعة أدوات معهد التخطيط الرتبوي لسياسات التعليم،
تحديد مجال تدخل ذي أولوية وخيارات ممكنة عىل مستوى السياسات ملعالجة األسباب الجذرية للعنارص امل ُشخصة.
تقديم فرصة لتحليل التحديات املحلية وتحديد الحلول املمكنة القامئة عىل السياسات ملعالجتها.
فصل لتقرير املعرفة.
وتجدون يف امللحق مخطط ُم ّ

الطلبات
رصد ،تقييم وتعلم

من املتوقع أن يُطلب من املشاركني ملء
استبيانات واستامرات ملساعدة فريق التدريب
واملنظمني عىل تحديد االثار ونقاط القوة والنقاط
الواجب تحسينها خالل النشاطات املستقبلية عرب
أنرتنيت.

تُقدم جميع الطلبات من خالل استامرة الطلب هذه.

يُرجى التأكد من مراجعة املتطلبات املرتبطة بتقرير املعرفة قبل تقديم الطلب.
نويص بتقديم طلبات ملجموعات مؤلفة من  3اىل  5مشاركني مع اإلشارة اىل أنه
سيتوجب عىل جميع أعضاء sالفريق تقديم طلبات فردية.
اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﻲﺋ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ 5 :ﺳﺒﺘﻤﱪ .2022
وللمزيد من األسئلة ،يُرجى التواصل مع مركز  KIX EAPعرب الربيد اإللكرتوين
التايل norrag.kix@graduateinstitute.ch :أو من خالل منسق  KIXالوطني يف
بلدك.

ملحق :اقرتاح مخطط لتقرير املعرفة

مقدمة

باالستناد اىل الوثائق الصادرة عند التقديم للمشاركة يف هذه الدورة ونقاشات األسبوع األول ،يستطيع الفريق استخدام املقدمة للتذكري باهتامم
املشاركني بالتسجيل يف دورة التعلم حول أدوات التشخيص وكيف أن هذا املوضوع هو محط اهتامم يف البلد.
ويستطيع املشاركون التذكري بوجود تقارير تشخيص صدرت يف البالد قبل دورة التعلم وتفسري السياق التي عىل أساسه صدرت وكيف استُخدمت
بعدها.
وميكن انهاء املقدمة باإلشارة اىل أن دورة التعلم تركز بشكل خاص عىل مسائل مرتبطة بإكامل الدراسة ولذلك سرتكز املجموعة إما عىل اجاميل
السكان بصورة عامة أو مجموعة فرعية مهمشة (مثالً فتيات أو مجموعة إثنية ،إلخ ).وعىل املجموعة أن تحدد املساحة اإلدارية (مثالً وطنية،
مناطقية ،املحافظات) التي سوف يركز عليها التحليل وعىل أي مستوى تعليمي (أو برنامج محدد).

القسم األ ّول

مقدمة (صفحة ونصف تقريباً)

باالستناد اىل حلقات العمل يف مجموعات ونقاشات األسبوع الثاين ،يركز هذا القسم عىل التفسري بطريقة مقتضبة عن أي هيئة
وطنية ترشف عىل انتاج أي بيانات واحصاءات تربوية ومن خالل أي أداة وحسب أي وترية (مع اإلشارة اىل أن هذه الدورة ال
تركز عىل استخدام إطار للتقييم النوعي للبيانات).
وقد يكون هذا القسم نصاً موجزا ً يُضاف اليه جدول أو رسم بياين يُشري ،عىل سبيل املثال ،اىل أن الفريق املسؤول عن نظم إدارة
التعليم يف وزارة الرتبية هو من يُنتج بيانات التعليم النظامي حول االلتحاق حسب العمر والجنس والصف من خالل مسوحات
كل سنة مبارش ًة بعد انطالق السنة الدراسية ،إلخ.
يف املدارس ت ُقام ّ

القسم الثاين

(الجزء أ) مراجعة مستوى إنهاء الدراسة (صفح َتني تقريباً)

باالستناد اىل حلقات العمل يف مجموعات ونقاشات األسبوع الثالث ،يُفصل هذا القسم كيف حددت املجموعات وراجعت
املؤرشات املرتبطة باملستوى األ ّول والثاين من تسلسل السياسة التعليمية ملعهد التخطيط الرتبوي وي ّوثق الخيارات يف تحديد
املسارات من خالل مخطط تسلسل القرارات.

القسم الثاين

(الجزء ب) مراجعة مستوى إنهاء الدراسة (صفح َتني تقريباً)

باالستناد اىل حلقات العمل املستمرة يف مجموعات ونقاشات األسبوع الرابع ،يُفصل هذا القسم التقدم املحرز عىل مستوى القيود
املختلفة يف النظام الرتبوي ويحدد األسباب الجذرية املحتملة.

القسم الثالث

الخيارات املحتملة عىل مستوى السياسات (صفح ًتني تقريباً)

ينتهي التقرير بقسم حول الخيارات املحتملة عىل مستوى السياسات العامة التي تم توثيقها عىل اعتبارها واعدة من أجل
معالجة القيود امل ُحددة يف التحليل.
وميكن للمجموعة أن تُنهي التقرير باإلشارة اىل كيف ميكن تحديد األولويات وما هي الخيارات عىل مستوى السياسة القادرة عىل
تحقيق تغيريات يف سياق السياسات الرتبوية الوطنية.

