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المقدمةا.            

  

خلفیة المشروع

معاییر توفیرومن خالل الكبار في كافة أنحاء العالم،لمثقفيالذي یحدد المؤھالت األساسیة "المنھاج العالمي"یقدم ھذا اإلصدار 
الصعیدمثقفي الكبار على احترافیة في ھدفھ المتمثل في دفع عجلة اً یعتبر المشروع العالمي حتى اآلن فریدتمتد عبر القارات.

الدولي.  

  

الرئیسي في مخاطبة من حیث دورهیُعَرف على نطاق واسع حالیاً ھاماً من التعلم مدى الحیاة ویشكل تعلم وتعلیم الكبار جزءاً 
مؤتمر الیونسكو التحدیات التي یواجھھا كل من المجتمع واألفراد عالمیاً. وكما یذكر إطار عمل بیلیم الذي تمت الموافقة علیھ في

بالمعرفة األشخاص: "یزود تعلیم الكبار 2009في كانون أول من عام )CONFINTEA VIالدولي السادس لتعلیم الكبار (
مھارات والكفاءات والقیم الالزمة لممارسة حقوقھم وتحقیق التقدم بشأنھا والسیطرة على مصائرھم. ویعتبر تعلم والقدرات وال

مة وتعلیم الكبار أیضاً أمراً حتمیاً لتحقیق العدالة واالندماج للتخفیف من حدة الفقر وبناء مجتمعات تتمیز بالعدالة والتسامح واالستدا
  ).2009والمعرفة." (یونسكو 

  

یحتاج إلى الدعم من قبل األشخاص الذین یتمتعون بالكفاءات المھنیة المناسبة. ،إلمكاناتھكي یصل تعلم الكبار إلى تحقیق كامل لو
مھنة التعلیم، ببدء الغالباً على المستوى الجامعي، قبل ،من أشكال التعلیم المحترفعلى شكلمعلمي أطفال المدارس یحوزوبینما 

  . في كثیر من األحیانمثقفي الكباراألمر علىینطبق مثل ھذاال 

  

ویشیرالسیاق العالمي. ضمن وأالدولمستوىعلى ذلك كان أ،تعلیم الكبار كتحد رئیسي في جمیع أنحاء العالماحترافیةإلى ینظر 
) في شھر كانون أول لعام CONFINTEA VIإطار عمل بیلیم الذي تمت الموافقة علیھ في المؤتمر الدولي السادس لتعلیم الكبار (

: "لقد كان ویتضمن اإلطار المالحظة التالیةالمجالھذاالتحدیات الرئیسیة فيكإحدىتعلیم الكبار إلى مسألة احترافیة2009
. )2009(...)" (الیونسكو التعلیموتقدیم خدماتنوعیة تعلم الكبار الفتقار فرص االحتراف والتدریب للمعلمین أثراً ضاراً على 

التأھیل غیر الكافي إلى أنتعلیم الكبار والمقدمة للمؤتمر موضوعحول دولة 150حوالي ثلث التقاریر الصادرة عن تشیر و
).UIL2009(إلى التدخلتحتاج للموظفین یشكل واحدة من أكبر المجاالت التي 

  

سكو أثناء المؤتمر الدولي لتعلیم الكبار الیونخرى، عبرت الدول األعضاء في األالقضایاواستجابة لمثل ھذا الوضع وغیره من 
)CONFINTEAتأسیس من خاللوذلك، الكبارمثقفيوتأھیلالعمل ظروف النظر في ووبناء القدراتن التزامھا "بالتدریب) ع

(نفس المرجع).على سبیل المثال". شراكات مع مؤسسات التعلیم العالي ورابطة المعلمین ومنظمات المجتمع المدني 

  

سنوات حتى اآلن. ایداً في مجال سیاسة التعلیم لعدةشھد موضوع احترافیة تعلیم الكبار اھتماماً متزوعلى الصعید األوروبي، 
) وخطة عمل تعلم الكبار التي تلتھ بسنة 2006للمفوضیة األوروبیة حول تعلم الكبار (المفوضیة األوروبیة البالغ األولویحدد

وھناك انتقادات جودة تعلم الكبار.تحقیق في والتي تعتبر عامالً رئیسیاً للموظفین المھنیةالمؤھالت ) 2007(المفوضیة األوروبیة 
وما یرتبط موحدةتأھیل/احترافواالفتقار لمعاییر لھذه المھمة في أوروبا حتى اآلن توى االھتمام غیر الكافي المخصصبشأن مس
المتوفرة في كل بلد على حدة /االحترافبرامج التأھیلوتفتقر بشكل كبیرفاھیم التعلم األولي والمستمر ومفاھیم التدریب. بھا من م

ومؤشراتبسبب االفتقار إلى معاییرتقییم جودتھا ویصعبكمابحیث یكاد یكون من المستحیل مقارنتھا ببعض إلى التجانس
المقارنة.

  

البرلمان/المجلس األوروبي ؛EQF(إطار العمل األوروبي الخاص بالمؤھالتضمن2008منذ عام قد تم تحدید معاییر دولیة و
مستویات بین المقارنة المجردةعلى) ببساطة EQF(العملإطار یساعداالتحاد األوروبي. ومع ذلك، والذي وضعھ )2008



6

.ال بد من التمییز في فھم المحتوى، . وللتمكن من مقارنة مضمون المؤھالت ذات الصلةمضمونھاالمؤھالت بغض النظر عن 
ضرورة وجود الفھم المشترك حول الكفاءات التي یتعین على مثقفي الكبار اكتسابھا بحسبوھذا یعني في سیاق تعلیم الكبار 

  .المؤھالت المختلفةمستویات

  

مركز لیبنیز للتعلم مدى الحیاة –بین المعھد األلماني لتعلیم الكبار ھذه التطورات الخلفیة العامة لمشروع التعاونمثل تشكل 
)DIE واستناداً ألنشطتھمالمراكز األلمانیة لتعلیم الكبار (الجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبار). ) والمعھد الدولي للتعاون التابع لرابطة

والذي من ما عبر الحدود الوطنیةیتالءم مع احتیاجات مناطقمشتركمنھاج علميلتطویر وتنفیذھدفاً السابقة، وضع المعھدان
بشكل الشراكات المؤسسیة المحددةعلىما بین العلم والتطبیق الجمعالكبار. وینعكس لمثقفيالمؤھالت األساسیة توفیرشأنھ

:مباشر

اتصال كنقطةالمعھدیعملالتحتیة. والبنیةلألبحاثغیر جامعيعبارة عن معھدھو) DIEالمعھد األلماني لتعلیم الكبار (
) من خالل خدمات DIEالمعھد (ویساھمبتعلیم الكبار والتعلم مدى الحیاة. الملتزمةالعلمیة لكافة المؤسسات الخدماتویوفر

  ر.لیة والتشبیك في مجال تعلیم الكباالتنمیة الوطنیة والدوعملیةاألبحاث والخدمات العلمیة في

) الھدف االجتماعي السیاسي الشامل في توسعة نطاق تعلیم الكبار وإنجاحھ وبالتالي تحسین التنمیة DIEویخدم عمل المعھد (
للكبار.وإتاحة فرص العمل الشخصیة والمشاركة في المجتمع 

) مجالین رئیسیین: ربط علم تعلیم الكبار بالممارسة والتطبیق وذلك لدعم المجالین DIEووفقاً لرسالتھ، تغطي مھام المعھد (
بالبیانات والمعلومات ولتنفیذ أبحاث وأعمال تنمویة محلیة.

م برامج التدریس، الموظفین، ) كافة فعالیات التعلیم المستمر: عملیة تعلم الكبار، تصمیDIEتشمل أنشطة البحوث للمعھد (
مؤسسات وأنظمة التعلیم المستمر جنباً إلى جنب مع النواحي المالیة والسیاسیة والقانونیة.

من ) لعدة عقود DIEللمعھد (ومتواصلالدولي مجال عمل رئیسي وعلى المستوىالتعلیم المستمر في ألمانیا احترافیشكل
متطلبات الكفاءة األنشطة المھنیة وعلى اعتمدت مشاریع األبحاث والمشاریع التنمویة . وفي السنوات القلیلة السابقة، الزمن

الكبار وتطویر معاییر لمثقفي/االحترافیةالمؤھالتتعلیم الكبار والتعلیم المستمر والتصمیم المفاھیمي وتقییم برامج مجال في 
.نظامیةغیر رائقطالمكتسبة بالخاصة بالكفاءاتوالمصادقة على الشھادات المؤھالت

مظلة وھي ھي معھد التعاون الدولي للرابطة األلمانیة لتعلیم الكبار )dvv internationalالجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبار (
  .لتعلیم الكبارالشعبیةللمراكز األلمانیة رابطة إقلیمیة ةعشرفدرالیة لست

طلب رئیسي للتنمیة في أساسیة ومإنسانحقوق كوتعلیم الكبار ینظر إلى التعلیمفقاً لمبادئ الجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبار، وو
أھم مجاالت التعاون اإلنمائي.

  

:الجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبار

تعزز التبادل األوروبي والعالمي للمعلومات والخبرات في مجال تعلیم وتنمیة الكبار.-

.والدول االنتقالیةالنامیة شباب والكبار في البلدان تقدم الدعم في إنشاء وتوسعة ھیاكل تعلیم ال-

األوروبیةوالسیاسات ما بین الثقافات ووالوسائط للسیاسات العالمیةتقدم التعلیم المستمر واالستشارات -

عتبر الجمعیة نفسھا شریكاً شریك حول العالم في أكثر من ثالثین دولة. وتَ يمع أكثر من مائتتعمل الجمعیة األلمانیة
  شركائھ. ومعیتعلم منومتخصصاً یساھم بتقدیم الخبرات والموارد للمشاریع المشتركة 

من الفقر، تسعى الجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبار إلى تأسیس وتطویر منظمات ذات كفاءة في للحدوفي سیاق الھدف الشامل 
.كبارلنظام تعلیمتنموي منحىأجل تحقیقمن تعلیم الكبار والتي تسھم في التشبیك 

من الھیئات الحكومیة واإلداریة والجمعیات والجامعات المھنیة مع الشركاء المختارین الجمعیة تعاون یتم من خالل 
ویلعب التعلیم والتعلیم على تقویة الھیاكل المؤسسیة وتطویر الكفاءات وضمان الجودة. التركیز والمنظمات غیر الحكومیة، 
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، التدریس وإدارة التعلیم المستمر لإلداریین من حیث الموضوع والمھنةالمستمر لموظفي تعلیم الكبار دوراً رئیسیاً (
  برامج الدرجات الجامعیة في تعلیم الكبار).تعزیزالمنظمات غیر الحكومیة والمنظمات المھنیة، 

  

  . الشكر والتقدیر2

  

التحلیل في التعبیر عن امتنانھ الخاص للیفان كفاتشادزیھ الذي شارك بشكل كبیر في إنشاء المشروع وبالعالمي یود فریق المنھاج 
لمفصل والوارد في بالشكر إلى د. ماركوس ھوفیر میھلر الذي طور مفھوم التدریب ایتقدم الفریق. كمااألولي للمفاھیم الحالیة

إلى بیانكاسباییب ولیأوت مانوفاكتور في برلین وجیرماني وغاریجین مارتیروسیان من ساین ییریفان من أرمینیا والملحق الثاني
  على دعمھم في تطویر شكل الشعار للمنھاج العالمي. 

  

طویر الجودة وقد تمت مناقشة المنھاج العالمي مع مجموعة العمل التابعة لفولكشوشسولین األلمانیة فیما یتعلق ببناء القدرات وت
واإلرشاد ونتج عنھا تغذیة راجعة مثمرة حول بنیة ونطاق المبادرة. وكانت ھناك أیضاً مساھمات قیمة من الخبراء الذین شاركوا 

  ). 3رقم التعقیبةالمشاركین في بتوجد قائمة في ورشة العمل المنعقدة في الثالث والرابع من كانون أول (

  

  .ي كجزء من الجھد المشتركالص الشكر لكل من شارك في تطویر المنھاج العالمویود الفریق أیضاً أن یتقدم بخ

  

ھذا وإن الفرصة مفتوحة لتقدیم التغذیة الراجعة والتعلیقات حول المنھاج العالمي، وإن كنتم مھتمین في تطبیق المنھاج أو المشاركة 
في تطویره، یرجى االتصال بأحد أعضاء الفریق.

ھداف المشروعأ. 3

  

) إلى dvv international) والجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبار (DIEیھدف المشروع المنفذ من قبل المعھد األلماني لتعلیم الكبار (
معمع المبادئ األساسیة لتعلیم الكبار ووتوزیع منھاج أساسي لتدریب مثقفي الكبار خارج قطاع الجامعات یتماشى تطویر واختبار 

  ویتمثل الھدف األسمى لھذه المبادرة في:.عبر الحدود الوطنیةلالستخدامویكون مناسباً دولیة المعاییر العلمیة ال

  

تحسین وتعزیز الطابع المھني لمثقفي الكبار من خالل توفیر إطار مرجعي مشترك.-
دعم مزودي خدمات تعلیم الكبار في تصمیم وتنفیذ برامج تدریب المدربین.-
تعزیز تبادل المعرفة والتفاھم بین مثقفي الكبار في كافة أنحاء العالم. -

وتضمنت إحدى . استناداً لھذه الخلفیة، تم تحدید مخرجات التعلم منذ البدایة كمتطلبات رئیسیة للمنھاج الذي ھو في قید التطویر
بیة على شكل مخرجات وكفاءات تعلم. وتشكل وحدة من الوحدات التدریكلووصفبشكل عام المنھاجوصف العناصر األساسیة 

وبھذا المعنى، یمكن النظر في .ة عبر الدول وال یمكن تغییرھاثابتھاج وھيعملیة وضع المعاییر للمنأساسمخرجات التعلم 
مخرجات التعلم المحددة في المنھاج ل وتمث.أطر الكفاءة العلیا لتعلیم الكبارأشكالإمكانیة شمول المنھاج العالمي لشكل من

الذي یعملون فیھ. النطاقالكفاءات التي یتوجب توفرھا في مثقفي الكبار بغض النظر عن السیاق الجغرافي أو المؤسسي أو 

  

الكبار وقد تم أخذ نموذج مثقفیتوافق مستوى المؤھالت التي یستند إلیھا المنھاج مع المؤھالت األساسیة في مجال تعلیم الكبار. 
في المنھاج مؤھالً یجب أن یحصل علیھ المدرجةمعنى آخر، تشكل مخرجات التعلم . وبالعامل في مجال التدریس كمرجعیة مھنیة

إلطار واستنادالتنفیذ عملھم بطریقة مھنیة. أساسي كمتطلب مماثلین وذلكوأفراد والمحاضرینوالمدربینالمعلمینكل من 
1المستوى الخامس.علىالمنھاج تصنیفیمكن المؤھالت األوروبي، 

                                                  

الذي یتوافق مع المستوى یتوافق المستوى الخامس إلطار المؤھالت األوروبي مع برنامج الدراسة القصیر على المستوى الجامعي والذي یأتي قبل درجة البكالوریوس (و1
  السادس إلطار المؤھالت األوروبي)
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، الدعم واألفكار حول كیفیة تحقیق مخرجات التعلم وكیفیة تطویر األساسیةباإلضافة لمخرجات التعلم یجب أن یقدم المنھاج، 
مجموعة من الخطوط العریضة للوحدات التدریبیة بما في ذلك:القتراحالمنھاج مراعاة، ینبغي الغایةهولھذ.المتشابھالكفاءات 

.مجموعة من المواضیع واألسئلة للتأمل والتفكیر الذاتي والتي من شأنھا أن تساعد على تحقیق مخرجات التعلم المحددة

الستخدامھا في الدورات.غایات الدراسة الذاتیة أو /المراجع لمجموعة مختارة ومالئمة من األدب

التعلیمیات حول تنفیذ منھجیات توص.

.2توصیات حول األطر الزمنیة لكل من الوحدات التدریبیة

  

تطویر ار من خاللھلتصمیم برنامج تدریبي مناسب یمكن لمثقفي الكبمتینةقاعدة بأكملھا الوحدات التدریبیة مجموعةأن توفر یجب
وبما أن الظروف السیاقیة واالحتیاجات المحددة للفئات المستھدفة تختلف إلى حد كبیر بین األقالیم والمؤسسات الكفاءات الالزمة. 

المواضیع واألدب المقترح وطرائق التدریس المقترحة –تتصف العناصر المذكورة أعاله بطابع التوصیة والمجاالت المختلفة، 
تخضع للتغییرات بدرجة أكبر أو أقل وفقاً لسیاق التطبیق المحدد. وبالتالي قد أعد (أنظر الجزء األول). ویمكن لھذه العناصر أن 

یمكن اعتباره األساس في تصمیم برامج تدریب فردیة قد تختلف من حیث المواضیع الفردیة والمواد المنھاج لتوفیر نموذج 
  مع معیار واحد مشترك للكفاءة.ك تتوافقولكنھا مع ذلوالطرائق و التصامیم بحسب االحتیاجات الخاصة بالسیاق المحدد 

إجراءات المشروع

:شاملتینینقسم المشروع إلى مرحلتین 

:خطوات العمل التالیة2012وحتى نھایة عام 2011تشمل مرحلة التطویر التي تمتد من منتصف عام المرحلة األولى: 

 مختلفة، مع األخذ بعین البلدان المناھج تدریب والكفاءات المتوفرة، معاییر المؤھالت، برامج مظاھرجمع وتقییم
.الدولياألمثلة ذات التركیز االعتبار 

 استناداً لھذه األسسإعداد مسودة أولیة للمنھاج

 مناقشة المسودة األولى للمنھاج في ورشة عمل تضم خبراء دولیین

 النشر والتوزیعوالالحق لمراحل االختبارالمنھاج واستكمالمراجعة

:2013تقدم الخطوات التالیة تصوراً لمرحلة االختبار والنشر لعام حلة الثانیة: المر

ذ.وتوثیق سیناریوھات التنفیمختلفةالبلدان الالمنھاج في مشاریع الجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبار في تجربة
 خالل مؤتمر دوليمن عرض المنھاج وتبادل الخبرات حول التطبیقات العملیة وذلك.
آفاق تطبیق ومواصلة تطویر المنھاج في المستقبلخلفیة ونتائج المشروع بما في ذلك حول نشرة.

الفئة المستھدفة وتطبیق المنھاج العالمي. 4

أن مستوى مؤھالت مثقفي یستھدف المنھاج كبدایة المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال تعلیم الكبار والتي ترغب في التأكد من 
لمختصین لالمھنیة. وكإطار مرجعي لضمان الجودة، یوفر المنھاج العالمي معیاراً دولیاً یتماشى مع المعاییر العاملین لدیھاالكبار 

.مؤسسات تعلیم الكبارمستوىإلى مستوى أبعد منالمھتمین وصانعي قرارات السیاسة التربویة 

                                                  

وحدات التدریس المكثفة. وعلى الصعید العملي، یمكن استخدام ذوویشیر ھذا بطریقة مثالیة إلى إمكانیة وجود نموذج تنفیذ للمنھاج ككل، وخاصة برنامج التدریب التقلیدي 2
لمشاریع إضافة إلى وحدات التدریس. ومن الممكن أیضاً برامج اإلرشاد أو عمل ابات مختلفة لتحقیق مخرجات التعلم، على سبیل المثالأسالیب وتصامیم مختلفة في تركی

  استخدام نموذج توثیق أو اعتراف جزئي بالكفاءات التي تم اكتسابھا بشكل غیر رسمي. 
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النشرة بشكل أساسي األفراد المشاركین في تخطیط وتنظیم برامج المنھاج وھذه كل من المحددة، یستھدف وبالنسبة للتطبیقات
3التأھیل لمثقفي الكبار.

.المؤھالتالمتوقع تحقیقھا من خالل برامج لألھدافتوجیھیاً بتعریف مخرجات التعلم، یقدم المنھاج إطاراً و

في تخطیط المزید من المساعدة، والتصمیماتطرائقمن خالل المعلومات اإلضافیة حول المواضیع والمحتوى والیقدم المنھاج 
.وبحسب المناطق اإلقلیمیة المحددة، یمكن التعامل مع ھذه العناصر بطریقة متغیرة الفردیة. وكما ذكر سابقاً البرامجتنفیذ و

النظر إلیھ كمثال على ینبغي ، حیث النشرة الحالیةال یتجزأ من جزءاً على المنھاج المرتكزوبطریقة مماثلة، یشكل مفھوم التدریب 
كمنھاج دراسي على أساس وتطبیقھأیمكن تبنیھ إن لزم األمر من قبل مخططین أو منظمین محلیین و. أحد أشكال التطبیق الممكنة

سیتم على األرجح عملللبنیة التحتیة والمعلومات الثقافیة في البلدان والمناطق المختلفة، المتفاوتةنظراً للظروف . ومع ذلك، 1-1
مفاھیم تدریب خاصة.تطویر الالزمة أو حتىالتعدیالت

  ةالحالیالنشرةھیكلیة . 5

ویستعرض أھم المصادر التي استند إلیھا ویحدد اإلجراءات كما ،مقدمة مفصلة حول المنھاجالنشرةیقدم الجزء األول من 
ومبادئھ األساسیة توضیح نطاقھ ومیزاتھ الخاصة وللتفاصیل المنھاج المحددة األجزاء األولیة. وقد تم تخصیص هالمنھجیة لتطویر

.والقضایا المشتركة ووضعھ ضمن اإلطار الدولي لتعلیم الكبار والتعاون اإلنمائيبنیتھواستعراض

وإمكانیات التطبیق المباشرةجوانب ویحددان طبیق المنھاج من الناحیة العملیةالخطوط العریضة لتI.8و I.7الجزءان  یرسم
.المنھاجتطبیق لمختلفةآفاق أخرىالضوء على كما ویسلطانبالمنھاج ومتطلبات العمل

.من ھذه النشرةالمنھاج الكامل في الجزء الثاني لقد تم وضع

شمل:وتي الجانب العملي لھذا المنھاج،فیمكن االستفادة منھاملحق یشتمل مواد إضافیةیقدم الجزء الثالث 

 والتي تم دمجھا بشكل مباشر أثناء وضع المنھاج ،الكفاءة، والمعاییر، والبرامج التدریبیة، والمناھج، الخبمظاھرقائمة
الحالي

 4تم تطویره بشكل كامل استناداً لھذا المنھاجنموذجيمفھوم تدریب

 5الحاليللمنھاجبالوحدات التدریبیة المختلفةالمرتبطةوالمواقع االلكترونیة المراجع الدراسیةمجموعة مختارة من

6قائمة بشركاء االتصال بحسب مجاالت المواضیع المختلفة

قائمة المصطلحات

األدب/المراجع. 6

 Cلتعلم الكبار.: الجریدة الرسمیة لالتحاد األوروبي مجددة): قرار المجلس حول أجندة أوروبیة 2011مجلس االتحاد األوروبي (
20.12.2011بتاریخ 372

. 23.10.2006. بروكسیل، وقت متأخر للتعلمأبداً ال یوجد: تعلم الكبار: من المفوضیةرسالة): 2006المفوضیىة األوروبیة (
النسخة النھائیة614) 2006المفزضیة (

                                                  

لمھنة بشكل كبیر في بلدان ومناطق یشكل "مثقفو الكبار" الفئة المستھدفة غیر المباشرة للمنھاج. ویمكن أن یختلف الفھم لمصطلح "مثقف الكبار" والتوقعات المرتبطة بھذه ا3
  العالم المختلفة (لمزید من التفاصیل، أنظر الجزء األول).

  2012ایة تشرین ثاني المنھاج باللغة اإلنجلیزیة في نھسیتم عرض4
  سیتم توسعة المسودة الحالیة كجزء من االتفاقیة وعملیة التنسیق5
  2012كانون أول 4و 3سیتم طرح ھذه النقاط في أعقاب ورشة العمل التي ستنعقد في 6
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وروبیة االقتصادیة المجلس، والبرلمان األوروبي، واللجنة األإلى): رسالة من المفوضیة 2007المفوضیة األوروبیة (
. المفوضیة 27.09.07. بروكسل، . الوقت دائماً مناسب للتعلمواالجتماعیة، ولجنة األقالیم: خطة عمل حول تعلم الكبار

النسخة النھائیة558) 2007(

حول 23.04.2008): توصیات البرلمان والمجلس األوروبي بتاریخ 2008البرلمان/المجلس األوروبي لالتحاد األوروبي (
06.05.2008بتاریخ C 111تأسیس إطار المؤھالت األوروبي للتعلم مدى الحیاة.: الجریدة الرسمیة لالتحاد األوروبي 

: تعریف وانتقاء الكفاءات الرئیسیة. الملخص التنفیذي. متاح على االنترنیت: OECD (2005منطقة التعاون والتنمیة االقتصادیة (
http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf) 04.08.12: على الموقعآخر دخول(

المؤتمر الدولي السادس لتعلیم . إطار عمل بیلیم. عملينیة تعلم وتعلیم الكبار لمستقبل ): تسخیر القوة وإمكا2009الیونسكو (
04.012.2009الكبار. بیلیم، 

  ): التقریر العالمي حول تعلم وتعلیم الكبار. ھامبرغUIL) (2009معھد الیونیسكو للتعلم مدى الحیاة (

العالميمقدمة للمنھاج ب.                       

المصادر األولیة.1

  

:وھيأعمدة رئیسیةثالثة یرتكز المنھاج العالمي على 

والمستمدة من سیاق عمل مشروع الجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبارالمتوفرةبرامج تدریب المدرب .1

ومعاییر مثقفي الكبارالمتوفرةأنظمة التأھیل الوطنیة .2

الكبار والتي وضعت ضمن إطار المشاریع األوروبیةمعاییر الكفاءة عبر الوطنیة لمثقفي .3

عمل مشاریع الجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبارمستوحاة منبرامج .1

مشروعالتي تم تطویرھا خصیصاً لمختلف مجاالت التطبیق ضمن إطار عمل لعدة سنوات وتم استخدام برامج تدریب المدرب لقد
على سبیل األفریقيالسیاق اآلسیوي أو كھذه المواد خصائص عبر وطنیة وإقلیمیة، ولبعض الجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبار. 

تم تطویر قد . ھذا وترتبط بعض المواد األخرى بدول مختلفة مثل األراضي الفلسطینیة وجنوب أفریقیا أو أوزباكستان. والمثال
إلى الخبراتأو عن طریق اللجوءوالجھات المحلیة الفاعلة، كافة البرامج بالتعاون بین ممثلین عن الجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبار 

ھذه البرامج في الملحق األول. مثل اإلضافیة من الشبكات الدولیة للجمعیة األلمانیة إن لزم األمر. ویمكن إیجاد لمحة مفصلة حول 

المؤھالت الوطنیةأنظمة ومعاییر .2

مثقفي الكبار في الحترافیة وتأھیلبرامج ھناك)، CONFINTEA VIالكبار (كما یتضح من تقاریر المؤتمر الدولي السادس لتعلیم 
درجة بین . وھي تتراوح والسمة الرسمیةتختلف بشكل كبیر من حیث النطاق وسلسلة المواضیع ومستوى التأھیل وبلدان عدة، 

تعلیم المستمر حول مجموعة واسعة من لمدة تتراوح من عدة سنوات لیوم واحد ودورات الالجامعاتعلمیة في دراسات التعلیم في 
المواضیع.

  

مثل، مفاھیم التدریب التي تم تطویرھا لتغطیة شكل مشاریعمنفذة على مستقلةبادرات معبارة عنمن ھذه البرامج فالعدید
مع نظام التعلیم ربطھاإلىتطویر برامج طویلة األمد أو السعي في من دون وجود أي طموح  آنياحتیاجات محددة لوضع 

النظامي/الرسمي.
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للشھادات مزودو الخدمة مؤسسات التعلیم العالي (وغالباً ما یشمل. بلدان عدةفي دائمةبرامج وأنظمة تأھیلومع ذلك، فھناك 
جمعیات لمین فيللمعمثل المؤھالت األساسیةتعلیم الكبار والتي تقدم التعلیم المستمر لموظفیھامجال في ھامة) أو ھیئات الجامعیة

على وعبر مزودي الخدماتخارج الجامعات لمثقفي الكبار قد تم تأسیس أنظمة تأھیل على سبیل المثال. وتعلیم الكبار األلمانیة
المصادقة على الكفاءات المكتسبة األنظمةتشمل بعض ھذه وفي بلدان قلیلة مثل النمسا وسویسرا وإنجلترا. والمستوى الوطني فقط 

عن طریقعلى المستوى الوطني في ھذه الدول مؤھالت معترف بھاالكبار الحصول على لمثقفيیمكن.رسميبشكل غیر
المشاركة بالتدریبات التكمیلیةإضافة إلى إجراءات االعتراف التي یتم خاللھا التحقق من والمصادقة على الكفاءات الموجودة 

.الضروریةالكفاءات الكتساب 

النماذج المختلفة ومعاییر الكفاءة الرئیسیة نقاطاً مرجعیة ھامة لمشروع المنھاج.تشكل أنظمة التأھیل ھذه إضافة إلى 

التالیة:ةاألمثلوضععلى وجھ التحدید تم وقد 

 لتعلم الكبار (شھادة الفدرالیة السویسریةSVEB الكبار (). تعتبر الشھادة المقدمة من الفدرالیة السویسریة لتعلمSVEB (
تشكل الشھادة و).Ausbildung der Ausbildenden" (ینتدریب المدربلالخطوة األولى في النظام السویسري "

یتوجبالمعترف بھا في جمیع أنحاء سویسرا. وللحصول على الشھادة، وتعلیم الكبار للمعلمین في مجالالمؤھالت األساسیة 
سنتین من الخبرة وساعة من الدراسة الذاتیة 165عة من وقت التعلیم إضافة إلى سا90استكمال وحدات تدریبیة تتكون من 

ویمكن االستعاضة عن متطلبات استكمال تعلیم الكبار. مجالساعة في150على األقل بحد أدنى بحیث تشتملالمھنیة 
.تقییم معادلة الكفاءات المكتسبةبإجراءات الوحدة التدریبیة 

 التعلیم المستمر (شھادة أكادیمیةWBA :"تشكل الشھادة المستویین األولین لمؤھالت مثقفي الكبار ) "شھادة مثقف الكبار
جزءاً من التعاونیة النمساویة لنظام تعلیم الكبار والتابعة WBA). وتعتبر WBAضمن إطار أكادیمیة التعلیم المستمر (

) معاییر معینة على شكل منھاج. وللتمكن من WBAیة التعلیم المستمر (للمعھد الفدرالي النمساوي لتعلیم الكبار. وتحدد أكادیم
الحصول على الشھادة، یتعین على مثقفي الكبار إثبات توفر الكفاءات الالزمة لدیھم بحسب معاییر األكادیمیة، األمر الذي قد 

ت، وتعتبر الخبرة العملیة في مجال یأخذ أكثر من شكل. ویمكن اكتساب أیة كفاءات غیر موجودة عن طریق االلتحاق بالدورا
7ساعة على األقل من المتطلبات األخرى المستلزمة للحصول على الشھادة.300التعلیم بما یعادل 

 في قطاع التعلم مدى الحیاة (التعلیمدبلومDTLLS .(على معاییر المؤھالتنص القانون اإلنجلیزي، 2007عام في
، أصبح من الضروري للملتحقین الجدد في تعلیم الكبار ذلك العامالمعتمدة لمدرسي التعلیم المستمر في القطاع العام. ومنذ 

ساعة في السنة األولى من التدریس. وللحصول على المؤھالت الكاملة لدبلوم 30استكمال دورة تدریب أساسیة تتكون من 
ویمكن أیضاً نامج تدریبي مكثف خالل خمس سنوات ) یجب استكمال برDTLLSالتعلیم في قطاع التعلم مدى الحیاة (

جزءاً ساعة من التدریس متطلباً أساسیاً یشكل 150وتعتبر .في المجالخبرات العملبناءاً على اثنتین وأاستكمالھ خالل سنة 
مع "المعاییر المھنیة للمدرسین DTLLSال یتجزأ من برنامج التدریب ھذا. وللحصول على االعتماد، یجب أن تتفق برامج 

8.المتطلبة" والذي یحدد اإلطار المرجعي للكفاءات LLUK–والمعلمین والمدربین في قطاع التعلم مدى الحیاة 

مشاریع االتحاد األوروبيل(الدولیة)معاییر الكفاءة العبر وطنیة.3

الكبار لمثقفيمالمح الكفاءةتناولت أوروبیةومشاریعدراساتن سلسلة م،للمنھاج العالميوھو األساس،العامود الثالثیتكون
لمثقفي بالكفاءات الرئیسیة الخاصةالقضایا معذات الطابع البحثيتعاملت بعض ھذه المشاریع وعبر السنوات األخیرة القلیة. 

والتي یمكن من خاللھا تسجیل الكفاءات الكبارلمثقفيأدوات محددة محفظة مشاریع أخرى لتطویر تم تكریس. ھذا وقد الكبار
والتحقق من الحاجة لتطویر مزید من الكفاءات والتخطیط للتنمیة المھنیة المستمرة بطریقة ھادفة.المتوفرة

  

تم أخذ الدراسات والنماذج األوروبیة التالیة بعین االعتبار:

                                                  

7or.at/studierende/kompetenzen_zertifikat.phphttp://www.wba.  
8-content/uploads/2010/11/new-archive.org/tna/20110214161207/http:/www.lluk.org/wphttp://collections.europ

sector.pdf-learning-lifelong-in-ttt-for-standards-overarching  
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) معلم الكبار الجید في أوروبا"AGADE) "(2004 -2006 :( طور المشروع بالشراكة مع استونیا وایرلندا ولیتوانیا
لدورة تدریبیة والتفیا والنرویج والبرتغال والسوید وھنغاریا الحد األدنى من معاییر تعلیم الكبار في أوروبا إضافة إلى منھاج 

ھذا 9الكبار: المدرس، الموجھ، المیسر والمدرب.لمثقف.  وتشیر المعاییر إلى أربعة أدوار مختلفة تعتمد على ھذا األساس
وقد تم تطویر وتجمیع ستة عشر معیاراً بالمجمل إما كمعایر تتعلق بالفرد أو معاییر تتعلق بالمجال المھني.

) إثبات الكفاءات النفس تعلیمیة الرسمیة وغیر الرسمیة لمثقفي الكبارVINEPAC) (2006-2008 :( طور المشروع
الكفاءات النفس تعلیمیة للمدرسین (المدربین) من ورومانیا واسبانیا أداة للتحقق اع شركاء من ألمانیا وفرنسا ومالطمبالتعاون 

" نموذج كفاءات متباین لمجموعات "المعرفة"، Validpackفي مجال تعلیم الكبار. وتشمل األداة المشار إلیھا ب "
"التحفیز واإلرشاد" و"التنمیة الشخصیة والمھنیة". ویتم حالیاً اختبار وتطویر األداة تقییم وتثمین التعلم"، ""التدریب/اإلدارة"، 

10من خالل مشروع للمتابعة.

) مسارات مھنیة مرنة لمثقفي الكبار بین المستویین السادس والسابع إلطار التأھیل األوروبي"Flexi-Path:"( طور
محفظة أدوات وبریطانیا العظمى وإیطالیا ورومانیا وسویسرا واسبانیا المشروع بالتعاون مع شركاء من ألمانیا واستونیا

–الكفاءة لمثقفي الكبار المؤھلین تأھیالً عالیاً. وتحدد األداة الكفاءات في ثالث مجاالت ذات الصلة بمثقفي الكبار (التعلم 
ھذا وتستند األداة 11عملھم في مجال التدریس.إلى ما بعدالممارسة) المسئولین عن التخطیط واإلدارة والقیادة –األشخاص 

).EQFإلى إطار المؤھالت األوروبي (

) المعھد الھولندي لألبحاث ھدفت الدراسة المنفذة من قبل )": 2010"الكفاءات الرئیسیة للمھنیین في مجال تعلم الكبار
)voorBeleid(   إلى إنشاء إطار الكفاءات الرئیسیة المتطلبة لمثقفي الكبار في أوروبا وإلى تحدیدعلى نطاق أوروبا

تعلیم الكبار بأكملھ بما في میدان ویغطي اإلطار المرجعي ین في مجال تعلم الكبار"." للكفاءات الرئیسیة للمھنیمرجعي مطابق
األدوار والمجاالت الفرعیة لتعلیم الكباربینسھ ولم یتم التمییز ضمن المشروع نفذلك كافة األدوار والمھام المھنیة الممكنة. 

12المھنیة الفردیة، إال أن اإلطار المرجعي یقدم نقطة البدایة لمثل ھذا األمر.

) مؤھلون للتدریسQF2Teach) (2009-2011 :( تم تنفیذ دراسة دیلفي من خالل المشروع وبالتعاون مع شركاء من
مسألة الكفاءات التي یحتاج وتناولت الدراسة.وھولندا وبولندا ورومانیا والسوید وسویسراألمانیا وبریطانیا العظمى وإیطالیا 

تم تطویر كتالوج یتضمن تسعة ،بالتعلیم بمعزل عن سیاق عملھم المحدد. وبناءاً على نتائج المسحلالستمرارإلیھا المدرسون 
13إطار المؤھالت األوروبي.وبحسبإطار للمؤھالت على شكلوقد أدرجت ھذه الكفاءات بطریقة مفصلةكفاءات رئیسیة. 

إجراءات لتطویر المنھاج.2

14:خطواتعدةمن خالللقد تم تطویر المنھاج العالمي 

من حیث مخرجات التعلم والكفاءات وخاصةتحلیل البرامج التدریبیة بشكل ممنھج من حیث المواضیع والمحتوى، -
في كافة الدول والمشاریع.المشتركةالرئیسةالقضایا تنقیحفي ل الھدف ثَّ مَ المستھدفة. وتَ 

وعلى ھذا األساس، تم تحدید المواضیع األساسیة األولیة للمنھاج والتي تحتاج كل منھا إلى وحدة تدریبیة منفصلة.-

تم تطویر الوحدات التدریبیة الفردیة وصیاغة أھداف التعلم والكفاءات والمحتوى من خالل عملیة متعددة الخطوات. وقد -
وبھذه مرجعیة األوروبیة المذكورة أعاله،تمت مقارنة خطوات التطویر الفردیة بشكل مستمر مع النماذج الكما و

یة القائمة.ربط المنھاج بالمعاییر الدولأصبح من الممكنالطریقة، 

من ، حصلت المجموعة خالل مرحلة تطویر المشروع على التغذیة الراجعة المتوفرةوباإلضافة إلى المقارنة مع النماذج -
إضافة إلى ین االعتبار . وأثناء تطویر المنھاج، قد تم أخذ التغذیة الراجعة بعالمسودات المرحلیةالزمالء والخبراء بشأن

ریبیة والمسودات.تغییر تصامیم الوحدات التد

                                                  

9http://www.vabaharidus.ee/public/files/LPIA_Agade_A4.pdf  
  www.capival.eu: االمتداد ألقاصي أوروبا: Validpackاالستفادة من 10
11path.eu/-http://www.flexi  
12information/doc/2010/keycomp.pdf-http://ec.europa.eu/education/more  
13http://www.qf2teach.eu/  
  ویمكن تعدیلھا إذا لزم األمر2010تمثل تفاصیل الوقت وضع التخطیط بنھایة عام 14
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خالل ورشة عمل ،حیث العلم والتطبیقمن ،التحقق من صحتھاكما وتم تمت مناقشة المسودة األولى للمنھاج الكامل -
النقاش، تم تنقیح المسودة في ورشة نتائج . وبناءاً على 2012في نھایة عام عقدت تضمنت خبراء في مجال تعلیم الكبار 

عمل الخبراء.

في بعض الدول الشریكة للجمعیة 2013مسودة المنھاج المنقحة في البلدان المختلفة منذ بدایة عام وقد تم اختبار -
كما وستصبح متاحة وأسلوب التنفیذ) وسیتم توثیق السیناریوھات المختلفة (السیاق والمشاركین .األلمانیة لتعلیم الكبار

لالستخدام في المستقبل.

ییم لالختبار المیداني األساس للمراجعة األخیرة وإعداد النسخة النھائیة للمنھاج العالمي شكلت التغذیة الراجعة ونتائج التق-
.2014في بدایات 

خصائص محددة لمشروع المنھاج.3

غالبیة المشاریع والخبرات المتعلقة بتعلیم الكبار أن، إال أعاله على أمثلة لمشاریع دولیةعلى الرغم من احتواء القائمة المذكورة
تركیز مثل ھذه وبسبب. انطلقت من ھذا األساسوبالتاليلسیاق ثقافي واجتماعي محدد معدةات طابع وطني حتى اآلن. فھي ھي ذ

سلسلة من المشاریع الممتدة عبر الحدود الوطنیة في أوروبا كما تطویرإلى ذلكأدى،المشاریع على األدوار والكفاءات المتشابھ
عبر كافة القارات، لم توجد أیة محاوالت حتى اآلن ھو الحال في المشاریع المذكورة أعاله. ولكن على الصعید العالمي والممتد

إالالتعاون الدولي، إلى تعقیدألمر جزئیاً أو المناھج المشتركة. وفي حین یرجع ھذا االمؤھالتلتطویر محفظات الكفاءة أو معاییر 
أنھ یعزى وبشكل كبیر إلى الفھم المختلف لتعلیم الكبار والموظفین العاملین في ھذا المجال.

الموضوع في عدة مناسبات في األوساط المھنیة الدولیة بما في ذلك المؤتمر الدولي السادس لتعلیم الكبار وقد أثیر
)CONFINTEA VI .المھنیة لمثقفي الكبار نطاقاً واسعاً للغایة. وھناك آراء تشمل األدوار،المنظور العالميومن جھة) في بیلیم

یمكن أن یكون وفي بعض البلدان، مثقف الكبار والمؤھالت الالزمة لذلك. حول المھام المتعلقة بمسؤولیاتكبیر إلى حدمختلفة 
وفي .المھارات لغیرھموالقدرة على نقل ھذهالقراءة والكتابة القدرة علىتشمل مؤھالتھمالكبار ببساطة الموظفین الذین مثقفي

المھمة تعتبر نقل المعلومات في العدید من البلدان. لتنفیذ مھام التدریساإلعدادتشمل المتطلبات شكل خاص من ،حاالت قلیلة فقط
وفي بلدان أخرى، ھناك تحول واضح وملحوظ في دور لتقلیدي للمعلم. یشبھ إلى حد كبیر المفھوم اوھذاالرئیسیة لمثقف الكبار

مسمیات أدوار مثقف الكبار مثل المدرب والموجھ وینعكس ھذا التحول فيمثقف الكبار نحو التوجیھ والدعم وتیسیر المھام. 
ومدرس الكبار ومعلم الكبار.الكالسیكیة مثل مدرب الكبار إلى جانب المصطلحاتبالشعبیةوالمستشار والمرشد والتي تحظى 

القدرات والمھارات. ویركز آخرون بشكل ووالكفاءات نقل المعلوماتمھمة اھتماماً أكبر لمن ھذه المصطلحات فقطالقلةتعیر
أكبر على مھام مثقفي الكبار في دعم وتیسیر التحقیق الذاتي للمتعلمین وتنمیة شخصیاتھم. 

فعلى سبیل المثال، ،تعلیم الكبارتصمیم مفاھیم تدریبالتیسیر آثار تترتب على طریقة وللتحویل المذكور أعاله من مھام النقل إلى 
)، كان conscientizaçãoالتأثیر القوي لباولو فریري في قارة أمریكا الجنوبیة. ومن خالل مفھومھ للوعي النقدي (یمكن مالحظة 

مھامھم الرئیسیة تطویر الفكر النقدي والذین تشملمثقفي الكبار في أمریكا الالتینیة بدایة ونشأةعلى لفریري تأثراً قویاً 
)reflexãocritica.للمشاركین (

وظائف. أكثر بكثیر من المحتوى والتنظیم وبنیة تعلیم الكبارإلىویتطرقیستخدم مصطلح "الُمضاِعفات" كثیراً في عدة بلدان 
یحرر نفسھ من االرتباط بمجاالت المواضیع المحددة ویركز بشكل رئیسي على طرق من حیث أنھصطلح مفیدویعتبر ھذا الم

وأسالیب العمل في مجال تعلیم الكبار.

، أي إذا بحسب طبیعة العملیختلف دور مثقف الكبار . ومؤسسات تعلیم الكبارسیاقات تزوید الخدماتفي وثمة فرق آخر یكمن 
في أنظمة التعلیم الرسمي أو المنظمات الحكومیة أو قطاع المجتمع المدني حیث تقدم المنظمات غیر الحكومیة البرامج یعملكان 

التعلیمیة.

. وعلى الجوھر المشتركمن حیث من مفاھیم األدوار المدرجة أعاله، بل یشملھم ككل مفھوم واحدال یرتكز المنھاج الحالي على 
ھذه . یعكس المنھاج الحالي منھاوغالباً ما تكون النتیجة عبارة عن مزیج مثل ھذه األدوارفصل دائماً في أرض الواقع، ال یمكن ال

النزعة ویكمن الجوھر المشترك لألدوار المختلفة في الكفاءات األساسیة التي ینبغي أن یكتسبھا مثقفو الكبار بغض النظر عن 
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ومن خالل تحدید ھذه تم بناء المنھاج الحالي استناداً لھذه الكفاءات األساسیة. الثقافة أو السیاق المؤسسي أو المواضیعي. وقد 
تحدید المنھاج للمعاییر الالزمة.على سبیل المثال، وجود فھم معین لدور مثقف الكبار، ، فھذا یعني بالضرورة الكفاءات

–لمختلفة، یشیر ھذا المعیار إلى عوامل المخرجات ظروف تعلیم الكبار في البلدان والمناطق افي خلفیةنظراً لالختالف الكبیر 
تطویرھا وتحدیدھا في المنھاج. أما بالنسبة لعوامل المدخالت، أي المحتوى واألمثلة المحددة، یقدم المنھاج ینبغيالكفاءات التي 

وتساھم األجزاء المفاھیمي، كمایة المحددة في التصمیمفرصة كافیة إلدراج التفاصیل المحلیة والثقافمن خالل البرامج التدریبیة
المتغیرة للمنھاج في تحقیق ذلك.

وكما ھو الحال في تعلیم الكبار، یعتمد دور مثقف الكبار على السیاق والجوانب االقتصادیة والعوامل االجتماعیة والتطورات في 
مجاالت المواضیع المختلفة. في لدان واألقالیم ویھدف إلى التطبیق في جمیع البالمنھاج الذيبالتالي یحد منھذا ومیدان التعلیم. 

مجال تعلیم الكبار، حیث یدعو إطار عمل بیلیم في علىبشأن الحاجة إلضفاء الطابع المھني ھناك وعي عالميومن ناحیة أخرى، 
على سبیل كبار وذلكالفصل المتعلق بجودة تعلیم الكبار إلى: "تحسین التدریب وبناء القدرات وظروف العمل واحترافیة تعلیم ال

ھذه االتجاھات لفقاً وو15تأسیس شراكات مع مؤسسات التعلیم العالي واتحاد المعلمین ومؤسسات المجتمع المدني."من خاللالمثال
فاء إضمات بزیادة جودة تعلیم الكبار عن طریقالبرامج القائمة حالیاً والتزام العدید من الجھات الفاعلة والمنظفضالً عن والعالمیة 
احترافیة تعلیم إلى دعمالمنھاج العالمي یھدفیشكل ھذا المشروع األساس في تطویر منھاجاً عالمیاً.،على المجالالمھنيالطابع 

المحدد. فھو عالمي لیس مجال عملھمعنبمعزل مثقفي الكبار لمؤھالتالكبار وذلك بتحدید الكفاءات الرئیسیة كإطار مرجعي 
التعلیم المھني المستمر والمدرسین العاملین في مجال محو األمیة مدربيیستھدفألنھ التغطیة الجغرافیة ولكن أیضاً حیثفقط من 

الحركات االجتماعیة.ووالمدارس الحكومیة والناشطین في مجال التعلیم 

إطار المنھاج العالمي.4

ذاتالعالقة بین األفراد والجماعاتالذي یحددفي التعاون اإلنمائي)HRBA(یتبع المنھاج العالمي النھج القائم على حقوق اإلنسان
. االلتزامات المترابطة (أصحاب الواجب)ذاتالمطالب الشرعیة (أصحاب الحقوق) والجھات الفاعلة الحكومیة وغیر الحكومیة 

م) ویعمل نحو تعزیز قدرات أصحاب واجباتھوما یقابلھم من أصحاب الواجب (وأصحاب الحقوق (استحقاقاتھم) ھذا النھج ویحدد 
وھذا یعني أنھ بدالً من تقدیم الخدمة بناءاً على توفرھا، یكون التعلیم 16مطالبھم وتلبیة أصحاب الواجب لواجباتھم.تقدمالحقوق في 

  حق مضمون یتوجب توفیره من قبل أصحاب الواجب.

  

) وكجزء من العھد EFAصة ضمن إطار التعلیم للجمیع (وقد تم وصف تعلیم الكبار على أنھ حق أساسي في مناسبات عدة وخا
  :الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

  

تكثیفھ بقدر المستطاع لألشخاص الذین لم یتلقوا أو لم یستكملوا التعلیم بضرورة تشجیع التعلیم األساسي أو(د) 13یفید البند "
  االبتدائي." 

  

مع وتحقیق إمكانیات الفرد الكاملة. وتنصھر ھذه الفرضیة حق تحقیق الذات لأحد الشروط المسبقة األخصبیعتبر تعلیم الكبار
  مفھوم الجودة في إطار المنھاج العالمي.

  

جودة التعلیم.5

  لضمان حق التعلیم للمتعلمین الكبار تتحمل ثالث مجموعات مسؤولیات مختلفة:

  
                                                  

15

DIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/working_documents/Bel%C3%A9m%20Frhttp://www.unesco.org/fileadmin/MULTIME
amework_Final.pdf  

http://www.undg.org/archive_docs/6956-) 2004النھج القائم على حقوق اإلنسان في التعاون اإلنمائي للتوصل إلى فھم مشترك بین وكاالت األمم المتحدة (16
The_Human_Rights_Based_Approach_to_Development_Cooperation_Towards_a_Common_Understanding_among_UN.pdf  
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  دور الدولة والمجتمع المدني:

لكي وعملیة التعلم وتسلط الضوء على أھمیة المیسرین المؤھلین في عملیات التعلم. كافة عناصر النظاميتشمل الجودة في الفھم 
إلى توفیر أنظمة مالئمة وكافیة في ضمان حق التعلیم، فھم یحتاجونتمكن كل من الدولة والمجتمع المدني من الوفاء بالتزامھمت

إلى التدریب وإلى ظروف راط في التعلم مدى الحیاة. وعلى المستوى المتوسط، یحتاج الموظفین المؤھلین لتمكین األفراد من االنخ
عمل مناسبة تشمل تلقي أجور أو مكافئات معقولة. وھناك حاجة ألن تكون مرافق تعلم الكبار المحلیة متاحة ومجھزة بطریقة تلبي 

كل من الدولة والمجتمع المدني توفیر بیئة تمكینیة لتعزیز التعلم مدى الحیاة احتیاجات المتعلمین الكبار. وباختصار، یتعین على
  للجمیع.

  

  الكبار:دور مثقفي

عرف الناس على أنھم الجھات الرئیسیة الفاعلة في تنمیتھم إلى: "یُ RBAیشیر االستنتاج األول لألمم المتحدة والقائم على أساس 
نتیجة لذلك یجب أن یسعى مثقفو الكبار إلى تمكین المشاركین من تولي وكالذاتیة بدالً من كونھم متلقین سلبیین للسلع والخدمات." 

ن المشاركین من اتخاذ دور فعال وباستخدام معرفتھم المنھجیة سیقومون بتمكیمصالحھم الخاصة وتحقیق تطلعاتھم وطموحاتھم. 
  .وفقاً للظروفدعمھم في معالجة القضایا الھامةوفي عملیة التعلم 

  

  دور المشاركین:

حتى وإن توفرت البیئة التمكینیة، تتم عملیة التعلم من تتطلب المشاركة واالنخراط. ال یعتبر التعلیم سلعة لالستھالك وإنما عملیة 
ویشمل مثل ھذا األمر المواقف والكفاءات والسلوك ناجحة. التعلم القبل المتعلمین وبالتالي یتشاركون مسؤولیة تحقیق مخرجات 

  .رصة للقیام بذلكالفاغتنمتإذا تجاه التعلم وعملیة التعلم الفعلیة. فالمشاركة عملیة ثنائیة االتجاه تنجح فقط 

  

  إن لزم األمر."دوائر التعلم"التعلم الذاتي مثل في حق وإمكانیة الشروع  یشمل بالنسبة للمشاركین، ھذا و

نقلھا وتبادلھا بین التي ینبغيوتلبیة االحتیاجات والتوقعات والخبرات كمل ھذه األدوار الثالثة بعضھا لتحقیق تعلم كبار ھادف تُ 
للتعلم مدى الحیاة. ویسعى المنھاج العالمي إلى دعم مثقفي الكبار في تأدیة أدوارھم بأفضل مستدامأصحاب المصلحة لتوفیر نظام 

  طریقة ممكنة.  

  

  المشاركینمنحى–العمل منحى–الكفاءة منحى–مبادئ المنھاج العالمي .6

الكفاءةمنحى

وبمعنى ت مھیمنة في مجال التعلیم.لطالما كاننزعةعلى مبدأ الكفاءة وبالتالي یرتبط مع ، كما ذكر أعاله،العالميیرتكز المنھاج 
وجودة حول احترافیةالحوار ویأخذ. السیاسة التعلیمیةات"المخرجات" تماشیاً مع توجیھإلى اتخاذ منحىالمنھاجیھدفآخر،

.ایدھذا المنحى بشكل متزالتعلیم المستمر

یلخص تعریف منطقة التعاون والتنمیة االقتصادیة و. مصطلح الكفاءةتعریفات وھذا عامل مشترك في كافة .معقدمفھومالكفاءة 
)OECD ( كالتالي:2005ھذا المصطلح منذ عام

الموارد النفس "الكفاءة ھي أكثر من مجرد معرفة ومھارات. فھي تشمل القدرة على تلبیة المطالب المعقدة عن طریق تعبئة
)OECD2005اجتماعیة (بما في ذلك المھارات والمواقف) وذلك ضمن سیاق محدد." (

ربط ھذه العناصر ) إضافة إلى القدرة على ة (المعرفة والمھارات واآلراءووفقاً لذلك، تشمل الكفاءة عدد من العناصر الفردی
سیاقات اً من ھذا المعنى، تشیر الكفاءة إلى القدرة على التصرف في محددة. وانطالقالمع األوضاعیتماشىوتطبیقھا بشكل ببعض 

مثل السیاق المھني لمثقف الكبار.معینة
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التأمل الذاتي الختبار اآلراء والقیم الفردیة یة والقدرة على التفكیر وتطویر القدرات والمھارات اإلدراكیة/المعرفینص المنھاج على
الذي ھو فھم السیاق االجتماعي األوسع أھمیة في المنھاج ووھناك عنصر رئیسي آخر ذووالعمل على جانبي الدافعیة والعواطف. 
لبلد ما أو إقلیم ما ظروف األطر السیاسیة والقانونیة ھذایشمل وال. مثقفي الكبارألنشطةیشكل إلى حد كبیر الظروف األساسیة 

القائمةالتحیزات تمثل. غیر المعلنة والكامنةوإنما یشمل أیضاً المفاھیم واآلراء السائدة حول تعلیم الكبار بما في ذلك اآلراء فحسب 
شكل التفكیر أنشطة وأفعال مثقفي الكبار. ویؤثر فيویبالسیاق رتبطیاً الكبار ظرفوتعلیمفي المجتمع أو الثقافة والمتعلقة بتعلم 

.المھنیینالواعي في ھذا الجانب جزء ال یتجزأ من المھارات األساسیة لمثقفي الكبار 

العملمنحى

ویرتبط تطبیق المعرفة أیضاً المھارات الشخصیة واالجتماعیة. فحسب بل یشملالمنھاج العالمي على المھارات المھنیة ال یقتصر
یوفر المنھاج مزیج من النظریة . على التعلم مدى الحیاةوالقدرةمع المتعلم أو مجموعات المتعلمینبطریقة تعامل مثقفي الكبار

التفكیر والتطویر. یعتبر الربط بین وتعلم الكبار أساساً ومتطلباً ھاماً للتطبیق العملي للمیة النظریات العنتائج والتطبیق وتشكل 
. تنفیذ المنھاجلوأساسیاً رین العملي والتجربة والتطبیق شرطاً مسبقاً مراحل اكتساب المعرفة النظریة ومراحل التم

ویتطلب ھذا األمر تقسیم وحدات التعلیم على مدى فترة أطول من یتضمن النموذج المثالي لتنفیذ المنھاج الممارسة المھنیة الحقیقیة. 
  التفكیر في التطبیق.- الخبرة العملیة –المدخالتأي یتم تقسیمھا بحسب الزمن بحیث یتخللھا مراحل تطبیقیة للمشاركین، 

. 

(التفكیر في التطبیق)التعلیم الخبرة العملیة (المدخالت)التعلیم

كما حسن دائریةعملیة تَ إلى خلق مما یؤديالتأمل والتفكیرعلى نتائج بناءاً مرحلة الحقة من المدخالت تصمیمیمكن في المقابل
ھو مبین في السھم في الرسم البیاني.

  

منحى المشاركین

في تعلیم الكبار الذي یرتكز علیھ المنھاج العالمي. یفسح المنھاج المجال لكثیر من الحریةالرئیسيالمبدأ منحى المشاركینیعتبر 
لتتماشى مع ظروف واحتیاجات واألسالیب، األمر الذي یمكن استخدامھ في تكییف المحتوى من حیث التطبیق والتنفیذ الفعلي

أكبر للمرونة والتكییف الشخصي مجالوینطبق مثل ھذا األمر فعلیاً على وحدات المنھاج الرئیسیة. وھناك أیضاً المشاركین. 
  تقدمھا أجزاء المنھاج والتي یمكن تصمیمھا بكل حریة بحسب االحتیاجات المحلیة واألھداف المحددة.

لعالقة إضافة إلى اومعارفھموالنظر في خبراتھم التعلم للمشاركینوأسالیبجوانب أخرى مثل محتوى شاركینویشمل منحى الم
المبنیة على أساس الجودة واالحترام المتبادل.بین المعلمین والمشاركین 

  

الطرق ومجموعة متنوعة من یبیةالتدرالبناء والمحفز والتنظیم المرن للدورةاالتصال ، تتطلب ھذه المبادئخالل مرحلة التنفیذو
  من بین أمور أخرى تأخذ بعین االعتبار االحتیاجات والمتطلبات المختلفة.واألسالیب

  

  استدامة التعلم

على تعلم وتعلیم الكبار تعزیز قدرة المشاركین على التعلم بشكل فعال بحیث تدوم نتائج التعلم طویالً وتشكل األساس للتعلم یتوجب
مساعدة المتعلمین على تطویر "إدراك اإلدراك" لفي المستقبل. لذا ال یعتبر تعلیم الكبار مجرد مھمة لتدریس المحتوى وإنما أیضاً 

وتعریفھم باألدوات والفنیات الالزمة لمساعدتھم في ) metacognition–في عملیة التعلم الخاصة بالفرد (القدرة على التفكیر
والتأمل فيزیادة الدافعیة للتعلم المستمر جنباً إلى جنب مع مھارات تحدید ،ومن المھام الحیویةعملیة التعلم الذاتي المنظم. 
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الظروف ضمنتطبیق المعرفة والكفاءات ھذا أیضاً شرط مسبق للتمكن منو. بالمشاركینوتحسین عملیات التعلم الخاصة 
  بالمعارف والكفاءات الجدیدة. المختلفة بشكل ناجح ودمجھا 

  

القضایا المشتركة .7

على الصعید وفعالیتھا ولكن نظراً لصحتھا ،عنواناً للوحدات التدریبیة االختیاریةتشكلھناك عدة مواضیع ومبادئ یمكن أن 
على سبیل المثال، كجزء قضایا مشتركة (النظر إلیھا كینبغي ،عمل بیلیموثائق دولیة عدة بما في ذلك إطاركما جاء في،العالمي

الخ).أو بعض األسالیب األخرىمن الدور االجتماعي لمثقف الكبار وكجزء من مواد التعلم وكموضوع للمناقشة الجماعیة
  :بما یليالمواضیع/المبادئ وتتلخص ھذه

  

(الجندر) المشاركین من یجب أن ُیمكن ھذا النھج : في تعلیم وتعلم الكبارالنھج الذي یراعي الفوارق بین الجنسین
الخاصة ممارسات التعلیمضمنلتعامل مع االختالفات لالعناصر األساسیة وموضوع المساواة بین الجنسینطرح وتقدیم

بشأن . وبالتالي ینبغي أن یزید التدریب من الوعي حول القضایا المتعلقة بالجندر والحساسیة الثقافیة واالنفتاح بھم
وتشكل المشاركة واإلدماج والمساواة االختالفات الثقافیة والمقدرة على العمل بطریقة تراعي االفوارق بین الجنسین. 

مثقف الكبار. لدىھاتتوفرینبغيأساسیاً من المھارات التي وتمكین المرأة والفئات الضعیفة األخرى جزءاً 

:والسیما حقوق األجیال ،یتم التعامل مع ھذه القضایا ضمن سیاق حقوق اإلنسانالتنمیة المستدامة وتغییر المناخ
األساسي وتعلیم الكبار وكما أشارت رابطة آسیا وجنوب المحیط الھادي للتعلیم القادمة ومسؤولیتنا تجاھھا وتجاه البیئة. 

)ASPBAE(: یشكل التعلیم من أجل التنمیة المستدامة اإلطار األكبر للتعلیم الذي یسعى إلى دمج القیم والمبادئ"
الممارسات اإلنمائیة التي تخاطب المشاكل االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والبیئیة التي یواجھھا الناس في القرن و

17الحادي والعشرین.

 لذا یعتمد .التنمیة المستدامة والسالم والدیمقراطیةكما ورد في إطار عمل بیلیم، یجب أن یسھم تعلیم وتعلم الكبار في
یمقراطیة وتطویر قدرات المشاركین للعمل بطریقة دتطبیق المنھاج العالمي على قیم ومبادئ التحرریة واإلنسانیة وال

عالم ُیستبدل فیھ النزاع العنیف بالحوار وثقافة السالم الخاصة "بطلب الرؤیةتت. ذات حساسیة ثقافیةدیمقراطیة ومنفتحة 
كما ورد في إعالن ھامبورغ حول تعلم الكبار / المؤتمر الدولي الخامس حول تعلیم الكبار "القائمة على العدالة

)CONFINTEA V( وإلھام المشاركین تنفیذھاالتدریبات التي یعملون على خلق مثقفي الكبار لمثل ھذه األجواء أثناء
  في ممارسات تعلیم الكبار الخاصة بھم.للعمل بطریقة مماثلة 

المتغیرةوالعناصر األساسیة المشتركة.8

  

، قد یبدو استخدام المنھاج العالمي لتعلم وتعلیم الكبار في كافة أرجاء العالم الكثیرة التفاوتنظراً للسیاقات االجتماعیة والثقافیة 
،المنھاج العالميكما یصوره،ومع ذلك، یعتقد المبادرون بفكرة المنھاج بأن دور مثقف الكبارلحدود أمراً مستحیالً. وعبر كافة ا

العوامل تشملیرتكز على األسس والمبادئ الجوھریة والرئیسیة ذات الصلة في كافة أنحاء العالم. ومن منظور المنھاج العالمي، 
  لمثقفي الكبار في العالم:المشتركة

مھمة دعم عملیات التعلم

مھمة تعزیز حریة تقریر المصیر الذاتي للمتعلمین الكبار

 أو المشاركة في تحدید عملیة التعلم بشكل حاسم على تحدیدالكبار كأشخاص ناضجین وقادرین إلى المتعلمینالنظر

  

وبالتالي یسمح للتغییرالمنھاج مجاالً كافیاً یفسحعنھ. وعالوة على ذلك، ال غناً بة للمنھاج العالمي أساساً تشكل ھذه المبادئ بالنس
الثقافات واألعراف وظروف بینأو التنوع إلى االختالفویشیر المنھاج العالمي. للحاالت الفردیةبتلبیة االحتیاجات المختلفة 

المتاحة ضمن. ویعود الفضل في ذلك إلى حریة التصمیم االعتباركما ویأخذھا بعین األطر االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة 

                                                  

17http://www.aspbae.org/node/46  
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بحیث یشكلبحریة مطلقة تصمیم ھذا الجزءسیتم و.من المنھاجالجزء المتغیروخاصة الوحدات التدریبیة الرئیسیة الخمسة
  من حجم المنھاج الكلي (أنظر القسم الالحق).30%

  

الت مختلفة:تشیر حریة التغییر والتصمیم إلى عدة مجاقد

 ویمكن األخذ بعین االعتبار األمور المحددةعن االحتیاجات المحلیة تساعد على التعبیرالتي النواحي الجغرافیة اإلقلیمیة .
كان ذلك بسبب عرف محدد أو مواضیع مجتمعیة ملحة أو مفاھیم ذات أھمیة أكبر في أالتي تجعل البیئة المحلیة ممیزة، 

والقارات المختلفة.األقالیم البلدان 

 الجوانب المحددة للمجموعة المستھدفة (وتشیر المجموعة المستھدفة في ھذا السیاق إلى الكبار الذین یعمل معھم
الجوانب الرئیسیة تحدیدإما حالیاً أو في وقت الحق): یمكن المحددةالدورة التدریبیة ضمن مھامھم فيالمشاركون

(الجندر، العمل، مستوى المختلفةفي األجزاء المتغیرة من المنھاج اعتماداً على المتطلبات والخصائصھادفةبطریقة 
ظھرھا المجموعات المحلیة المستھدفة أو االھتمامات واألھداف التي التعلیم، الخبرات المھنیة، العرق، اإلعاقة،...) التي تُ 
(محو األمیة، التمكن،...). لیميیمكن أن تظھر من خالل المشاركة في البرنامج التع

 ابتداء من –مجال وجوانب المواضیع المحددة: یقدم ھذا طیف واسع من الطرق الممكنة لتفصیل المنھاج بشكل ملموس
تحدید مجاالت رئیسیة كالتعلیم األساسي أو أفرع التدریب المھني المختلفة وتمتد إلى الندوات أو الحلقات الدراسیة 

ب تقلید التعلیم اللیبرالي.  وإن لزم األمر، یمكن دمجھا مع محاور المعرفة أو مواضیع الدراسة المرتبطة الكالسیكیة بحس
بالمھنة (مثل تدریس اللغویات أو محو األمیة أو ما شابھ ذلك).

اتصال مباشر في تعلیم الكبار: یركز المحور الرئیسي لمنھاج تعلیم الكبار على عمل التدریس الذي یتم بالمھام اإلداریة
إلى الحد الذي تكون فیھ ضروریة إلعداد وتنفیذ إعمال فقط مھام التنظیم والتخطیط والتنسیق ویتم تغطیةمع المتعلمین. 

الجزء المتغیر من المنھاج لتغطیة شریحة أوسع من مھام مثقفي الكبار وذلك من خالل ن استخدامومن الممكالتدریس.  
.على مستوى البرامجأو المستوى المؤسسيعلىوالمھام اإلداریة التركیز على التخطیط والتنظیم

مثل مشروع معین یتطلب –وإمكانات إضافیة احتماالتیمكن أن تنتج عن األوضاع المحددة :بالوضعالنواحي المتعلقة
برامج التعلیم بشكل لمن یستطیع تنفیذمالمح وخصائص محددة لمثقف الكبار؛ األزمات السیاسیة حیث تكون ھناك حاجة 

.، الخمستھدف

كان ذلك من خالل التشریعات أ، المؤھالت: یمكن في بعض الحاالت تحدید معاییر بالقواعد والقوانینالخاصةالجوانب
الوطنیة أو عن طریق القواعد والقوانین على مستوى مزود خدمة التعلیم. ویمكن استخدام الجزء المتغیر من المنھاج 

ھذه. المؤھالتلتعدیل معاییر

  

مع الظروف . وھذه أیضاً یمكن تعدیلھا تماشیاً نسبة المبادئ التوجیھیةالمنھاج المتغیر من المرتبطة بالجزء%30ال تمثل 
. وفي حاالت أكبر من األجزاء المتغیرةعددبإضافةمعین أن یسمحعلى سبیل المثال، یمكن لمعیار الخاصة بحسب كل بلد. و

،ھذه الحاالتمثل في و. ونسبھا للمنھاج ككلمن الممكن أخذ خبرات المشاركین السابقة وكفاءاتھم بعین االعتبار أخرى، یكون
ووحدات التعلیم المنظمة التي یتعین استكمالھا في الجزء المتغیر من المنھاج وفقاً لذاك.تخفیض نسبة التدریس یمكن 

  

وبدالً من ذلك، ،منھاج الرئیسي واألجزاء المتغیرة بطریقة أوتوماتیكیة بحتةالجمع بین ال، ال یجوزتحت أي ظرف من الظروفو
الكفاءات المكتسبة في توسیعأو تطویریمكن أن تسھم األجزاء المتغیرة في . على بعضھم البعضنیجب أن یعتمد كال الجزئیی
إضافة إلى . المحتوى الذي یتناولھ الجزء الرئیسي من المنھاجلتطبیقس خصیصاً رَّ كَ . ویمكن أن تُ الجزء الرئیسي من المنھاج

وجوانب التطبیقالمتخصصة األسالیبأن تركز األجزاء المتغیرة على تحلیل الحاالت الدراسیة أو التعامل مع ذلك، یمكن
كان أاق التطبیق المحدد، المنھاج العالمي وفق سیلتولیف. وینتج عن ذلك مجموعة واسعة من االحتماالت واإلمكانیات الخاصة

باختصار، ینبغي إعداد دورات تدریبیة مصممة وذلك في البلد أو اإلقلیم أو الفئة المستھدفة أو وضع معین أو منطقة معینة.
، تعتبر التوصیات المتعلقة بتطبیق المشاركین لممارسات التدریس الخاصة وإضافة إلى ذلكمختلفة.لفئات أو جماھیرخصیصاً 
المتنوعةالطبیعة وفة إلى الدراسة الفردیة فرص جیدة الستیعاب التنوع الجغرافي الثقافي واالحتیاجات المختلفة الكثیرة بھم إضا

لتعلیم الكبار.
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عامة عن المنھاج العالميلمحة .9

  

على مجموعة وتتوزعساعة تقریباً 660بحواليحجم العمل للمشاركین یعادلمماECTS(18نقط من نقاط (25لقد تم تخصیص 
  أشكال التعلم.مختلفة من أنواعمن: ا) الوحدات المواضیعیة و ب) 

  

  ي:یعیة، یشمل المنھاج العالمي ما یلومن حیث الوحدات المواض

وحدة تمھیدیة اختیاریة واحدة-
خمس وحدات مواضیعیة رئیسیة-
وحدة أو ثالث وحدات اختیاریة (وھذا یعتمد على الحجم)-

  

  التعلم، یشمل المنھاج العالمي ما یلي:وفیما یتعلق بأشكال 

  

تسلسل الوحدات التي تم تدریسھا في كل وحدة-
الفردیة للمشاركین في كل وحدةالدراسة الذاتیة -
التطبیق العملي المرافق: یطبق المشاركون ویفكرون باألمور التي قد تعلموھا في محیط العمل؛ ویتم توفیر التوجیھ -

واإلرشاد من قبل المدربین

  

462تخصیصوھذا یعني70:30ة والوحدات االختیاریة تكون النسبة بین الوحدات الرئیسیالوحدات المواضیعیة بالنظر إلى و
للمواضیع المنتقاة بشكل ساعة198بینما تخصص حوالي ة،الخمسالرئیسیةساعة من تعلم المشاركین للوحدات المواضیعیة 

  (أنظر الفقرة أدناه).فردي والمتعلقة بالوحدات االختیاریة 

  

                                                  

واحدةساعة عملECTS25-30(تعادل نقطة واحدة من نقاط ECTSنقطة من نقاط 15-12)، فھذا یعادل ECTSوفقاً لنقل الرصید ونظام التراكم األوروبي (18
  للمتعلمین)
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التطبیق العملي المرافق بین وبالنظر إلى أشكال التعلم، تكون النسبة بین متوالیات التدریس والدراسة الفردیة للمشاركین من جھة و
ساعة في المشاركة في الجلسات التدریبیة والقراءة 396المشاركون یصرف. وھذا یعني بأن 60:40لذلك من جھة أخرى 

تطبیق ما قد تعلموه في بیئات العمل الحقیقیة بدعم من المدرب الذي یقدم التوجیھ فيساعة 264حوالي ووالتمارین الفردیة 
  واإلرشاد خالل ھذه العملیة.

  

وقد یأخذ على سبیل المثال للتطبیقات العملیة المرافقة،مي أھمیة كبیرةعیر المنھاج العالوكما یمكن مالحظتھ في ھذا التوزیع، یُ 
  التطبیق العملي المرافق األشكال التالیة:

 مواصلة تطویر وصقل الكفاءاتلتطبیق النظریة على أرض الواقع ویتم استخدام خبرات التدریب.
واستكشاف طبیعة الوظیفة (یقدم التأمل والتفكیر في "مجتمعات الممارسة" والمالحظة المتبادلةjob shadowing (

نمط فیما یتعلق بوالتغذیة الراجعة حول التدریب وجھة النظر الخارجیة الالزمة للتعرف على نقاط القوة والضعف 
.الخاص بالفردالتدریب 

 حدیات الخاصة یستخدمون المنھاج العالمي فرصة لمعالجة التالذینیسھم اإلرشاد والتوجیھ المقدم من قبل المدربین
.بالتطبیق العملي لتعلیم الكبار واالستفادة من معرفة الزمالء ذوي الخبرة

 یعتبر اإلعداد والتخطیط ومراجعة الجلسات التدریبیة شرط مسبق ضروري لألداء المھني للمدربین والتحسین المستمر
.لجودة التعلیم

  

ویمكن للمشاركین، بشكل نھائي. الوحدات المواضیعیة المختلفة المرافقة بین للتطبیقات العملیة التوزیعلم یتم تحدید أو تثبیت 
  ضمن قواعد معینة، اختیار أولویاتھم الشخصیة ھنا. وتقتصر القواعد التي ال یمكن تغییرھا على ما یلي:

  

ساعة في 50ة و مسساعة من التطبیقات العملیة المرافقة ضمن سیاق الوحدات التدریبیة الرئیسیة الخ200ینبغي تحقیق -
سیاق الوحدات التدریبیة االختیاریة
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للتطبیقات العملیة المرافقة لكل ساعة) 90إلى 75بحد أقصى (أي ما یعادل ECTSیمكن اعتماد ثالث نقاط من نقاط -
ضعت ھذه القاعدة لضمان تغطیة التطبیقات العملیة لمجموعة واسعة منوحدة تدریبیة من المنھاج العالمي. وقد وُ 

  المواضیع بشكل كاف ولتجنب تكریس كافة العمل لتناول موضوع واحد فقط.

  

خبرات عملیة سابقة كمثقفي كبار على نقطة واحدة من نقاط لدیھمممن یحصل المشاركونإضافة إلى ذلك، ھناك إمكانیة بأن
ECTS التطبیقات العملیة بشكل عام والتي متطلبات یتم اعتمادھا كجزء من وساعة) مقابل ھذا الخبرات 30- 25(أي ما یعادل

  ساعة.264تصل إلى 

  

بین الوحدات المواضیعیة وأشكال التعلم المختلفة، أنظر الجدول  ECTSللحصول على لمحة عامة حول توزیع الساعات ونقاط و
  أدناه.

  

  الجدول الزمني المفصل:

  

   ECTSنقاط   حجم العمل  المحتوى الرئیسي (العناوین)  اسم الوحدة

  19)1(  ساعة25  الخبرات التدریبیة األولیة

معلومات حول المنھاج العالمي  : المقدمة0الوحدة 
معلومات حول التدریب
معلومات حول مزود التدریب
 المشاركینحولمعلومات

ھموتوقعات
 بشأنتوقعات المنھاج العالمي

المشاركین
بناء العالقات  

ال توجد نقاط مخصصة   غیر محدد
  لذلك

كیفیة التعامل مع : 1الوحدة 
  تعلیم الكبار

فھم تنوع واختالف تعلیم الكبار
 تعلیم الكبار في السیاق الوطني

والعالمي
 تعلیم الكبار كمھنة ودور مثقف

  الكبار في ضوء المنھاج العالمي

  أیام)4≈ساعة تعلیم (32

ساعة نت الدراسة 32
  الفردیة

2  

  20)3(لغایة   التطبیقات العملیة والتمارین

: تعلم وتدریس2الوحدة 
  الكبار

نظریات وأسباب التعلم
أنشطة التدریس في تعلیم الكبار
أشكال المعرفة
تعلم الكبار
الدافعیة للتعلیم  

  أیام)3≈ساعة تعلیم (24

ساعة من الدراسة 36
  الفردیة

2  

  21)3(لغایة   التطبیقات العملیة والتمارین

: االتصال ودینمیات3الوحدة 
  الجماعة في تعلیم الكبار

2  أیام)4≈ساعة تعلیم (32االتصال في تعلیم الكبار  

                                                  

ساعة من رصید الساعات إذا توفرت لدى 25ساعة على األقل من التطبیقات العملیة. ویمكن خصم 200الستكمال المنھاج العالمي ینبغي على المشاركین استكمال 19
  ساعة المتبقیة من الخبرات العملیة بما یبدو مناسباً للمشاركین والمدربین75المشاركین خبرات تدریب سابقة. ویمكن توزیع ال

  نفسھ20
  نفسھ21
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ساعة من الدراسة 32  دینمیات الجماعة في تعلیم الكبار
  الفردیة

: أسالیب وطرائق 4الوحدة 
  تعلیم الكبار

 إدماج األسالیب والطرائق في
التعلیم

 لمحة عامة حول األسالیب
  والطرائق

  أیام)4≈ساعة تعلیم (25

باإلعدادیقوم المشاركون 
ال فیماتدریس والتفكیر الو

دروس خاصة 3یقل عن 
  بھم

1  

  4  ساعة100بما یعادلوالتمارین التطبیقات العملیة 

: التخطیط والتنظیم 5الوحدة 
  والتقییم في تعلیم الكبار

 مراحل دورة األنشطة المھنیة
لمثقف الكبار

تقییم االحتیاجات
التخطیط
التنظیم
التقییم
ضمان الجودة  

  أیام)4≈ساعة تعلیم (32

ساعة من الدراسة 45
  الفردیة

3  

  22)3(لغایة   التطبیقات العملیة والتمارین

  -  التقییم النھائي (مفھوم التدریب والتطبیق العملي)

  ساعة تعلیم144  الوحدات اإللزامیة

ساعة من الدراسة 145
  الفردیة

  ساعة في المجمل289

10ECTS

ساعة من التطبیقات 200
  العملیة

8ECTS

اإلقلیمي المحددة بالتوزیع  الوحدات االختیاریة
الجغرافي

الفئة المستھدفةبالمحددة
بالموضوعالمحددة
باألنظمة والقواعدالمحددة  

ساعة تعلیم أو دراسة 120
  فردیة

5ECTS  

ساعة من التطبیقات 50
  العملیة

  

  25ECTS  ساعة660

  

ھناك العدید من المواضیع والعوامل المرتبطة ببعض والتي ینبغي ،ومع ذلك،یجب النظر إلى الوحدات التدریبیة كوحدات مستقلة
  انتقاؤھا وأخذھا بعین االعتبار عند تنفیذ المنھاج العالمي. 

  

وحدة وتستندبشكل خاص على العالقة بین وحدة "تدریس وتعلم الكبار" ووحدة "أسالیب وطرائق التعلیم". األمروینطبق ھذا
وبینما المبادئ األساسیة للتدریس.نقل المعرفة المتعلقة بفھموحدة تدریس وتعلم الكبار والتي تھدف إلى إلىاألسالیب والطرائق 

فكیر فیھا باستخدام أمثلة (طرائق)توضیحھا والتینبغيالتي على المبادئ النظریةیكون التركیز في وحدة "تدریس وتعلم الكبار"
تعمل الوحدة على إنشاء ذخیرة واسعة من األسالیب فردیة محددة، ینطبق ھذا أیضاً على وحدة "أسالیب وطرائق تعلیم الكبار": 

 یعني ھذا تخصیص الوحدة فقط لطرح وتجربة والطرائق لتحقیق أھداف عملیة مختلفة ضمن إجراءات التدریس للمعلم. وال
األسالیب والطرائق، بل على العكس، ھناك حاجة للتفكیر في األسالیب والطرائق المختبرة وربطھا بالمبادئ النظریة المكتسبة. 

                                                  

ساعة من رصید الساعات إذا توفرت لدى المشاركین 25ساعة على األقل في التطبیقات العملیة. ویمكن حسم 200الستكمال المنھاج العالمي ینبغي على المشاركین صرف 22
  ساعة المتبقیة من الخبرات العملیة بما یبدو مناسباً للمشاركین والمدربین75خبرات تدریب سابقة. ویمكن توزیع ال 
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بیق في وحدتین أسالیب وطرائق تعلیم الكبار" تفرقة بین النظریة والتط"وبالتالي ال تمثل وحدة "تدریس وتعلم الكبار" ووحدة 
نواحي تركیز مختلفة ضمن العالقة بین النظریة والتطبیق التي ینبغي النظر إلیھا دوماً منفصلتین ولكنھا تخلق عوضاً عن ذلك 

  على أنھا وحدة واحدة.

  

  ن إثبات ما یلي:یكھارات الالزمة، ینبغي على المشارولضمان اكتساب الم

  

بما یتماشى مع احتیاجات ومتطلبات مشاركیھمالمقدرة على تصمیم مسار تدریبي یختارونھ  )أ
میات الجماعة وسیكولوجیة تعلم الكبار، الخاالقدرة على تیسیر جلسة تعلم وفقاً لمبادئ دین  )ب

  

عن طریق مراجعة وثائق التخطیط أو خطة التدریب التأكد من ھذه القدراتلمدربین المسئوولین عن تنفیذ المنھاج العالميلیمكن 
  تدریبیة مقدمة من قبل المشارك.ومراقبة جلسة

لتنفیذ المنھاج العالميالمتطلبات األساسیة.10

  المشاركون

یظھر ینبغي أن ، الممارسة العملیةكبیر على ولكن بینما یركز المنھاج بشكل ،ال یوجد ما ینص على شروط األھلیة للمشاركین
المثالیة، ینبغي أن یكون المشاركین قد باشروا عمل التدریس في ومن الناحیة كفاءاتھم المكتسبة على أرض الواقع. المشاركون

لبدء مثل ھذا للمشاركینالفرصةإتاحةمن الضروري یكون ،مجال تعلیم الكبار عند بدء برنامج التأھیل. وفي جمیع الحاالت
  العمل خالل برنامج التأھیل.

  

وسیتم استخدام خبرات خالل مرحلة اختبار المنھاج العالمي إدماج االعتراف بالتعلم السابق في تصمیم المسار. من الخطط لھ و
) كنقطة بدایة لمزید من التطویر.1والملحق 1(أنظر ب.)VINEPAC"إثبات الكفاءات النفس تعلیمیة لمثقفي الكبار" (

  

  المدربون

لم یتم تحدید المتطلبات الخاصة باألفراد الذین یطبقون المنھاج في مجال التخطیط والتدریس بشكل رسمي (المعلمون، 
من المعرفة في مجال تعلیم الكبار أو الخبرة الشخصیة في العمل في واسعةالمدربون،...). ومع ذلك، فمن الضروري توفر درجة 

ر الفردیة، یمكن قبول المختصین من میادین معینة (على سبیل المثال، علم النفس أو وبالنسبة للعناصھذا المجال كحد أدنى. 
تخصص اللغات) ممن لیست لدیھم الخبرة في تعلیم الكبار، ولكن في نفس الوقت، یجب وضعھم ضمن فریق من المدربین ذوي 

  الخبرة لضمان جودة البرنامج.

  

  مزودو خدمات التدریب

یة الالزمة لدى المؤسسات المنفذة للمنھاج العالمي (من حیث المعرفة وصلتھم بالمدربین والمشاركین ینبغي توفر الخصائص المھن
مؤسسة واحدة من تقدیم غالباً ال تتمكنوإضافة إلى البنیة التحتیة) وذلك لتقدیم بیئة تعلم تمتاز بالجودة لخریجي المنھاج العالمي. 

سھم النھج المشترك بتحسین نوعیة التدریب فحسب بل یعزز أیضاً وبالتالي ال یُ ،كافة العناصر المدرجة في المنھاج العالمي
بعدم إدراج المزید من التفاصیل حول ھذا المجال في ھذا القسم وقد تم اتخاذ قرار واعتعلیم الكبار.حولالتشبیك وتبادل المعرفة 

وقد یكون من المستحیل في بعض أرجاء العالم تلبیة ھذه المتطلبات نظراً .تنفیذ المنھاج بسبب المتطلبات الرسمیةتجنباً لفشل وذلك 
  لعدم وجود الھیاكل الالزمة.

  

  كیفیة التنفیذ–اإلجراءات 
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عند تقدیم المنھاج العالمي تولیفھ مع السیاق المؤسسي والمھني المحدد لدعم عملیة تطویر نظام تعلیم الكبار. وھذا یستلزم یتوجب 
  منھاج العالمي كحل مستقل بحد ذاتھ وإنما كجزء ال یتجزأ من السیاق القائم.الاعتبارعدم 

  

  نظراً لمحدودیة الخبرات المتعلقة بالتطبیق العملي حتى اآلن، یوصى بشكل عام باألمور التالیة:

  

ربط المناھج المحلیة ببرامج التدریب القائمة  
إشراك كافة أصحاب المنفعة المحتملین  
 العالمي مع السیاسات الوطنیة والمطالب المحلیةمواءمة المنھاج  
التعاون على المستوى اإلقلیمي  

  

مع أصحاب المصلحة غالباً یتم األمر الذيقبل مواءمة المنھاج مع السیاق المحلي تحدید المسارات والمفاھیم القائمة یقترح 
  الرئیسیین. یتكون عادة أصحاب المصلحة من:

  

  والتعلیم ووزارة العمل و/أو االقتصاد ووزارة الشؤون االجتماعیة ووزارة التخطیط.وزارة التربیة الحكومة:   

الیونسكو ومجموعة تنسیق قطاع التعلیم والحملة العالمیة للتعلیم والمنظمات غیر الحكومیة المعنیة المؤسسات الدولیة:   
  )www.devdir.orgالموقع التالي: علىوالمنفذین (تتوفر القوائم   

والمنظمات المعنیة الجامعات ومدارس التدریب المھني ومراكز تدریب المعلمین ومراكز تعلیم الكبارھیئات التعلیم:   
  وجمعیات المدربین.  

  

  الریفیة.الغرف والمنظمات غیر الحكومیة مثل المنظمات العاملة في مجال التنمیة المنظمات ذات التداخل المحتمل:   

  

ینبغي التقییم،بشكل كبیر تبعاً للتقالید المحلیة واألولویات واالحتیاجات. وبناءاً على ھذا )mapping(رسم الخرائطنتائجستتفاوت 
تشكیل مجموعة عمل لضمان التولیف مع سیاسة الحكومة والممولین والربط مع الجھات الفاعلة الرئیسیة المزودة لبرامج مشابھة 

عضاء مجموعة وینبغي مناقشة تطویر مفھوم التدریب مع أوالحصول على الخبراء والموارد لتخطیط وتنفیذ المنھاج العالمي. 
  بر قدر ممكن من الموارد المشتركة.أكمباستخداالعمل وتطبیقھ

  

ینبغي قبل البدء بعملیة التنفیذ مراعاة تلبیة االحتیاجات المختلفة ألصحاب المصلحة بعنایة  ومراعات توفر البنیة التحتیة والموارد 
تخدام تكنولوجیا تطویر مواد تدریبیة مشتركة واسالالزمة. ویمكن في بعض األقالیم تخفیض تكالیف التعاون اإلقلیمي من خالل 

  المعلومات واالتصاالت. 

  

ھیكلیة المنھاج.11

  

مدة ونطاق الوحدات التدریبیة بشأنبما أن المنھاج العالمي مصمم بطریقة تأخذ منحى الكفاءة، تمثل بیانات اإلطار المؤسسي 
وھناك إمكانیة لتقصیر المدة في حال تمتع المشاركون الفردیة توصیات تعتمد على الخبرات المكتسبة عن طریق الممارسة. 
ھناك عدة نماذج مختلفة من حیث الوقت، سدروحداتبمستوى معین من المعرفة األساسیة. ولتنظیم عملیة تنفیذ المنھاج إلى 

فترةقصیرة على مدى درس إلى وحداتیمكن استخدامھا من حیث المبدأ ابتداءاً من دورة مكثفة بدوام كامل إلى تقسیم البرنامج 
یتمثل السیناریو قیمة كبیرة لربط وحدات الدرس بمراحل وأنشطة الدراسة الفردیة للمشاركین. إعطاءكما ویجب أطول من الزمن. 

بالنسبة لوحدات و.بین مرحلتي تعلیم) والتأمل فیھقد تم تعلمھما المثالي بنموذج یتم فیھ دمج مراحل "التعلم الذاتي" (مثل تجربة 
فعلیاً في مجال عاملونأن یكون المشاركونمن الناحیة المثالیة التدریب المخصصة للتعلیم والتعلم وطرائق التعلیم، فھذا یتطلب

الھادف. ویمكن لمراحل الدرس اإلعداد لمراحل التعلم الذاتي ودعم التطبیق المھني لما قد تم تعلمھ من خالل مھام العمل التعلیم
  ذه الطریقة یمكن ربط النظریة والتطبیق على النحو األمثل.التفكیر. وبھمھام و
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حول والفھمبالنسبة لترتیب الوحدات التدریبیة، یوصى بالبدء بالوحدة األولى والثانیة ألنھما توفران المعرفة النظریة األساسیة و
  رونة. تعلم وتعلیم الكبار. ویمكن التعامل مع ترتیب الوحدة الثالثة والخامسة بطریقة أكثر م

  

المخصصة للمراحل الدراسیة إلى مبادئ تعلم الكبار. ویتطلب الكبار غرف مكیفة ومھیأة تستند المتطلبات المادیة المتعلقة بالغرف 
روشات عالیة الجودة. یعني ذلك بأي شكل من األشكال أن تكون الغرف كبیرة ومریحة جداً أو تحتوي على مفخصیصاً لھم. وال

غرف مجرد غرف كالسیكیة صممت للمدرسین إللقاء المحاضرات في مقدمة القاعة بینما یجلس المتعلمون في تكون الفالمھم أال
یجب أن تتوفر المساحة الكافیة عر الكبار بالراحة في غرفة الصف كما یجب أن یشومقاعد كالسیكیة صممت ألطفال المدارس. 

من حیث األدوات المساعدة في التدریس، فینبغي أن تتاح للمعلم الوسائل للعمل في مجموعات صغیرة أو للقیام بالتمارین المحددة. و
التي و توفیر الحد األدنى من الوسائل اإلیضاحیة واألدوات التقنیة المناسبة دون الحاجة لذكرھا بالتفصیل في ھذا الجزء. فالھدف ھ

میسر. وإلى أقصى حد ممكن، ینبغي توفر یجب أن تشمل لوح أبیض أو أسود ومخطط إیضاحي ولوح دبابیس وحقیبة أدوات ال
  جھاز الحاسوب مع جھاز عرض الفیدیو والسیما في ضوء متطلبات تكنولوجیا المعلومات لمحو األمیة بشكل عام.

  

ضمان الجودة والرصد.12

  

  الرصد والدعم

  

والجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبار بدعم المكاتب المنفذة )DIEسوف یقوم المعھد األلماني لتعلیم الكبار (،بالنسبة لمرحلة االختبار
للجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبار وذلك من خالل تقدیم التوجیھ واإلرشاد في إعداد البرنامج التدریبي والبحث عن وتطویر المواد 

  ال مواجھة أیة مشاكل أثناء عملیة التنفیذ.التدریبیة وإیجاد المیسرین والمدربین المناسبین فضالً عن تقدیم المشورة المستمرة في ح

  

جمع الخبرات المباشرة المتعلقة بمالئمة محتوى وھیكلیة المنھاج العالمي. وعالوة على ، سیتممن خالل دعم الشركاء عن كثبو
ذلك، سیؤدي ھذا إلى تمكین الفریق من إلقاء نظرة أعمق على فنون تنفیذ المنھاج على أرض الواقع وبالتالي، القدرة على جمع 

  الدروس المتعلمة لتطبیقات مستقبلیة.

  

بتحقیق جودة عالیة للبرامج فحسب، بل یضمن أیضاً إدماج الفرص والعقبات وتوثیق سیناریوھات التنفیذال یسھم الدعم الوثیق 
  والتطورات إضافة إلى شبكة المؤشرات الرسمیة في عملیة تحسین المنھاج العالمي. 

  

  مؤشرات الجودة للمنھاج ونظام الرصد

مرجعي لمعاییر تقییم الوسیتم استخدام اإلطار.ي كما تم ذكره أعالهتقییم المنھاج العالمیعتبر حق التعلیم نقطة البدایة في 
وبما أن المنھاج في مرحلة OECD(.23المساعدات اإلنمائیة للجنة المساعدة اإلنمائیة التابعة لمنطقة التعاون والتنمیة االقتصادیة (

عامة بشكل أو آخر وذلك إلدراك أكبر قدر ممكن من تنوع القضایا المتعلقة بالمنھاج االختبار األولى، تكون األسئلة التوجیھیة 
  العالمي. 

  

  التعلیقات  المصدر  معاییر الرصد  المستفیدون  األسئلة التوجیھیة  المعاییر

وثاقة الصلة 
  بالموضوع

إلى أي مدى یسھم المنھاج 
العالمي في تلبیة 

االحتیاجات المجتمعیة لكل 
  إقلیم؟بلد أو 

المشاركون والمدربون 
والشركاء المعنیون في 

  تنفیذ المنھاج

إلى أي مدى كان 
المستوى المھني 

للمدربین مصدر قلق 
  للبلد المعني؟

ھل لبى المنھاج 
العالمي أولویات 

  المنظمات الشریكة؟

المقابالت الجماعیة 
  والفردیة واالستبیانات

الصلة على تتحدد 
مستوى المجتمع بشكل 

كبیر بمدى مالئمة 
من الوحدات 30%

االختیاریة والتركیز 
  العام للشركاء 

                                                  

23http://www.oecd.org/dac/evaluationofdevelopmentprogrammes/49756382.pdf  
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تبادل بناء حظيھل 
اھتمام بالقدرات 
  للشركاء؟

إلى أي مدى تؤدي   الفعالیة
  األھداف إلى:

تعزیز مھنیة -
مثقفي الكبار من 
خالل إطار عمل 
مرجعي مشترك.

دعم مزودي -
خدمات تعلیم 

الكبار في تصمیم 
وتنفیذ برامج 

المدربین.تدریب 
تعزیز تبادل -

المعرفة والتفاھم 
بین مثقفي الكبار 

في كافة أنحاء 
  العالم.

المشاركون والمدربون 
والشركاء المعنیین 

  بتنفیذ المنھاج العالمي

إلى أي مدى وبأي 
مجاالت قد تم تحسین 

قدرات المشاركین على 
التدریب كنتیجة 

  للتدریب؟

ھل اكتسب المشاركون 
من الكفاءات التي كان 

المفترض أن 
  یكتسبوھا؟

إلى أي مدى استفاد 
تصمیم وتنفیذ برنامج 
التدریب من المنھاج 

  العالمي؟

إلى أي مدى أسھم 
المنھاج العالمي في 

  تبادل المعرفة؟

المقابالت الجماعیة 
والفردیة واالستبیانات 

(البیانات األساسیة 
  للمشاركین)

تتشكل الفاعلیة بشكل 
كبیر من خالل نوعیة 

التدریب الفعلي برنامج
من حیث المدربین 

  والمفھوم.

التي تدابیرالما ھي  الكفاءة
تلبیة احتیاجات لاستخدمت

المدربین المشاركین بتكلفة 
  أقل؟

الطرق األكثر ما ھي
التي كان منفاعلیة 

الممكن استخدامھا لدعم 
الشركاء في تطویر برامج 

  تدریب مدربین؟

بأي طریقة كان من 
تبادل الممكن تحقیق 

المعرفة بین مثقفي الكبار 
  بتكلفة أقل؟

المشاركون والمدربون 
والشركاء المعنیین 

  بتنفیذ المنھاج العالمي

ما ھي الصعوبات التي 
واجھت تنفیذ المنھاج 
العالمي على أرض 

  الواقع؟

تحدید أنشطة بدیلة 
وتقدیرات للتكلفة لتلبیة 

احتیاجات المدربین 
وتطویر خطط تدریبیة 

  تبادل المعرفة.وتعزیز 

عصف ذھني مع 
  أصحاب المصلحة

یصعب التمییز بین 
طریقة تطویر مفھوم 

التدریب وطریقة 
  تنفیذه.

ھل استفادت الفئة   األثر
من الثانویةالمستھدفة 

التدریب من حیث 
المشاركة و/أو تحسن 

  ظروف المعیشة؟

المشاركون في 
  تدریبات المشاركین

ھل كان محتوى التعلم 
تم تنفیذهوھل مالئماً 

  بطریقة مھنیة؟

ھل تم تشجیع 
  المشاركة؟

من الصعب سد الفجوة   االستبیانات
ىمحتوفاقإذا 

التدریب والظروف 
وأسلوب التقدیم جودة 
  المنھاج العالمي بكثیر.

كیف سیستمر تنفیذ المنھاج   االستدامة
العالمي بعد انتھاء 

  التمویل؟

بین روابطھل تم تأسیس 
ال یزال مثقفي الكبار 

استخدامھا قائماً بعد مرور 
  عام على المشروع؟ 

المدربون والشركاء 
المعنیین بتنفیذ المنھاج 

  العالمي.

نفس األسئلة المدرجة 
تحت قسم "األسئلة 

  التوجیھیة"

    مقابالت المتابعة

اآلثار غیر المقصودة أو العكسیة (مثالً قد تصبح عملیة التخطیط لتدریب المدربین أكثر صعوبة من خالل إھمالینبغي أیضاً 
تطبیق المنھاج العالمي). سیتم أیضاً مراجعة محتوى المنھاج العالمي وطریقة التنفیذ جنباً إلى جنب مع المشاركین للحصول على 

  أكبر قدر ممكن من البیانات للمسودة النھائیة.
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آفاق المستقبل.13

  

  االعتراف بالتعلم السابق

وسیلة أخرى لتصمیم أو تولیف برامج التدریب القائمة على أساس المنھاج بما یتماشى مع یوفر االعتراف بالتعلم السابق
إعفاء المشاركین الذین یمتلكون الكفاءات المدرجة في ،)RPLمن خالل االعتراف بالتعلم السابق (،االحتیاجات الفردیة: یمكن

تضمن إمكانیة تحدید األدوات واإلجراءات المناسبة التي RPLمن بعض أجزاء التدریب. ویتطلب استخدام المنھاج العالمي 
بالتعلم السابق مثل إثبات وتوثیق كفاءات المشاركین بطریقة عادلة وشفافة. وبالنسبة لمجال تعلم وتعلیم الكبار توجد أدوات اعتراف

المشار إلیھا في وقت ”Flexi-Path“المسارات المھنیة المرنة حقیبة أدواتو”Validpack“الكفاءات النفس تعلمیة لمثقفي الكبار 
  كیفیة استخدام ھذه األدوات ضمن المنھاج العالمي.استكشاففي المرحلة التجریبیة سیتم سابق في المقدمة. و

  

  الشھادة

الھدف في تقدیم شھادة موحدة للدورات التدریبیة والبرامج القائمة على المنھاج العالمي للجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبار یتلخص
على اكتساب المشاركین للكفاءات المحددة في المنھاج ینبغي توفر أدلةوللحصول على الشھادةالمعھد األلماني لتعلیم الكبار. و

لم یتم تحدیدھا بعد.األدلةجراءات المرتبطة بالحصول على ھذه العالمي، إال أن اإل

  

وتتضمن بعضاإلضافیة. للمؤھالتوحدات ومستویات لیشملالمنھاج العالمي ة نطاقتوسعمسألة في النظر أیضاً ویجب 
لمخططي المؤھالتة مستوى االحتماالت الممكنة تطویر وحدات تدریبیة فردیة من شأنھا المضي قدماً في الجوانب المكانیة ومتابع

  البرامج والمدراء في مجال تعلیم الكبار. 
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المنھاج  ج.                              

: المقدمةصفرالوحدة                         

  

  الغایة

  

متین من أجل استكمالھم الناجح لمسار تعریف المشاركین بالمنھاج العالمي ووضع أساس في الغایة من ھذه الوحدة التمھیدیة  تكمن
  التدریب. وھذا یشمل أبعاد عدة:

  

ذات الصلة المتعلقة بالمنھاج بما في ذلك األھداف العامة وفلسفة المنھاج أوالً، یتم تزوید المشاركین بكافة المعلومات
والتفاصیل العملیة الخاصة باستكمال مسار التدریب.

 التدریب مع بشأنثانیاُ، توجھ الدعوة للمشاركین لمشاركة المعلومات الخاصة بخلفیتھم المھنیة واحتیاجاتھم وتوقعاتھم
مزود التدریب وذلك للتمكن من تصمیم مسار التدریب المناسب.

 ،ًوبناء عالقة مع بعضھم البعض وتبادل المعلوماتلالتصالللمشاركین والمیسرین الفرصة توفر ھذه الوحدة ثالثا
شخصیة وذلك للتمكن من إنشاء بیئة تعلیمیة بناءة.

  

  الشكل أو التصمیم

وبدالً من خالل اجتماع مع المشاركین والمیسرین یستمر لیوم واحد على األقل. منیتم غالباً على النحو المثالي تقدیم ھذه الوحدة
النترنیت لتزوید المشاركین والمیسرین بالمعلومات الالزمة حول ذلك، یمكن استخدام المواد المطبوعة و/أو تلك المتوفرة على ا

والنقاش بین المشاركین تبادل المشتركلغایات المنتدیات االنترنیت ویمكن أیضاً استخدام البرید االلكتروني و/أو.المنھاج
فیر توبغرض إلى أقصى حد ممكنولكن باعتبار أن الھدف من ھذه الوحدة ھو بناء العالقات الشخصیة والمدربین/المیسرین. 

عقد اجتماعات مع كافة الجھات الفاعلة المشاركة عند بدایة التدریب وقبل االنخراط ،المعلومات، یوصى بشكل كبیر وكلما أمكن
ا كم،ھذه الوحدة متعدد االتجاھات. وفي كلتا الحالتین، من الضروري جداً أن یكون االتصال في الالحقةبالوحدات المواضیعیة 

أن یحظى كل من المدربین والمشاركین بفرصة التعبیر عن توقعاتھم ومطالبھم وأنھ من الضروري، إلى جانب تبادل المعلومات،
  . المتعلقة بالتدریبات

  

  المحتوى

  الوحدة ما یلي:الخاص بھذهیتضمن المحتوى 

  

  معلومات حول المنھاج العالمي

 ومبادئھخلفیة حول المنھاج العالمي وفلسفتھمعلومات
أھداف المنھاج العالمي
أھداف التعلم والكفاءات التي ینبغي اكتسابھا
مقدمة عامة حول الوحدات التدریبیة

  

  معلومات حول التدریب

ھیكلیة التدریب
أشكال أو صیغ التدریب
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أنشطة التعلم واألسالیب والطرائق المتوقعة
وسائل وقنوات االتصال
الجدول الزمني
 التدریبعقدأماكن

  

  ول مقدم التدریبمعلومات ح

معلومات شخصیة حول المدربین/المیسرین: الخلفیة المھنیة والخبرات في تعلم وتعلیم الكبار
 تفاصیل االتصال  

تفاصیل االتصال للموظفین اإلداریین وموظفي الدعم  

  

  حول المشاركین وتوقعاتھممعلومات 

 المھنیة والخبرات السابقة في مجال تعلم وتعلیم الكبارمعلومات شخصیة عن المشاركین: الخلفیة
توقعات واحتیاجات المشاركین

  

  توقعات المنھاج العالمي تجاه المشاركین

متطلبات االلتزام بالتعلم النشط أو الفعال
متطلبات التفكیر في والتطبیق العملي لمحتوى التعلم

  

  بناء العالقات

التعرف على بعض
 لمزید من التواصل بین المشاركین والمدربین/المیسریناالتصال بیاناتتبادل

  

  المتابعة: تناول التوقعات

  

ینبغي استخدام المعلومات المولدة في الوحدة التمھیدیة ھذه حول توقعات المشاركین وخلفیاتھم كأساس لتصمیم وتولیف مسارات 
  عملیة تصمیم أو تولیف المسارات التدریبیة من خالل ناحیتین رئیسیتین:التدریب التالیة مع السیاق الفردي. ومن المرجح أن تتم 

  

اختیار أن یتم بحسب خلفیة المشاركین مثل یمكن تكییف عملیة اختیار المواضیع للوحدات التدریبیة الرئیسیة الخمسة
یمقراطیة أو تمكین المجتمع أو أمثلة وخاصة من المجاالت التي ینشط فیھا المشاركین (تدریبات محو األمیة أو التربیة الد

تدریبات المھارات المھنیة).
ویمكن وضع تصور لھذه حدات التدریبیة االختیاریة.ركین لتحدید مواضیع الوحدة أو الویمكن استخدام توقعات المشا

ینبغي استخدام الوحدات االختیاریة ،الوحدات بطریقة حرة طالما قد تم استیفاء بعض معاییر الجودة األساسیة. وبالتالي
إلى أقصى حد ممكن ضمن حدود الموارد المتاحة لتوفیر تدریبات مصممة خصیصاً لتلبیة االحتیاجات الفردیة. 

  

كبیراً من جزءاً یمكن إعفاء المشاركین الذین یمتلكون طریقة ثالثة لتكییف التدریب:ور لتصمن الممكن وضعمن حیث المبدأ، و
إجراءات االعتراف المنھاج العالمي من بعض أجزاء التدریب. وھذا یتطلب استخدام عن طریقاكتسابھا رضالتي یفتالكفاءات

ولكن بما أنھ لم یتم وضع آلیات لالعتراف بالتعلم السابق على نطاق واسع، یمكن أن یكون ھذا خیاراً ،)RPLبالتعلم السابق (
قط. وقد یتغیر ھذا الوضع في منتصف المدة وذلك ألن بعض أدوات االعتراف بالتعلم واقعیاً في الوقت الحاضر لحاالت قلیلة ف

) ھي بالفعل متاحة لمثقفي الكبار ویمكن تكییفھا لغایات تتعلق بالمنھاج العالمي (أنظر آفاق المستقبل أعاله).RPLالسابق (
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المنھاج                                

تعلیم الكباركیفیة التعامل معالوحدة األولى:                         

  24الكفاءة

یصل األفراد الذین أكملوا المنھاج العالمي إلى معرفة وفھم وظائف وحیثیات مجال تعلیم الكبار وأھمیتھ في السیاق االجتماعي 
اإلطار الدولي األوسع. وبالتالي فھم قادرین على وضع الخاص بھم بالمقارنة أیضاً مع السیاقات األخرى الممكنة وفي ضوء

  أدوارھم المھنیة ضمن ھذا السیاق.

  

األفراد الذین أكملوا المنھاج العالمي

مما أدى إلى للتعلیمقد تشكلت من قبل وجھات النظر اإلنسانیة المختلفة والفھم المختلف یدركون بأن ممارسة تعلیم الكبار -
.وآدابھحول تعلم الكباریھمالفھم األساسي لدتكوین 

على درایة باألشكال المختلفة لتعلیم الكبار في بلدھم فالمشاركون. وثقافتھ القائمةالتنوع في مجال تعلیم الكباریدركون -
  إلى األشكال المختلفة من تعلیم الكبار. المستخدمة لإلشارةویعرفون المعاني ودالالت المصطلحات الرئیسیة الشائعة 

.ذات الصلة بسیاقھم الخاص في تعلیم الكبارالدولیة لدیھم فھم أساسي للتطورات -

التنوع الموجود في تعلیم الكبار.قادرون على وضع سیاق تعلیم الكبار الخاص بھم ضمن -

قادرون على وضع أدوارھم الخاصة كمثقفي كبار ضمن ھذا السیاق. -

المنطقة وعلى الصعید الدولي.في بتعلیم الكبار في بلدھم والخاصلقانوني معتادون على األحكام الھامة لشروط اإلطار ا-

تعلیم الكبار.تمویلكنھم التمییز بین الفئات المختلفة وشرح األشكال المعقدة من یم-

على درایة بالمالمح األساسیة للسیاسات الحالیة ذات الصلة بتعلیم الكبار.-

المنطقة وعلى المستوى الدولي. في الفاعلة في تعلیم الكبار في بلدھم ولدیھم المعرفة حول أھم الجھات -

السلطة/القوةوفي عالقات المرتبطة بتعلیم الكبارومصالح الجھات الفاعلة قادرون على التفكیر بشكل جوھري في وظائف -
.القائمة

  الصلة بالوحدات األخرى

الفھم للمفھوم الشامل لتعلم وتعلیم الكبار إضافة إلى األفكار والجوانب الرئیسیة یتمثل الغرض الرئیسي من ھذه الوحدة في تطویر 
وھناك حاجة للتفكیر . ااألخرى كما وتربط بینھالمتعلقة بتعلیم الكبار. وانطالقاً من ھذا المعنى، توفر ھذه الوحدة األساس للوحدات 

عند التعرف على ،على سبیل المثال، وة، في كافة الوحدات األخرىفي الوضع الثقافي، الذي یشكل الفكرة الرئیسیة في ھذه الوحد
واختبار أسالیب وطرائق معینة في التدریس (الوحدة الثالثة) أو التقییم (الوحدة الخامسة) أو عند التعامل مع نظریات التعلم المختلفة 

ویرتبط أیضاً موضوع الدافعیة والمشاركة في تعلیم (الوحدة الثانیة) أو مفاھیم االتصال ودینامیات الجماعة (الوحدة الرابعة). 
  بالطریقة التي یتم فیھا إعداد تعلیم الكبار في سیاق معین.الكبار (الوحدة الثانیة) بشكل كبیر 

                                                  

رجة في یق الكفاءات المدال یشیر وصف الكفاءة في ھذه الوحدة إلى القدرة على العمل في المعنى الضیق، وإنما یشیر إلى مجموعة أساسیة من المعرفة والمواقف لتطب24
  ل. الوحدات الالحقة بشكل مسئو
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التي تم التمھید لھا في ھذه الوحدة عند التعاملف الكبار ومواقفھ المھنیة وقیمھ ھناك حتماً حاجة للتطرق مرة أخرى إلى دور مثق
  في ھاتین الوحدتین.الرجوع إلى المراجعمع مبادئ التعلم وأنشطة التدریس (الوحدة الثانیة). ولذا یوصى بشكل كبیر 

  

  المواضیع

مبادئ علم التربیة/ أصول تعلیم الكبار:فھم التنوع واالختالف في تعلیم الكبار

o والتعلیم والتنشئة االجتماعیةاالفتراضات األنثروبولوجیة (علم اإلنسان)، بدایة اإلنسان
oعلیم وتعلیم الكبارتومفھوم النظریات التعلیم
oأخالقیات تعلیم الكبار

 ماذا یعني "تعلیم الكبار" وما ھي األمور التي یشملھا؟فھم المجال :
oرسم تصور لمجاالت التعلیم األخرى
oتعلیم الكبار والتعلم مدى الحیاة
o الكبارالمفاھیم النظریة حول تعلیم
o(...مثل التعلم النظامي وغیر النظامي وغیر الرسمي) إدراك المفاھیم الرئیسیة
oمجاالت الممارسة المختلفة مثل التدریب المھني أو التثقیف المجتمعي

دور السیاق االجتماعي التاریخي
oالوضعیة الثقافیة لتعلیم وتعلم الكبار

وظائف وفوائد تعلیم الكبار
o ؟الكباربماذا یفید تعلیم
oتصور لنواحي أخرى من تعلیم الكبار
oبتعلیم الكبارالخاصةاالھتمامات

المتعلمون
المجتمع
االقتصاد
(المستوى المحلي واإلقلیمي والوطني) ھیاكل الدولة
قطاع التعلیم

oفوائد تعلیم الكبار

شخصیة
اقتصادیةاالجتماعیةالقوة
عالمیة

o(النوع االجتماعي) المتعلقة بتعلیم الكبارالنواحي الجندریة

دور تشجیع المشاركة في تعلیم الكبار
حدود وإمكانیات تعلیم الكبار
عالقات القوة القائمة في مجال تعلیم الكبار
تعلیم الكبار كنظام أكادیمي
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تعلیم الكبار في السیاق الوطني والعالمي

التطورات الوطنیة والدولیة في تعلیم الكبار
الرئیسیة لسیاسة تعلیم الكبارالمالمح
 یحدث تعلیم الكبار؟من السیاقاتالتحدیات الوطنیة: في أي
 الرئیسیة الفاعلة في المجالالجھات

oالمحلیة
oالوطنیة
oالدولیة
o طبیعة المزود وجانب الطلب–سوق تعلیم الكبار
oالفئات المستھدفة

ظروف اإلطار الوطني

oاألنظمة القانونیة
o الكبارتمویل تعلیم
o(المشاركة في التعلیم المستمر، الخ) إطار البیانات اإلحصائیة

تعلیم الكبار كمھنة ودور معلم الكبار بحسب مفھوم المنھاج العالمي

مھنة تعلیم الكبارالمیزات الخاصة ب
 فرص الدخول والتطور–في تعلیم الكبار المھنیة/الوظیفیةالمسارات
 ظروف اإلطار القانوني–حقوق وواجبات معلم الكبار
 في الدور الخاصالتأمل والتفكیر

o :(أي المتعلق بسیرة الشخص نفسھ) لماذا أرید أن أعمل في مجال تعلیم الكبار؟المنظور البیوغرافي
o ،والمسؤولیة (أثر األعمال والتصرفات الشخصیة)المواقفالمنظور األخالقي

الذات والتسویق الذاتيالكفاءة الشخصیة: مبادئ إدارة الوقت وإدارة
تفسیر نتائج الدراسات واإلحصاءات، الخ.المنحى العلمي للعمل :

)مختاراتاألدب المقترح (

 ،2007. نیویورك، تعلیم المقھورینفریري، باولو
 ،1995الیاس، جون ل؛ مریم، شاران ب: األسس الفلسفیة لتعلیم الكبار، ماالبار
 ،الوفاء بالتزاماتنا المشتركة. باریس، . إطار عمل دكار. التعلیم للجمیع:2000سینیغال. المنتدى العالمي للتعلیم، دكار

الیونیسكو.

  مالحظات حول التنفیذ

لوضع ھذه الوحدة ملحةمنھ، ھناك حاجةیتجزأالذي ھو جزء ال بما أن تعلیم الكبار قد ُشكل بشكل كبیر من قبل السیاق المجتمعي
الخبرات السابقة للمشاركین كنقطة بدایة وتركیز بأخذكبیرة إلى درجةضمن سیاق محدد أكثر من غیرھا من الوحدات. ویوصى 

تقدم المواضیع واألسئلة المدرجة أعاله إطاراً للقضایا التي محتوى الوحدة حول واقع تعلیم الكبار المحدد في بلدھم أو منطقتھم. 
كما وال یعتبر مثل ھذا األمر ،وعلى أیة حال، ال یوصى بتناول المواضیع كل على حدةبغي التفكیر فیھا في ھذه الوحدة. یمكن وین
لھم والتعامل معھا بتعمق أكبر. األكثرصلةالذات المواضیع على انتقاءوبدالً من ذلك یجب تشجیع المدربین والمشاركین إلزامیاً. 

خصوصیات سیاق معین (مثل سیاق الشخص نفسھ) فمن الضروري أن تتاح إمكانیة المقارنة على بینة من یكونونىوحت
لذلك، في حین تعتبر السیاقیة من المیزات الھامة في ھذه الوحدة والتي ینبغي أن تقدم واالطالع على سیاقات ومفاھیم بدیلة أیضاً. 
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بین واقع تعلیم الكبار واالعتماد على المقارنات عند اللزوم منظور أوسع من وقت إلى آخربتبنياألساس الشامل، یوصى مع ذلك 
.مختلفة وفقاً لوجھات النظرفعلى سبیل المثال، ُیفترض أن یخدم تعلیم الكبار غایات وواقع آخر لتعلیم الكبار.المحدد للمشاركین 

ویمكن أن یكون التركیز مثالً على تطویر المھارات المھنیة المناسبة لسوق العمل أو تعزیز التفاھم والتماسك االجتماعي أو تمكین 
األفراد والمجتمعات من وضع مصائرھم في أیدیھم وغیرھا من األمور األخرى. وإذا كانت خبرات المشاركین قد تشكلت بشكل 

  فیجب أن تمكنھم ھذه الوحدة من إدراك غایاتھم الشخصیة والتي عادة ما ترتبط بتعلیم الكبار.،ایاتكبیر من خالل أي من ھذه الغ

  

وبالنسبة للتنفیذ، ال ینبغي أن یُنظر إلى ترتیب المواضیع في ھذه الوحدة على أنھا إلزامیة. ومن ناحیة منھجیة، قد یكون البدء بفكرة 
أنكما وینبغي . مفیداً أمراً التعمق أكثر في حیثیات ھذا المجالغرافي للمشاركین قبل بالمنظور البیووربطھاودور مثقف الكبار 

  یكون تحقیق التوازن في المعرفة التحلیلیة المجردة والمنظور الفردي محوراً رئیسیاً في ھذه الوحدة بأكملھا.

  

التطبیق العملي والتفكیر

  

الموضوع من حیث المحتوى وعالقتھ بخبرات المشاركین عنصراً رئیسیاً في المدخل إلى أساسیات ومبادئ طرحتعتبر كیفیة 
األدوات المناسبة أسالیب العرض ، تشمل األساسیةطریق المعرفةیتشكل عنمن ھذا العنصراً كبیراً وبما أن جزءتعلیم الكبار. 

العالقات تعزیز ھاوخاصة إذا كان الھدف منةلمشاریع أن تعود بالفائدویمكن لزیارة اوالدراسة الذاتیة والعمل الجماعي.
. وھناك تحد ممیز یكمن في ربط العناصر البنیویة أو النتائج العلمیة باألوضاع الشخصیة للمشاركین. ویمكن تكوین مثل المؤسسیة

الكبار عن طریق مثقفدور في التأملوینبغي . ھذاھذه العالقة من خالل عمل المجموعات الصغیرة أو استخدام األسالیب الخالقة
العمل الجماعي والفردي.

  النطاق المقترح:

أیام)4ساعة تعلیمیة (32-
ساعة من الدراسة الفردیة32-
زیارات للمشروع إذا كان ذلك مناسباً -
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الوحدة الثانیة: تدریس وتعلم الكبار                       

:الكفاءة

  

بأسالیب وأنشطة المعرفةنظریة التعلم ویصبحون قادرین على ربط ھذه في مجالالمنھاج العالمي المعرفة من یكملونتتكون لدى 
یأخذونھا بعین االعتبار عند والتحفیزیة والنفسیة واالجتماعیة لتعلیم الكبار لمزایالكما ویصبحون مدركینالتدریس الخاصة بھم. 
طة التدریس.التخطیط والتنفیذ ألنش

  األشخاص الذین أكملوا المنھاج العالمي

في المدارسبدالً من التعلملتعلیم الكبارعلى درایة بالخصائص الرئیسیة -
تعلم.ن على زیادة دافعیة اللفردیة لبدء عملیات التعلم وقادرواألسباب اإلىعلى التعرف قادرون-
ما ھو ممكن واقعیاً.ن على تحدید معیقات التعلم والحد منھا بقدرقادرو-
على درایة بالنماذج النفسیة ذات الصلة وآثارھا على عملیة التعلم.-
نجاح لضمانفي كل من التخطیط والتفاعل المباشر وذلك الكبارن على استخدام مثل ھذه األبعاد المختلفة في عملھم مع قادرو-

التعلم بشكل مستدام.

المواضیع

  
  العالقة مع الوحدات األخرى

  
تركز ھذه الوحدة على نظریات التعلم وتعطى فكرة حول عملیات التعلم ذاتھا. وبالتالي، ترتبط بشكل كبیر بنظریات تعلیم الكبار 

(الوحدة األولى). وفي نفس الوقت، تشكل األساس الھام لتطبیق األسالیب سیاقالوالتعلم ضمن ومفھوم ووظائف تعلیم الكبار 
بمختلف أنواع المشاركین (الوحدة الثالثة). وترتبط مبادئ الكبار (الوحدة الرابعة) واالتصالوالطرائق المختلفة في تدریس 

التدریس بشكل خاص باستخدام األسالیب والطرائق (الوحدة الرابعة) ولكنھا ترتبط أیضاً بالمواقف المھنیة لمثقفي الكبار وبأدوارھم 
  (الوحدة الثانیة والوحدة الخامسة).

  
التعلم:نظریات وأسباب

ما ھو التعلم؟
:مبادئ نظریات التعلم واألسباب المختلفة في تعلیم الكبار، مثل

oنظریة التعلم البنائیة
oنظریة التعلم العلمیة
o نظریة التعلم الظاھریة
oالتعلم التحویلي
oالسلوكیة
oنظریات العلوم العصبیة للتعلم)neuro-scientific learning theories(
oالمعلم والمتعلم في نظریات التعلم المختلفةالقة بین الع
o(األندراغوجیا) كعلم تعلیم وتعلم الكبارتعلیم الكبار

  أنشطة التدریس في تعلیم الكبار

 الذاتیةأثر نظریات وأسباب التعلم المختلفة في ضوء نشاطات التدریس
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مبادئ التدریس في تعلیم الكبار

oالمشاركینمنحى
oالخبرةمنحى
o ببیئة الحیاةالعالقة

  أشكال المعرفة

oالمعرفة المتبلورة مقابل المعرفة السائلة
oالمعرفة التصریحیة مقابل المعرفة اإلجرائیة

  تعلم الكبار

كیف یتعلم الكبار؟
 المختلفةالفئات العمریةتغیرات في المقدرة على التعلم في
أشكال التعلم

o المعرفياإلدراكي/التعلم
oالتعلم العاطفي
oالتعلم القائم على السلوك
o أو التعلم بالخبرةالتجریبي التعلم
o الخاص أشكال التعلم التقلیدیة في السیاق الثقافي
oأوضاع التعلم كتحديمواجھة

دوافع التعلیم

أسباب البدء بعملیات التعلیم

oاألبعاد النفسیة
oالمتعلقة بالمجموعةالعناصر
oالمكونات االجتماعیة الدیمغرافیة
oالتسربأسباب أسباب االفتقار إلى التعلیم و
oمعیقات المشاركةالعوامل الخارجیة والمشاركة في التعلیم /

العوامل أو األوساط االجتماعیة الدیمغرافیة
إطار العمل

التكالیف-
الوقت-
الموقع-
المدة الزمنیة-
الفصل الدراسي-
متعلقة بالجندر (النوع االجتماعي)عناصر-

  الكبار في اكتساب الكفاءات الالزمة: لمثقفيتعتبر العوامل التالیة ذات أھمیة مركزیة 
  

اإلشارة للبیئة الثقافیة الفردیة
تجزئة المعلومات المنقولة بحسب السیاق المحدد للنشاط
 بحسب الحاجةالمتصلة بالموضوعإضافة أو حذف األبعاد غیر
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  )مختاراتاألدب المقترح (

 :.2007التعلمنیویوركومجتمعاتالحیاةمدىالتعلمجارفي، ب.
 2000. سانفرانسیسكو التطورمیزیرو، جاك (محررون): التعلم كعملیة تحول: المنظور النقدي حول نظریة في طور
في تعلیم الكبار. نظریات معاصرة. أوبالدن وآخرون: باربرا بودریخ): التعلم والتدریس 2011د، ه.: (باتزول

  
مالحظات حول التنفیذ

إعطاء األھمیة الالزمة لتصمیم المسار الفردي من خالل اإلعداد فیجب ،بما أن تعلم الكبار قد صور على أساس النظریات العلمیة
من الكافي للتدریس. ویؤدي استخدام أسالیب نقل المعلومات مثل عرض البوربوینت أو التعلیم التفاعلي إلى تمكین التجربة الذاتیة 

خالل لعب األدوار والمحاكاة إضافة إلى تسلیط الضوء على أثر أنشطة التدریس الخاصة بالمشاركین من خالل العمل الجماعي 
والتفكیر في الخبرات الناتجة عن عمل المشروع.التأملویمكن أیضاً والواجبات الفردیة.

  
فيفعالوبشكلاالعتباربعینأخذھاوكیفیةلمشاركیھمالخاصةماتبالسالتفكیرالعالميالمنھاجأكملواالذیناألفرادعلىیتعین
  إطار التعلیم النظامي أو غیر النظامي.ضمنبالتعلم من تلقاء أنفسھمعلى االستمراروینبغي الحقاً تحفیزھم .التدریسأنشطة

  
  التطبیق العملي والتفكیر

  
من شأنھا أن والتيیتحدى الجزء النظري في ھذه الوحدة النھج التفاعلي للمدرب. ویمكن تقدیمھ باستخدام أوضاع تعلم مختلفة 

توضح نظریات التعلم المختلفة. ویمكن أخذ الخبرات الحیاتیة والعملیة للمشاركین كأمثلة جیدة في تصور مرحلة من مراحل التعلم 
نفس الوقت، یمكن مناقشة عملیات التعلم الخاصة بھم ودوافعھم للمشاركة في التدریب كمقدمة و/أو في النظریات المختلفة. وفي

ھذا ویمكن تحلیل الدافعیة للمشاركة مقابل معیقات التعلم من خالل العمل الجماعي، كما اللجوء إلیھا كمواد للمواضیع الفردیة.
یمكن للمشاركین أن یركزوا على سیاقھم المحلي وأن یناقشوا شكل كاف. ویمكن اقتراح أو األخذ بعین االعتبار نھج التعلم ب

من وجھة النظر ھذه (على سبیل المثال، ظروف اإلطار وأنشطة التدریس المناسبة، الخ).انطالقاالمواضیع الفردیة 

  النطاق المقترح

أیام)3ساعة تعلیمیة (24-
ساعة دراسة فردیة36-
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: االتصال ودینامیات الجماعة في تعلیم الكبارالثالثةالوحدة              

  

الكفاءة:

  

تتكون لدى األشخاص الذین أكملوا المنھاج العالمي درایة بالمبادئ النظریة لالتصال والقدرة على تطبیقھا في التدریس وفي مجال 
الرئیسیة لدینامیات الجماعة والقدرة على تطبیقھا في أنشطة التعلم عملھم في تعلیم الكبار. ھذا وتتكون لدیھم أیضاً درایة بالنظریات 

  للمجموعة وذلك لتوجیھ العملیات االجتماعیة.

  

  األشخاص الذین أكملوا المنھاج العالمي

على تطبیق ھذه المعرفة عند التعامل مع المشاركین وغیر اللفظي وقادرونوشبھ اللفظيعلى درایة بقواعد االتصال اللفظي-
المسار.أثناء

قادرون على تطبیق المحاور الفردیة لالتصال التفاعلي والبناء والمحفز.-
قادرون على إزالة أو تخفیف المعیقات والعقبات المتعلقة باالتصال.-
قادرون على خلق أجواء إیجابیة من خالل أسلوب االتصال.-
من سیاق الجلسة وعملیة التدریس.قادرون على التعامل مع مختلف أنماط االتصال وتوجیھ المشاركین ض-
قادرون على إدراك البنیة غیر المرئیة واالتصال غیر المرئي داخل المجموعة: التعرف على وفھم وتوجیھ عملیات دینامیات -

الجماعة لضمان نجاح تعلم مستدام. 
قادرون على تكییف مراحل عملیات التعلم مع مراحل دینامیات الجماعة.-
بشكل ناجح مع المشاكل داخل المجموعة ومع حاالت الصراع والمشاركین "الصعبین"قادرون على التعامل-
مدركون ألھمیة االنفعالیة في عملیة تعلم الكبار.-

  العالقة بالوحدات األخرى

  

األسالیب ترتبط ھذه الوحدة بشكل وثیق مع األسالیب والطرائق (الوحدة الثالثة) وخاصة ألنھا تشكل األساس في استخدام العدید من
والطرائق. فبمعرفة مبادئ االتصال الجیدة وقیادة المجموعة یصبح من الممكن للمشاركین تطبیق حتى الطرائق التي لم یتم شرحھا 

. وفي نفس الوقت، ترتبط ھذه الوحدة علیھاقد اطلعواأو تطبیق بعض الطرائق التي التدریبخالل أو ممارستھا بشكل مفصل
طریقةبالتحدیداألمرھذاویعتبر. ودافعیتھمبالوحدتین األولى والثانیة وخاصة بأسالیب تعلم الكبار وخصائصھم المحددة وسیاقھم 

العمل أحد أھم وعالوة على ذلك، یعتبر االتصال الكافي والمناخ المالئم في مجموعة. الكبارمعاستخدامھاینبغيالتيالتواصل
خالل ھذه الوحدة تقدیم بعض من عوامل الدافعیة وأحد أقوى المعیقات في تعلم الكبار إن لم تكن مناسبة وإیجابیة. وبالتالي، ینبغي 

لبعض جوانب نظریات لألسئلة األكثر عمومیة المتعلقة بتعلم الكبار كما وینبغي تقدیم بعض التوضیحات الملموسةاألجوبة العملیة 
  لم الكبار وخاصة تلك المتعلقة بالعالقة بین المعلم والمتعلم الكبیر.تع

  

المواضیع

  
االتصال في تعلیم الكبار

مصطلحات االتصال ونماذج ومبادئ االتصال ونظریات االتصال
نظریات تعلم الكبار ومفاھیمھا المتعلقة باالتصال
العناصر األساسیة والخصائص الرئیسیة لالتصال



38

 ومستویات االتصالأشكال

o تثقیفي- مرئي
o االتصال العاطفيمستوى –غیر مرئي
oاالتصال اللفظي وغیر اللفظي وشبھ اللفظي

(....متسم باالحترام، محفز، متبادل) مبادئ االتصال
 ،طرح األسئلة)تجنب قاتالت النقاشمحاور وفنیات االتصال (اإلصغاء اإلیجابي، مستویات االتصال ،
 التغذیة الراجعة والتعبیر عن وتقبل النقد خاصة في سیاق التعلیمتقدیم
االتصال الجماعي والفردي
؛ االتصال الداعم والُمَمّكناالتصال غیر العنیف والدال على الثقة بالنفس
التعامل مع مختلف أنماط االتصال في عملیات التدریس والتعلم
 وعملیات التعلمالحصصالتعرف على وإزالة عقبات االتصال أثناء
 وعملیات التعلمالحصصجوانب وفنیات التوجیھ فیما یتعلق باالتصال أثناء
 االتصال بین الثقافات واخذ الخصوصیات الثقافیة بعین االعتبار
وسائل اإلعالم االجتماعیة واالتصاالت الرقمیة
والنھج الذي یراعي الفوارق بین الجنسیناللغة الجندریة (النوع االجتماعي) المناسبة
:عناصر محددة تؤثر على االتصال

o(الجندر) النوع االجتماعي
oالتنوع
oاالستدامة
oالثقافة
oالسیاق

أساسیات االتصال الداخلي
(العالقات العامة والتسویق) أساسیات االتصال الخارجي

دینامیات الجماعة في تعلیم الكبار

 الجماعة لعملیات التعلم والتدریسأھمیة دینامیات
المبادئ النظریة لدینامیات الجماعة
أشكال وخصائص مجموعات التعلم
(المحتوى ومستوى العالقة) مراحل تطور المجموعات
 األدوار، المجموعات الفرعیة، التسلسالت الھرمیة، القیم والقواعد–تصمیم ثقافة المجموعة
ھیكلیة عملیات دینامیات الجماعة
 ،الخ)قیاس العالقات االجتماعیةنماذج للعمل مع المجموعات (مثل التفاعل المرتكز على الموضوع ،
.مبادئ العمل، أسالیب وفنیات لتوجیھ عملیات دینامیات الجماعة
(...،مدرب مشرف، میسر للعملیة التعلیمیة، قائد، وسیط، مستشار) وتعقید األدوار المختلفة لمثقف الكبار في مجموعة التعلم

تعدد المھام
التعرف على الصراعات التعامل معھااستراتیجیات االتصال لحل المشاكل والصراعات ،
 الصعبینأسالیب وفنیات التعامل مع األوضاع الصعبة والمشاركین

  األدب المقترح (مختارات)

 2008كونوللي، بیرد: تعلم الكبار في مجموعات، النشر األول، میدنھید
2000ت التعلم الفكري، مجلس أوروبا، ستراسبورغ سیدیكس، حقیبة أدوا
2009فیلد ، سبرینغسالیب الحالیة في العالج المسرحي (الدرامي)): األجونسون، دیفید رید؛ إیمونھ، رینیھ (محررون
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مالحظات حول التنفیذ

بطریقة نموذجیة كما ویمكن استخدام تعنى ھذه الوحدة بتنوع المنھجیات. یمكن توضیح الجوانب الفردیة لالتصال وعرضھا 
أوضاع أو أشخاص مألوفین وذلك باللجوء إلى مجموعة من األسالیب مثل عروض البوربوینت القصیرة (على سبیل المثال، عند 
تقدیم نظریات االتصال) والرسوم البیانیة والنماذج التصویریة (نماذج االتصال) والصور وتسجیالت الفیدیو واألفالم القصیرة

  األوضاع المألوفة أو األشخاصمویمكن توضیح وعرض الجوانب الفردیة لالتصال بطریقة نموذجیة باستخدا

  

النظریة، یجب أن یتم توضیحھا بشكل كبیر وباستخدام أمثلة ملموسة. ھذا على األجزاءوعلى الرغم من احتواء ھذه الوحدة 
بحیث یمكن الثقةخالق. ومن الضروري جداً خلق أجواء مریحة تسودھا وینصح بمراعاة التنوع في األسالیب والطرائق والنھج ال

خبراتھم مع المجموعات ووالتفكیر في أسالیب التواصل الخاصة بھم ھم الشخصیة وسرد قصصخبراتھمللمشاركین مشاركة 
واالنفتاح الكافي لالستفادة من المواد والطرائق واألسالیب المختلفة.المختلفة

  

  والتفكیرالتطبیق العملي

  

یتعین على مثقفي الكبار واللجوء إلى وحدات سابقة وخبرات المشاركین والقضایا المتعلقة بالسیاق.یستحسن استخدام أمثلة واقعیة
(یكون نھج البیئات المھنیةمن واللجوء ألمثلة من حیاتھم الشخصیة وتشجیع المشاركین على التفكیر بأسلوب االتصال الخاص بھم 

من الضروري المبادرة في بدء عملیات التفكیر/التأمل حیث یجب أن تقدم طریقة تواصل المعلم والنقد الذاتي موضع الترحیب). 
مع المشاركین مثاالً جیداً حول األمور التي ینبغي مناقشتھا أو توصیتھا (خاصة بالنسبة لالتصال غیر العنیف وغیر السلطوي 

للجوء إلى التمارین الصغیرة وجلسات التأمل أو التفكیر حول أوضاع واقعیة ولعب األدوار والمحاكاة ومھام ویوصى باوالبناء). 
في ، ینبغي تطبیق نھج التفاعل النشط لضمان التعلم الفعال وتطبیق المھارات المكتسبةالمستطاعالمجموعات الصغیرة. وقدر 

األمد.سیاقات الحیاة الشخصیة والعمل وضمان نتائج طویلة

  

ھذا ویتعین على وبشكل عام، یمكن االستعانة بالعدید من األمثلة وخاصة تلك المستوحاة من حیاة وخبرات المشاركین المھنیة.
المشاركین التفكیر والتأمل في خبرات المجموعات المختلفة. ویمكن التفكیر في وتفحص كل من األوضاع السابقة والحالیة 

ي ھناك سلسلة من الطرائق واألسالیب المتاحة مثل التمارین الصغیرة ومھام المجموعات الصغیرة والتمثیل لمجموعة التعلم. وبالتال
والصور واألفالم القصیرة. ومن األسالیب المناسبة أیضاً تلك والمتوالیات القصیرة لعملیات قیاس العالقات االجتماعیةالبیاني 

واأللعاب مثل والحوار المنظمثل السیكودراما (الدراما النفسیة) ولعب األدوار مذخیرة تدریب دینامیات الجماعةالمستمدة من 
NASA أوضاع خاللھا إنشاء وتطبیق وتصمیم وشركة السیارات وبناء البرج، الخ، ولكن ھناك أیضاً تمارین أخرى مناسبة یتم من

  .نموذجیة للمجموعات

  النطاق المقترح

أیام)4ساعة تعلیمیة (= 32-
ساعة دراسة فردیة32-
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تعلیم الكباروطرائق: أسالیب الرابعةالوحدة                        

الكفاءة

  

تعلم للفئةالإلنجاح عملیةالمنھاج العالمي ذخیرة من أسالیب وطرق تعلیم الكبار ویمكنھم تطبیقھا األفراد الذین ینھونلدى یتكون
.بشكل أمثلالمستھدفة

  األفراد الذین أكملوا المنھاج العالمي

مزایاھا ومساوئھا وحدودھا وإمكانیاتھا.تحدیدقادرون على وتعلیم الكبار والطرائقواسعة من أسالیب بمجموعةعلى درایة -
في كافة مراحل المسار.بما یتناسب مع الوضعالمناسبة طرائققادرون على انتقاء األسالیب وال-
.طرائقمجموعة أساسیة من األسالیب والقد طبقوا بشكل مستقل-
لتحقیق نجاح تعلمي مستدام لفئاتھم المستھدفة.طرائققادرون على استخدام األسالیب وال-
  

  العالقة بالوحدات األخرى

  

مكن اتخاذ كل ویفي غیرھا من الوحدات التدریبیة.المتعلمة أو المكتسبةلتطبیق المعرفة والكفاءات تعتبر ھذه الوحدة مثالیة 
ویمكن تحلیل كما موضوع من مواضیعھا كمادة للتنفیذ والتوضیح والعرض أو لتحلیل استخدام األسالیب والطرائق الفردیة. 

المواضیع المدرجة في كافة الوحدات التدریبیة األخرى من منظور مالئمة بعض األسالیب والطرائق جنباً إلى جنب مع المعاییر 
فعلى سبیل المثال، یمكن للمجموعات اختیار أفضل األسالیب والطرائق في شرح دفة، الوقت، الموارد، الخ). األخرى (الفئة المستھ

األشكال المختلفة لتعلم الكبار (الوحدة الثانیة) أو لمقارنة فوائد تعلیم الكبار (الوحدة األولى) أو الستكشاف طرق للتغلب على 
الثة). وفي وحدات تدریبیة أخرى، یمكن اإلشارة إلى األسالیب والطرائق الممكن مشاكل االتصال داخل المجموعة (الوحدة الث

استخدامھا للعمل مع المواضیع الفردیة أو مع أنواع المشاركین المختلفة، وفي ھذه الوحدة، یصبح من الممكن تطبیق مثل ھذه 
  األفكار.

  المواضیع

  في عملیة التدریسطرائقدمج األسالیب وال

 ؟طرائقاألسالیب أو الما ھي
ھي معاییر اختیار األسالیب والطرائق الكافیة والمناسبة؟ما

  طرائقلمحة عامة عن األسالیب وال

طرائقلمحة عامة: التصنیفات واألسالیب وال
التفاعلیةطرائقأھمیة مزایا ال
 األخرى للفئة المستھدفةكفایة ومالئمة الطرائق للنوع االجتماعي (الجندر) والسن والثقافة والخصائص

االفتتاحیةطرائقاألسالیب وال

o الجمودكاسرات
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o على بعضللتعرفألعاب
oاالستفسار عن التوقعات

وتطویر المحتوىواستغالل المعرفةلنقل المعلومات طرائق

oالمحاضرة
oالعروض

فنیات التحدث
التعلیم التفاعلي
الشرح والتوضیح
البوربوینت
 وأدوات مشابھةالمخطط اإلیضاحي

oوأسالیب المجموعاتطرائق

أسلوب المشروع ومھام المجموعات
أخرى مشابھةطرائقدوائر التعلم، أسلوب األربعة زوایا و
 وأسلوب الشطیرة5* 5األشكال المختلفة المختلطة: أسلوب
التعلم التعاوني باستخدام الحاسوب

oالتعلم الفردي

 الفرديالدراسة
مذكرات التعلم
فنیات القراءة
التعلم القائم على الحاسوب
 والمالحظةالمراقبةزیارات
واكتساب المھارات المناسبةوأسالیب لدعم التعلم الذاتي طرائق

oوالتعلم التجریبيالتعلم االجتماعي
جوالت النقاش
لعب األدوار والمحاكاة
(الدراما النفسیة) السیكودراما
 ،المساحة المفتوحةورشة العمل، المقھى العالمي
الزیارات المیدانیة: التعلم من السیاق المحلي
مشروع عمل
حل المشاكل
) التعلم من خالل السیرة الذاتیةbiographical learning (
التشاركیة طرائقاألسالیب وال

oالخالقةطرائقاألسالیب وال

العصف الذھني
التصور
المنحوتات
الرقص
المسرح
الكتابة اإلبداعیة
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فنیات إدارة الجلسة

o بدالً من المدرب أو المعلم أو ناقل المعرفة(الوسیط)الجلسةمشرفدور
oقواعد اإلشراف
oاألسئلةطرحأسالیب
oاإلشراف على الجلسةطرائق

زیادة التركیزطرائقتمارین اإلحماء و

إنھاء التعلیمطرائقأسالیب و

oإنھاء الجلسة وأسالیب الحوصلة
oالنتائجتأمین
oتغذیة راجعة حول عملیة التعلیم

 ًطرائق وفنیات التعلم المنظم ذاتیا
  

  الكبار في اكتساب الكفاءات الالزمة:لمثقفيتعتبر العوامل التالیة ذات أھمیة مركزیة 
  

  أسالیب التطبیق المحددة في سیاق أنشطة المشاركین.1
أن اختیار الطریقة غالباً ما ینتج عن التوازن بین المجموعة وظروف حیث حقیقة عدم وجود طریقة مثلىإدراك .2

وأھداف التعلم ومعلم المسارإطار العمل
واألسالیب المستھدفة ضمن إطار الدینامیات االجتماعیة للمجموعةطرائقالتطبیقالتناوب في .3

بطریقة ھادفة وفي مجال إضافي الكبار المستھدفةبمجموعة مثقف الخاصة طرائقوعالوة على ذلك، یجب تطویر األسالیب وال
(مثل تنمیة المجتمعات أو التعلیم األسري)

  )مختارات(األدب المقترح

 1995بریتي، جولز ن.: جیت، آیرین؛ سكونز، إیان؛ تومسون، جون: دلیل المدرب في التعلم والعمل التشاركي، لندن
 :2011، نیو دیلھي التدریب التشاركي في التنمیةمنھجیة دلیل حول جمعیة البحوث التشاركیة في آسیا
 ،2002اساسیات التدریب، حقیبة أدوات، المجلس األوروبي للنشر، ستراسبورغ سیدیكس

  مالحظات حول التنفیذ

تكشف آثارھا أثناء ممارسة التدریس، تركز ھذه الوحدة على عملیة التبادل األسالیب بطریقة نظریة بل تُ بما أنھ ال یمكن تعلم 
یجب أن تحتوي الوحدة وأو التقییم. اإلشرافترتكز مدخالت ھذه الوحدة على المقدمة للمواضیع الفردیة مثل ووالتجربة والتأمل. 
طرائقشروط ومعاییر االختیار لتطبیق األسالیب والى لنقاش. ھذا وینبغي التركیز علوالتفكیر وابالتأملبةصاحَ مُ على عدة تمارین 

ندما تأتي خبرات المشاركین الكبار. وعمثقفالفردیة والمتطلبات التي تقع على عاتق طرائقإضافة إلى إمكانات ومحدودیة ال
تجربتھا واختبارھا تمتوسائل وأسالیب عدة،وبشكل مشترك،تطویریمكن آنذاك ،واألسالیبطرائقالاستخدام من حیثبثمارھا

في السیاق الثقافي.
  

المستخدمة أثناء تنفیذ جلسات أو دورات تعلیم الكبار. أما بالنسبة ألسالیب طرائقیتم التركیز في ھذه الوحدة على األسالیب وال
التخطیط والتنظیم والتقییم لمسار التعلم فسیتم تناولھا بشكل مفصل في وحدة أخرى (التخطیط والتنظیم والتقییم).طرائقو
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  التطبیق العملي والتفكیر

جیدة للمشاركین لممارسة وصقل مھاراتھم من خالل عملیة التعلم العملي.توفر الوحدة التدریبیة حول األسالیب والطرائق فرصة 
الجزء والجمع بین التفكیر وأسالیب التحسن. ویعتبر لعب األدوار في ھذادام خبراتھم التعلیمیة الخاصة بشكل كبیر ویمكن استخ

ویمكن –بحیث یمكن لجزء من المجموعة لعب دور الفئة المستھدفة "المعتادة" -أسلوب جید جداً كإطار لممارسة الطرائق األخرى
ھذا األسلوب ومشاركة الخبرات واآلراء حول العملیة برمتھا مع المجموعة. ستخدام وتطبیق لمشاركي الدورة أو لمشارك أو أكثر ا

ومن الممكن أیضاً استخدام نفس الموضوع وعرض أسلوبین أو ثالثة من األسالیب المنھجیة ومقارنة ومناقشة المیزات والصعوبات 
  . لى حدة وأفضل المعاییر الستخدامھالكل أسلوب ع

  

المقترح:النطاق 

أیام)3ساعة تعلیمیة (24-
وبشكل فردي)ساعة9جلسات على األقل (في ثالثیقوم المشاركون بإعداد وتعلیم والتفكیر -
التغذیة الراجعة من الزمالء إذا كان ذلك مناسباً والمراقبةزیارة-
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برامج تعلیم الكبارالوحدة الخامسة: تخطیط وتنظیم وتقییم                              

  

  الكفاءة

ربط المراحل المختلفة مثل التخطیط (بما في ذلك تطویر المنھاج) والتنظیم كیفیةاألفراد الذین أكملوا المنھاج العالمي یعرف
المختلفة لمراحل التخطیط كما ویعرفون األسالیبالكبار. مثقفواألداء والتقییم ببعضھا البعض في الدورة المھنیة ألنشطة 

لمثقفيوفي ضوء أنشطتھم المھنیة الخاصة، یمكن 25.المعرفة والتفكیر بھا بشكل مناسبھذه تطبیق ویمكنھموالتنظیم والتقییم 
الكبار استخدام الخبرات التي اكتسبوھا لتحسن برامجھم بشكل ممنھج.

  األفراد الذین أكملوا المنھاج العالمي

وكیفیة ارتباطھا ببعضھا البعض. ھم على درایة بمراحل الدورة المھنیة ألنشطة تعلیم الكبار -
:واألدوات المختلفة فيطرائقیعرفون األسالیب وال-

تحدید االحتیاجات التربویة-
صیاغة الكفاءات الموجھة نحو أھداف التعلم لبرامج التعلیم-
تصمیم منھجیة تدریس لغایات التدریس/التعلم-
بعین االعتبارإطار العملتخطیط الدروس التي تأخذ ظروف -
بشفافیة وعمل التعدیالت الالزمة لتصمیم الدرس بحسب االتحقق بشكل مستمر من التقدم في عملیة التعلم وتقییمھ-

الضرورة.
تأمین النتائج-

واألدوات المختلفة ویمكنھم عكس ذلك بشكل حاسم في انتقائھم وتطبیقھم لھا. طرائقأثر األسالیب والیدركون-
النتائج المؤمنة والتقییم لتحسین العمل بشكل دائم.یستخدمون-
األساسیات والعناصر المختلفة لضمان الجودة.یعرفون-

  العالقة بالوحدات األخرى

  

دورة تدریب جیدة. وبما أنھا تستند إلى مبادئ ومراحل وأشكال تعلم الكبار یمكن لكافة الوحدات السابقة أن تخدم كأساس إلنشاء 
(الوحدة األولى والوحدة الثانیة)، فمن الضروري األخذ بعین االعتبار المبادئ النظریة عند تطویر المراحل الفردیة وخاصة 

الثالثة والرابعة (التنظیم والتنفیذ) ینبغي تناول المرحلتین األولى والثانیة (تقییم االحتیاجات والتخطیط). وبالنسبة للمرحلتین 
الكفاءات المدرجة في الوحدتین الثالثة والرابعة (االتصال ودینامیات الجماعة واألسالیب والطرائق) بطریقة مفصلة جداً. وترتبط 

والمنظمات المزودة للخدمة يمعمسألة ضمان الجودة ارتباطاً وثیقاً بسیاق العمل لمثقفي الكبار والسیاق المحلي والوطني والمجت
  والمنظمات الشریكة.

  

المواضیع

  

                                                  

  سیتم تغطیة موضوع األداء بشكل مفصل في الوحدة الثالثة (أسالیب وطرق تعلیم الكبار)25
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الكبارمثقفمراحل الدورة المھنیة ألنشطة 

نھج ودورة المشروع في ضوء تعلیم الكبار
 التخطیط، التنظیم، األداء، والتقییمتقییم االحتیاجات، : الخمسالمراحل
العالقة بین المراحل الفردیة وتأثیرھا
  

  االحتیاجاتتقییم 
  

التعلیم / التدریب / مھارات تقییم االحتیاجات
تقییم االحتیاجات الفردیة
تقییم االحتیاجات المؤسسیة
تقییم االحتیاجات المجتمعیة

  
  التخطیط

  
مبادئ تحلیل احتیاجات التعلیم ولمحة عامة حول أھم أدوات التحلیل
تطویر المنھاج

o (التمییز بین المفاھیم القائمة على المخرجات مقابل المفاھیم القائمة على المعرفة)منحى الكفاءةذومبادئ تطویر المنھاج
oاألنشطة كأساس في تطویر المنھاجمالمح ومظاھر

) تصنیفات أھداف التعلم، تحدید األھداف التعلیمیةSMART (محدد، قابل للقیاس، یمكن تحقیقھ، واقعي، محدد زمنیاً) ونظام
SPICE

 ولماذا؟ (سمات وتوقعات ومواقف المجموعة المستھدفة)دورتي التدریبیةمن سیشارك في –تحلیل المجموعة المستھدفة
(الجندر) تخطیط تسلسل التعلیم بطریقة تراعي الفوارق بین الجنسین

التنظیم

 إطار العملالنظر في ظروف

oخصوصیة وتفرد المجموعة المستھدفة
oتوقعات العمیل
o التحتیة المتاحة (الوقت، المكان، المواد)البنیة

 مرجعیة للدورة التدریبیةعمل قائمة
وفن التدریس واإلطار الزمني)طرائقإعداد خطة للدرس (مع تفاصیل حول األسالیب وال
(مواد التخطیط واستخدام المعدات أو األجھزة) استخدام المصادر
 المتوقعةالتخطیط لسیناریوھات ممكنة/بدیلة للحاالت غیر
الشخصیة لمعلم الكبار (المستوى المعرفي/اإلدراكي، العقلي، العاطفي، الجسدي)ةالتھیئ
كتابة نصوص اإلخطارات في برامج تعلیم الكبار للمشاركین و/أو العمالء
متابعة برامج التعلیم

التقییم

 األھمیة وتوضیح المصطلحات–مفھوم الجودة في التعلیم المستمر
الجودة (الجودة باإلشارة إلى: المرافق، البرامج، الموظفین)، المعاییر والمؤشراتعناصر ضمان
 المبادئ والشروط واإلمكانیات–التقییم كأساس ضمان الجودة
في سیاق التقییمالتقدیر
أنواع التقییم
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o(ما بعد) التقییم ما قبل التكویني، التقییم التكویني (المصاحب) والتلخیصي
oوالنوعيالتقییم الكمي
oالتقییم الخارجي، الداخلي، والذاتي
oتقییم الدرس

مراحل التقییم
وفنیات وأدوات التقییمطرائق


o،السجالت، المقاییساالختبار، االستبیان
oمذكرات/یومیات التعلم

رصید الكفاءة

التقاریر
استخدام نتائج التقییم في توجیھ عملیات التعلیم
المتابعة والتشبیك

  الجودةضمان 
  

 من حیث المدخالت والمخرجات الجودة
طبقات الجودة: األنظمة، المنظمة، الدورة التدریبیة، الخ
معاییر/مؤشرات
أنظمة ضمان الجودة القائمة  

  
  األدب المقترح (مختارات)

 .آرتشر، دیفید؛ كوتینغھام، سارة: الدلیل األم للتبصر، لندن، أو. جیھ-http://www.reflect
%202012.pdf-action.org/sites/default/files/u5/Reflect%20Mother%20Manual%20

 2003براملي، بیتر: تقییم التدریب، لندن

 الموظفین. والعاملین على تطویرالكبار والمدربین لمثقفيكافاریال، روزمیري س.: التخطیط لبرامج تعلم الكبار. دلیل عملي
1994سنفرانسیسكو1

  مالحظات حول التنفیذ

تقییم االحتیاجات وبالتالي یكون لتقدیم أدوات على األدوات الالزمة. المسارمعلميحصول ضرورة على تركز ھذه الوحدة 
خبرات الناجمة عن الباالستعانةالتخطیط والتنظیم المناسبة وتقییم الدروس التي تلبي متطلبات تعلیم الكبار دوراً ھاماً. ویجب و

اآلثار المترتبة على انتقاء وتطبیق تعلیم الكبار دائماً وبشكل حاسم ویجب أن یعكسممارساتھم الخاصة كجزء من ھذه العملیة. 
. وتحدد ھذه الوحدة مجموعة من األسالیب تتألف ء المبادئ النظریة المبینة في الوحدات التدریبیة األخرىاألدوات الفردیة في ضو

من المدخالت الخاصة بالمواضیع والتبادل المھني ونقاش المجموعات. وبنھایة ھذه الوحدة سیكون المشاركون قد اكتسبوا الخبرات 
والتي من شأنھا أن تضمن استدامة آثار التعلم إضافة إلى ذلك، ینبغي أرض الواقعاألولیة من حیث تطبیق األسالیب المنتقاة على 

  على المشاركین اكتساب الكفاءات األساسیة لتخطیط وتنفیذ وتقییم عملیات التعلم الخاصة بھم في المستقبل. 

  

  التطبیق العملي والتفكیر

  

تعلم أفضل طریقة إلنشاء الدورة ذات الخمس مراحل. فعلى سبیل المثال، یمكن فيیمكن استخدام طرائق مختلفة لدعم المشاركین 
مجموعات وإعطائھم موضوع أو مھمة للتطویر خالل مدة الدورة بأكملھا وتقدیم وصف للخطوات المنفردة. ىتقسیم المشاركین إل
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یمكن للمجموعة أن تفكر وتتأمل معاً في المقترحات دورة تدریبیة. ولتنفیذ أو التمرن على إعداد حقیقي داد سیناریوھات إعویمكنھم 
المختلفة وتحلیل حل واحد وإعادة التفكیر في الخطة قبل بدء عملیة التنفیذ. یمكن أیضاً محاكاة بعض أجزاء عملیة التنفیذ وبالتالي 

ة بسیاق الممارسة الحقیقیة للتعلیم.یستند التقییم إلى النتائج الحقیقیة من خالل المناقشة الجماعیة. ویجب أن ترتبط مسألة الجود

  النطاق المقترح

أیام)4ساعة تعلیمیة (=32-
ساعة دراسة فردیة45-
البرنامجلترافقتغذیة راجعة من الزمالء -
مذكرات التعلم أو ما شابھ لتوثیق مخرجات التعلم-
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المالحق      

المستخدمةالملحق األول: المناھج                            

  األلمانیة لتعلیم الكبار وشركائھامناھج الجمعیة                            

العنوان: دورة تدریبیة لممارسي مھنة أصول تعلیم الكبار (األندراغوجیا)
  

أرمینیابلد/منطقة المنشأ:
  

واالنجلیزیةةاألرمینیاللغة:

والنطاق؛ نماذج التعلیم/التدریسالبناء
  

البرنامج من خمسة أجزاء رئیسیة:یتكون 
  

  ساعة في المجمل)90–(الوقت الموصى بھ 

ساعة)12نماذج االتصال (.1
ساعة)12تكنولوجیا التربیة الحدیثة وتعلیم الكبار (.2
ساعات)6االجتماعیین (ع الشركاءتعلیم الكبار والتعاون م.3
ساعات)6تعلیم الكبار في سیاق عملیات التعلیم المعاصرة (.4
ساعات)6اإلدارة في تعلیم الكبار (.5
ساعة22ساعة والتطبیق العملي 26–العمل المستقل .6
ساعات)8التقدیر والتقییم (.7

  الفئات المستھدفة والشروط المسبقة للمشاركین إن وجدت

أصول تعلیم الكبار (أندراغوجیا)المھنیون في مجال
 ؛مؤسسات التدریب المھني الحكومیةمعلمو/موظفو
مدربو/موظفو مراكز تعلیم الكبار أو التعلیم المجتمعي

  حول اإلنشاء والتطبیقأساسیةمعلومات 

الكبار والتعلیم مدى الحیاة والممثلین منیة لتعلیمرمن قبل مجموعة من الكتاب الممثلین للجمعیة األ2007تم وضع البرنامج عام 
للجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبار في أرمینیا.

دورة تدریبیة–العنوان: أصول تعلیم الكبار (األندراغوجیا) 
  

أرمینیابلد/منطقة المنشأ:
  

األرمینیة واالنجلیزیةاللغة:

البناء والنطاق؛ نماذج التعلیم/التدریس
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وحدات تدریبیة:یتكون البرنامج من سبع
  ساعة في المجمل)88–(الوقت الزمني الموصى بھ 

ساعة)؛24تطویر المنھاج (.1
ساعة)؛16نماذج االتصال (.2
ساعات)8تعلیم الكبار والتعاون مع الشركاء االجتماعیین (.3
ساعات)؛8التكنولوجیا الحدیثة في التعلیم والتدریب (.4
ساعات)؛8تعلیم الكبار في سیاق عملیات التعلیم الحدیثة  وإدارة تعلم الكبار (.5
ساعة)؛24بناء وتنظیم محتویات ورشات العمل/الندوات (.6
ساعات)8التقدیر والتقییم (.7

الفئة/الفئات المستھدفة، والشروط المسبقة للمشاركین إن وجدت:
  

مدربو/موظفو مراكز تعلیم الكبار

حول اإلنشاء والتطبیق:أساسیةمعلومات 
  

مدى الحیاة والجمعیة األلمانیة من قبل مجموعة كتاب یمثلون الجمعیة األرمنیة لتعلیم الكبار والتعلم 2010تم وضع البرنامج عام 
مشروع االحاد األوروبي بعنوان "التدریب العملي".لتعلیم الكبار في أرمینیا وذلك ضمن إطار

العنوان: دورة تدریبیة حول التدریب المھني والتعلیم المستمر للكبار
  

البوسنة والھرسكبلد/منطقة المنشأ:
  

األلمانیةاللغة:
  

نماذج التعلیم/التدریس:البناء والنطاق؛ 
  

تتكون الدورة من خمسة أجزاء رئیسیة حیث غالباً ما یتم التعامل مع كل جزء على مدار یومین وبالتالي یصبح المجموع الكلي 
.ساعة)60(10ألیام التدریب 

  
الكبار؛ مراحل دورة تعلیم الكبار؛ علم؛ مفھوم وإستراتیجیة التعلیم؛ نظام تعلیم الكبار؛ دورة تعلیم تعلیم الكبار كالجزء األول: 

تخطیط المحتوى التعلیمي؛ تصمیم برنامج للمحتوى التعلیمي؛ الوحدات والبرامج التدریبیة.
  

الوضع والمنظور؛ تعلیم الكبار في ألمانیا؛ مجاالت تعلیم الكبار؛ أشكال تعلیم   -تعلیم الكبار في البوسنة والھرسك الجزء الثاني: 
موعة التعلیم؛ تعلیم الكبار والتدریب الذاتي؛ نظریات احتیاجات تعلیم الكبار؛ النماذج واألدوات لتحلیل الكبار؛ خصائص مج

احتیاجات سوق العمل وأرباب العمل.–االحتیاجات الفردیة؛ نماذج تحلیل االحتیاجات التعلیمیة - احتیاجات التعلیم 
  

خصائص التعلم االجتماعیة والنفسیة لدى الكبار؛ أنماط وأنواع شراف؛اإلدراك، الفھم واإل–عملیات المجموعة الجزء الثالث: 
التعلم في التعلیم المستمر للكبار؛ طبیعة وخصائص وعناصر االتصال؛ عقبات االتصال؛ التغذیة الراجعة في التدریس وعملیة 

طرائق؛ الطرائقالقواعد وال–؛ العرض في الحصة/الدرس طرائقالقواعد وال–التعلم؛ التصور في عملیة التدریس/التعلیم 
الكالسیكیة والتفاعلیة في تعلیم الكبار.

  
اإلدارة في تعلیم الكبار؛ إدارة اإلستراتیجیة في تعلیم الكبار (مثال: المؤسسات التربویة)؛ القدرات والمھارات في الجزء الرابع: 

عمل الموظفین في تعلیم الكبار؛ تطویر القدرات القیادیة (مھارات صنع القرار بحسب اإلدارة والقیادة؛ المقدرة على توجیھ أداء 
نموذج "خطوة بخطوة"؛ اإلقناع، التفاوض ومھارات االتصال؛ التسویق في تعلیم الكبار؛ الخطة التسویقیة لمؤسسات تعلیم الكبار.
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مبادئ توجیھیة ومفاھیم؛ نظام الجودة في تعلیم الكبار؛ التقییم كأداة -تقییم عملیة التعلیم؛ الجودة في تعلیم الكبار الجزء الخامس:
لتعزیز الجودة؛ أنواع التقییم في تعلیم الكبار؛ ورشات العمل كوسیلة عملیة في تعلیم الكبار: سیاق األلعاب في ورشات العمل؛ أمثلة 

مختلفة حول العمل في ورشات العمل.

المسبقة للمشاركین إن وجدت:الفئة/الفئات المستھدفة والشروط 
  

تعلیم الكبار (التعلیم غیر النظامي)خدماتلمزودي واإلداریونالمدربون 

حول اإلنشاء والتطبیق:أساسیةمعلومات 
  

) بالتعاون مع مكتب مشروع البوسنة والھرسك للجمعیة 2008(وتم تطویره بشكل أكبر عام 2001تم تطویر ھذا المسار عام 
م ھذا المسار عادة كجزء من "األكادیمیات الصیفیة" للتدریب دَّ قَ لیم الكبار ورئیس تعلیم الكبار في جامعة بلغراد. یُ األلمانیة لتع

المھني والتعلیم المستمر لموظفي تعلیم الكبار.

أصول تعلیم الكبار (األندراغوجیا)للمھنیین فيالعنوان: دورة تدریبیة 
  

جورجیابلد/منطقة المنشأ:
  

الجورجیة واالنجلیزیةاللغة:

البناء والنطاق؛ نماذج التعلیم/التدریس:
  

وحدات تدریبیة:یتكون البرنامج من ست
  

ساعة في المجمل)60–(الوقت الموصى بھ 

ساعات): تاریخ تعلیم الكبار، نظریة تعلیم الكبار، االتجاھات الحدیثة في تعلیم الكبار، 3مفھوم تعلیم الكبار (حولمقدمة )1
تشریعات تعلیم الكبار.

واألدوار االجتماعیة، أھمیة وتأثیر الخبرة، الجوانب النفس اجتماعیة الفئة العمریةساعة): 12خصوصیات تعلیم الكبار ()2
للتعلیم/التعلم؛

ساعة): تحدید األھداف والنتائج لعملیة التعلم؛ إعداد محتوى البرنامج؛ إعداد و/أو تكییف المواد 12(ةعداد البرنامج التعلیمیإ)3
التعلیمیة.

التعلیم؛ عمل المجموعات؛طرائق؛ المشروع كطریقة من المشكلةساعة): التعلیم الموجھ نحو 18التدریس (طرائق)4
وأنظمة التقییم؛ التقییم والتقییم طرائقساعات): معاییر التقییم وارتباطھا بنتائج التعلم؛ 9ھارات (تقدیر وتقییم المعرفة والم)5

الذاتي؛
سوق التعلیم؛ أساسیات إدارة البرامج.لفئة المستھدفة؛ أساسیات تقییم ساعات): تحدید ا6تنظیم تعلیم الكبار ()6

إن وجدت:الفئة/الفئات المستھدفة والشروط المسبقة للمشاركین
  
معلمو/موظفو مراكز التدریب المھني الحكومیة؛-
مدربو/موظفو مراكز تعلیم الكبار أو التعلیم المجتمعي؛-
أعضاء جمعیة تعلیم الكبار في جورجیا؛-
أصول تعلیم الكبار (األندراغوجیا)المھنیون في-

األھداف العامة للبرنامج وأھداف تعلیمیة محددة:
  

ایة ھذا المسار من الحصول على المعرفة والمھارات التالیة: المفاھیم الرئیسیة واالتجاھات الحدیثة سیتمكن الخریجون في نھ
  ؛ عمل الفریق واالتصال الناجح.الكبارتعلیم؛ مبادئ إعداد برامج تعلیم الكبارمبادئ منھجیاتلنظریة تعلیم الكبار؛ 
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معین وتنظیم وتنفیذ الدورة التدریبیة ذات الصلة؛ البحث عن سیتمكن خریجو المسار من: تطویر برنامج للكبار حول موضوع
دورات محددة للبرنامج (المصادر، الخ) وتطبیق تكنولوجیا المعلومات الحدیثة؛ تقدیم العروض؛ وتیسیر النقاش.

حول اإلنشاء والتطبیق:أساسیةمعلومات 
  

الممثلین لجمعیة جورجیا لتعلیم الكبار والجمعیة األلمانیة لتعلیم من قبل مجموعة من الكتاب 2007لقد تم إعداد البرنامج عام 
في تحسین تساھم بدورھامھنة أصول تعلیم الكبار (األندراغوجیا) والتي وذلك بھدف دعم بناء قدرات ممارسيالكبار في جورجیا

طبیعة تطبیقیة وھو موجھ نحو تطویر المھارات العملیة الھامة للفئة المستھدفة.بلد. وللبرنامججودة تعلیم الكبار في ال

العنوان: "المھارات التربویة والتعلیمیة في التدریب المھني"
  

فلسطینبلد/منطقة المنشأ:
االنجلیزیةاللغة: 

البناء والنطاق؛ نماذج التعلیم/التدریس:
  

  أیام تدریبیة):4رئیسیة (الوقت: یتكون البرنامج التدریبي من ستة أجزاء 

–) عواقب النھج التعلیمي 2) الفرضیات والنتائج الرئیسیة ألبحاث  الجھاز العصبي (الدماغ)، 1الخلفیة النظریة: .1
) التحلیل 5) تصنیفات أھداف التعلیم، 4) اإلعداد للدرس، واألھداف التربویة/التعلمیة، 3("التعلیم/التدریس البنائي")، 

  مي للمحتوى؛التعلی

) 3الحوار التعلیمي، ) 2) العرض كأسلوب من أسالیب التدریس/التدریب، 1التقلیدیة في التدریس والتعلیم: طرائقال.2
أسلوب األربع خطوات؛

  
) نموذج "العمل الكامل في 2) أسالیب التعلم التفاعلي والمھارات/الكفاءات الرئیسیة، 1أسالیب التعلیم/التعلم التفاعلي: .3

) التعلم 6) التعلم القائم على المشكلة، 5المشروع، نھج) 4) فروض النصوص الرئیسیة، 3التعلیم والتدریب المھني"، 
التدریس؛طرائق) اإلشراف كطریقة من 7التعاوني، 

؛) التحلیل التبادلي2) أربعة جوانب للرسالة، 1نماذج االتصال للتدریس: .4

)؛CATs) أسالیب تقییم الصف (2) مبادئ استراتیجیات التقییم، 1لتقییم أداء المتعلمین: طرائق.5

تخطیط الدروس..6

  
الفئة/الفئات المستھدفة والشروط المسبقة للمشاركین إن وجدت:

مؤسسات التدریب المھني الحكومیةمدرسو/موظفو-
مدربو مؤسسات التعلیم غیر النظامي.-

حول اإلنشاء والتطبیق:أساسیةمعلومات 

بالشراكة مع الجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبار وبالتعاون مع من قبل منتدى شباب شارك2010عام لقد تم تطویر البرنامج التدریبي
یة وذلك ضمن إطار مشروع االتحاد األوروبي.وزارة التربیة والتعلیم الفلسطین

األكادیمیة اإلقلیمیة ألصول تعلیم الكبار:العنوان
  

منطقة جنوب شرق أوروبا: بلد/منطقة المنشأ
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  االنجلیزیة، الصربیة، البوسنیة، الكرواتیة، المونتینیجریةاللغة: 

البناء والنطاق؛ نماذج التعلیم/التدریس:

وحدات تدریبیة:یتكون المسار من ست
  

وقبول تقدیماالتصال اللفظي وغیر اللفظي؛ قاتالت النقاش؛ اإلصغاء اإلیجابي؛ تقدیم التغذیة الراجعة: مھارات االتصال: .1
النقد؛ نافذة "الجوھري"؛ الرفض وقول "ال"؛ استراتیجیات االتصال لحل الصراعات؛ أنماط واستراتیجیات النقاش 

واالتصال؛ مبادئ وتطبیقات االتصال غیر العدائي.

المدرب: دور ومھام المدرب؛ أنواع المعلمین/المدربین؛ أنماط التدریس؛ كفاءات وسمات المدرب..2

التحلیل؛ تحلیل طرائقلمھارات"؛ االحتیاجات لتحلیل االحتیاجات في مجال التعلیم والتدریب؛ "تحلیل داد: التخطیط واإلع.3
النمطیة في تعلیم الكبار؛ تصمیم الندوات أو ؛ DACUMالفئة المستھدفة؛ "التخطیط القائم على المخرجات"؛ طریقة 

الحلقات الدراسیة؛ إعداد وتنظیم التدریب.

التعلیم التفاعلي؛ استخدام األسالیب المرئیة؛ العرض طرائقسالیب في تعلیم الكبار والتدریب: واألقطرائاألداء: ال.4
والفنیات البدیلة للتدریب؛ تطویر مھارات التعلیم المنظم ذاتیاً.طرائق؛ الالعملوالمثول أمام الصف؛ تطبیق ورشات 

التحلیل والرصد والتقییم.5

والتدریبالتوجیھ في التعلیم .6
  

مثل "تعلیم الكبار في االنترنیت"، الصراعات، االتصال ما بین الثقافات بحسب الحاجة(یمكن الرجوع إلى وحدات تدریبیة أخرى
تنسیق العمل الجماعي وإدارة المجموعات، اإلدارة في تعلیم الكبار، ضمان الجودة في تعلیم في الشركات،االتصال، وتربیة السالم

ویل في تعلیم الكبار والعمل التربوي مع مجموعات مستھدفة محددة)الكبار، التم

الفئة/الفئات المستھدفة والشروط المسبقة للمشاركین إن وجدت:

التعلیم غیر النظامي)لدى مزودي خدمات تعلیم الكبار (المدربون واإلداریون

حول اإلنشاء والتطبیق:أساسیةمعلومات 

وبالتعاون مع المكتب اإلقلیمي للجمعیة األلمانیة وفیسورة الدكتورة كاترینا بوبوفیدتشمن قبل البر2011لقد تم تطویر المسار عام 
"األكادیمیات الصیفیة" (برنامج إقلیمي). إلعدادلتعلیم الكبار في سرایفو / البوسنة والھرسك 

–أصول تعلیم الكبار المھنیون فيمسار لتدریب خبراء تعلیم الكبار (–العنوان: الخصوصیات النفس اجتماعیة لتعلیم الكبار 
األندراغوجیا)

  
أوزباكستان بلد/منطقة المنشأ: 

  
الروسیة: اللغة

البناء والنطاق؛ نماذج التعلیم/التدریس:

  تعلیم الكبار (األندراغوجیا):المتعلقة بعلم أصولألساسیة التالیة یتكون البرنامج من أربعة مجموعات (وحدات) تغطي المواضیع ا

المبادئ النظریة لتعلیم الكبار؛)1
أصول تعلیم الكبار (األندراغوجیا) كمجال من مجاالت الممارسة االجتماعیة؛)2
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تكنولوجیا تعلیم الكبار؛)3
التطبیق العملي لتكنولوجیا تعلیم الكبار؛)4

ساعة:144–نطاق المسار 
ساعة للعمل المستقل (الفردي)24ساعة للمحاضرات و36–الجزء العلمي والنظري 

ساعة للعمل المستقل (الفردي) في مؤسسة تربویة36ساعة للمحاضرات و 48–الجزء العملي 

الفئة/الفئات المستھدفة والشروط المسبقة للمشاركین إن وجدت:

)SSPO(معلمو "نظام أوزباكستان  للتدریب المھني الخاص"

حول اإلنشاء والتطبیق:أساسیةمعلومات 

لقد تم تطویر المسار التدریبي من قبل معھد التعلیم المستمر لمعلمي "نظام أوزباكستان للتدریب المھني الخاص" بدعم من المكتب 
نظام لميلمعتعلیم المستمر ویتم استخدامھ في ال2008اكستان عام اإلقلیمي للجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبار في طشقند / أوزب

التدریب المھني.
  

ؤلف: بورخانوفا، ج.مالمنسق األكادیمي للمشروع: الدكتور نوریدینوف، ب.؛ ال

: "منھجیة تعلیم الكبار"العنوان
  

أوزباكستانبلد / منطقة المنشأ: 
  

الروسیةاللغة:

البناء والنطاق؛ نماذج التعلیم/التدریس:
  

  ساعة) ویغطي المواضیع التالیة:24تدریبیة (صمم البرنامج على أساس ثالثة أیام 
  

مبادئ تعلیم الكبار؛.1
مقارنة بین النھج الكالسیكي وتعلیم الكبار؛.2
؛ الدوافع.3
دورات تعلیم الكبار؛.4
أسلوب تعلیم الكبار التفاعلي؛.5
یق أسلوب تعلیم الكبار التفاعلي؛االستنتاجات الھامة في تطب.6
قنوات اإلدراك؛.7
االتصال؛.8
اإلصغاء؛مھارات .9

التغذیة الراجعة؛.10
دینامیات الجماعة؛.11
األسئلة واألجوبة؛.12
لتدریب؛ا.13
دور المدرب؛.14
المراحل الرئیسیة في تخطیط وتنفیذ المنھاج؛.15
تعلیم الكبار ؛لالمصطلحات الموجزةقائمة .16
ملحق: االختبارات..17
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الفئة/الفئات المستھدفة والشروط المسبقة للمشاركین إن وجدت:

التدریب لمزودي خدمات التعلیم غیر النظاميموظفو 

تم تطویر البرنامج ضمن إطار التعاون بین المكتب اإلقلیمي للجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبار في طشقند / أوزباكستان و غرفة تجارة 
.2009أوزباكستان عام 

)BLDC(العنوان:  دورة حول أساسیات تطویر القیادة
  

منطقة آسیا والمحیط الھادي: بلد / منطقة المنشأ
االنجلیزیة: اللغة

البناء والنطاق؛ نماذج التعلیم/التدریس:

ساعة)56أیام، 7یستمر البرنامج لمدة أسبوع (
  یغطي المسار المجاالت التالیة:

  
  مبادئ تعلیم الكبار. 1
:األطر التحویلیة في تعلیم الكبار. 2

 والتنمیة،النھج القائم على الحقوق للتربیة
،تعمیم الجندر (النوع االجتماعي) والتعلم مدى الحیاة
،التعلیم لتنمیة مستدامة

  سیاقات ممارسة تعلیم الكبار.3

،زیارات المجتمع المحلي
 آسیا والمحیط الھاديعن منطقةلمحة عامة

  القیادة في ممارسة تعلم الكبار:. 4

القیادة في منظمات التعلم
المعلمون كقادة  

  التشبیك وحشد التأیید لسیاسات التعلیم.  5
  المشاركة المواضیعیة ومنابر السیاسة في منطقة آسیا والمحیط الھادي. 6
صیاغة خطة العمل الفردیة. 7

  الفئة/الفئات المستھدفة والشروط المسبقة للمشاركین إن وجدت:

  األعضاء في منطقة آسیا والمحیط الھادي على ترشیح مشاركین محتملین وتشمل معاییر االختیار ما یلي:المنظماتُتشجع 

ثالث سنوات على األقل من الخبرة العملیة في تعلیم الكبار ومیادین التنمیة ذات الصلة؛ینأن یكون لدى المرشح-
أدوار قیادیة في المنظمات األعضاء في منطقة آسیا والمحیط الھادي؛في اتخاذلدیھم اإلمكانیة أن تكون -
التبادل الثقافي وتنمیة مھارات القیادة؛ مجالحصلوا على فرص محدودة فيأن یكونوا قد -
استخدام الحاسوب؛علىإمكانیة الوصول ألجھزة الحاسوب والقدرة المعقولة أن تكون لدیھم-
ة على التواصل باللغة االنجلیزیة.لدیھم القدرة المعقولأن تكون -
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األھداف العامة للبرنامج وأھداف تعلیمیة محددة:
  

  : ما یلياألھداف الرئیسیة لدورة أساسیات تطویر القیادة في آسیا والمحیط الھادي تشمل 

تطویر منظور كلي حول تعلیم الكبار التحویلي؛-
الكبار التحویليتحسین مھارات ومواقف العملیات التي تدعم تعلیم -
تقدیم الفرص لمشاركة خبرات تعلم الكبار؛-
تیسیر التفكیر المنظم لتطویر الفھم األساسي لمبادئ وممارسات تعلم الكبار القابلة للتحویل والتي تراعي الفروقات الجندریة -

(النوع االجتماعي) والقائمة على الحقوق والتي تساھم في تحقیق االستدامة؛
أفضل والتزام أكبر لمنطقة آسیا والمحیط الھادي؛الحصول على فھم -
تطویر فھم جوھري لسیاقات آسیا والمحیط الھادي والتي تؤثر على تعلم الكبار؛-
المساھمة في تطویر "بنك المواھب" لقادة منطقة آسیا والمحیط الھادي والعضویة وحركة تعلیم الكبار-

حول اإلنشاء والتطبیق:أساسیةمعلومات 

عاماً كما وتم العمل على صقلھ بشكل مستمر لیتناسب مع احتیاجات المشاركین، وھو جزء من 20تطویره قبل حوالي لقد تم 
استراتیجیة طویلة األمد لبناء وتوسعة "وحدة القیادة" في المنظمات األعضاء لمنطقة آسیا والمحیط الھادي.

للمساراإلقلیمیون المیسرون/المدربون–) NeXT 1(1العنوان: نكست 
  

منطقة آسیا والمحیط الھاديدولة / منطقة المنشأ: 
  

االنجلیزیةاللغة: 

البناء والنطاق؛ نماذج التعلیم/التدریس:
  

التدریب المنظم والتدریب اإلقلیمي المرحلة األولى تشملیستمر البرنامج لمدة ثمانیة عشر شھراً موزعة على ثالثة مراحل. 
المرحلة الثالثة المشاركة والتعلم كما وتشمل شھراً 15یوماً. وتحتوي المرحلة الثانیة على التوجیھ لمدة 11لمدةوتستمر والتیسیر 

لتعزیز الخبرات الخاصة بالتوجیھ.
  

ویغطي مسار التیسیر االقلیمي ما یلي:

الواقع االجتماعي االقتصادي والبیئي والثقافي لمنطقة آسیا وجنوب المحیط الھادي-
الصلة بین السیاقات المحلیة واالقلیمیة-
الصلة بین القضایا التنمویة في المنطقة والسیاق العالمي-
فھم إلطار حقوق اإلنسان وتطبیقاتھ في تعلیم الكبار والتعلم مدى الحیاة-
الكبار والتعلیم مدى الحیاة العدالة الجندریة (العدالة بین الجنسین) والتنمیة المستدامة كنماذج شاملة ضمن كافة مبادرات تعلیم -

في المنطقة.
مبادئ تعلم الكبار-
دورة التعلم بالتجربة-
ومھنیون ومتحدثونالمیسرون كمتعلمون -
الحساسیة عبر الثقافات-
بیئة التعلمبناء واستدامة-
الكشف عن وتغذیة الممارسات المجتمعیة في آسیا وجنوب المحیط الھادي.-
  

المیسرین اإلقلیمیین بعملھم المستمر دورةمندمج التعلم طرائقلتعلیم المشاركین واإلرشادالدعم المرحلة التوجیھیة توفر
  والمرتبط بالتدریب وأنشطة بناء القدرات في منظماتھم. 
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  الفئة/الفئات المستھدفة والشروط المسبقة للمشاركین إن وجدت:
  

دائرة آسیا وجنوب المحیط الھادي لتعلیم الكبار ممن أظھروا خبرة ألعضاءموجھةتكون المشاركة في البرنامج بناءاً على دعوة 
من قبل طویلة األمد بدعم والتزام أساسیینفي عملیات التعلم المكثفة وباالنخراطویرغبونفي عملیات التدریب والتیسیر 

منظماتھم.
  

ي المنطقة وانطالقاً من "فیلق القیادة" فوذلك لبناء وتوسعةوالموظفین ASPBAE ECیتم تحدید المشاركین بشكل مشترك بین 
تعزیز احتیاجات ومصالح التعلم خاصة للمجموعات األكثر تھمیشاً.االلتزام بتحقیق حق التعلم للجمیع و

األھداف العامة للبرنامج وأھداف تعلیمیة محددة: 
  

على االنخراط في عملیة التعلم المشتركة.لمساعدتھمالمعلنة بیئة تعلم للمشاركین ابأھدافھةالمیسرین اإلقلیمیتقدم دورة

دراسة الواقع والحقائق المختلفة لمنطقة آسیا وجنوب المحیط الھادي والمتعلقة باحتیاجات التعلم لدى الكبار؛-
نحو اتھم ومجتمعلتوجیھھمفي المنطقة وذلك استكشاف وبناء واستدامة فرص التعلم الھادفة لتمكین الفئات المھمشة والضعیفة-

وحشد التأیید للعیش المستدام ضمن أطر حقوق اإلنسان والجندر (النوع االجتماعي) والعدالة االجتماعیة.القیادة
التعلم الغنیة في المنطقة تعلم الكبار والتعلم مدى الحیاة بناءاً على تقالید ممارساتمجتمع ممارس لتوسیع وتعمیق كالظھور-

.مبادئ تعلم الكبارإضافة إلى 

مدرب/میسر سیشاركون في أعمال بناء القدرات في منطقة آسیا وجنوب 15- 10) حوالي NeXT 1سینتج عن عملیة تعلم (
المحیط الھادي على المستوى الوطني واإلقلیمي والعالمي.

  
حول اإلنشاء والتطبیق:أساسیةمعلومات 

  
لدائرة آسیا وجنوب المحیط الھادي لتعلیم ) التابعBLDCلمسار (في مجال القیادة المتقدمالبرنامجدورة المیسر اإلقلیمیة تعتبر

في كل الدورة األساسیة في تطویر القیادة) (  BLDCالكبار. وقد تم تطویر التصمیم والمنھاج استنادا إلى الخبرة الغنیة لمدراء  
وذلك لتحسین وتعزیز كفاءات المدربین والمیسرین على ASPBAEمن أعضاءمدربین آخرین لومن الماضي والوقت الحاضر

ضمن األسس من وتعتبر تنمیة المھارات ووجھات النظرالصعیدین المحلي والوطني على المستوى اإلقلیمي ودون اإلقلیمي. 
التشاركیة ھجیات) والمتعلقة بمبادئ تعلم الكبار والمنASPBAEالفلسفیة إلدارة آسیا وجنوب المحیط الھادي لتعلیم الكبار (

م مدى الحیاة.والتعل

: التدریب اإلقلیمي حول حشد التأیید في تعلیم الكبارNeXT2العنوان: 
  

(ASPBAE)منطقة آسیا والمحیط الھاديبلد / منطقة المنشأ:
  

االنجلیزیةاللغة: 

البناء والنطاق؛ نماذج التعلیم/التدریس:

شھراً موزعة على ثالث مراحل. وتتكون المرحلة األولى من 15مدة التدریب اإلقلیمي لحشد التأیید لتعلیم الكبار تستغرق
وتشتمل المرحلة الثانیة على التوجیھ واإلرشاد تنفذ سبعة أیام من سبعةالتدریب المنظم حول حشد التأیید اإلقلیمي لتعلیم الكبار 

ثمر الخبرات التوجیھیة.دالختامیة لحصوالمرحلة الثالثة تخصصتسعة أشھر بینما على مدار

،بناء وجھات النظر المختلفةلعملیة تفاعلویعتبر التدریب اإلقلیمي 
  

مواضیع تعلیم الكبار الخمسة وھي:بالخاصةتحسین المھارات وتعزیز المواقف 

عمل بیلیم،) وإطار CONFINTEAمحو أمیة الكبار، المؤتمر الدولي لتعلیم الكبار (.1
تغییر المناخ والتعلیم لتنمیة مستدامة،.2
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) والمھارات الحیاتیة وتمكین الیافعین،TVETالتعلیم والتدریب في المجال التقني والمھني (.3
المساواة بین الجنسین (الجندر) في التعلیم،.4
تمویل التعلیم..5

ویشمل محور بناء مھارات كسب التأیید ما یلي:

العرضمھارات الفردي ومھارات االتصال -
مھارات التفاوض توافق اآلراء-
مھارات الضغط-
التخطیط لكسب التأیید بما في ذلك الحد من المخاطر-

كسب تأیید. وتقدم مرحلة التوجیھ والتي تستمر لمدة تسعة أشھر لحقیقيوھناك میزة إضافیة للتدریب وھي المشاركة في نشاط
خطط كسب التأیید على المستوى صیاغةمن قبل معلم/موجھ من داخل البلد یتمتع بخبرات فيدعم التوجیھ واإلرشاد لكل مشارك ال

  الوطني.

  الفئة/الفئات المستھدفة والشروط المسبقة للمشاركین إن وجدت:
  

،ممن لدیھم الخبرة في كسب التأیید في مجال التعلیمASPBAEوتكون المشاركة في التدریب عن طریق دعوة موجھة  ألعضاء 
والمحلي.وااللتزام وممارسة عمل كسب التأیید لتعلیم الكبار على المستویین الوطنيإضافة إلى االھتمام

  
واالتحاد األوروبيASPBAEیتم تحدي المشاركین من قبل موظفي كل من 

األھداف العامة للبرنامج وأھداف تعلیمیة محددة: 
  
:كالتاليكسب التأیید لتعلیم الكبار بھدف العام من التدریب اإلقلیمي عنى الویُ 

حقوق تعلیم الكبار كحق من لزیادة الوعي العام حولوتعلیم الكبار في المنطقة للتكوین كتلة ھامة من الدعاة لكسب التأیید -
حشد جھود أصحاب المصلحة في تعلیم الكبارلواإلنسان

تحالفات التعلیم في في ممن سیعملون بشكل وثیق مع األعضاء في مجال كسب التأیید و/أو النشطاء اثنین أو ثالثة من تعزیز -
بلدانھم؛

) لضمان تعمیم األجندة CONFINTEA-6دعم كادر متخصص ومتفاني لمتابعة المؤتمر الدولي السادس لتعلیم الكبار (-
)MDGمائیة لأللفیة () واألھداف اإلنEFAأھداف التعلیم للجمیع (تماشیھا معوالتأكد 

  
إعطاء وذلك فيفي مجال التعلیم للجمیع ) العاملةCSOs(تمع المدنيمنظمات المجوسیكون للدعاة الذین أنھو التدریب أثراً على 

المخصصة نعكس على سیاسة التعلیم لحكوماتھم والخطة والموازنة والرابع في جداول سیاساتھم التي قد تاألولویة للھدفین الثالث 
لھذین الھدفین.

  
  ھذا وسوف یؤكدون أیضاً على أھمیة تعلیم الكبار في تحقیق إطار حقوق اإلنسان كأساس في عملیة التنمیة.

حول اإلنشاء والتطبیق:أساسیةمعلومات 

العالم استراتیجیات في ASPBAE) على مدى صالبة خبرات NeXT 2یرتكز التدریب اإلقلیمي لكسب التأیید لتعلیم الكبار (و
جموعة البیانات وعمل موجمع األدوات وNeXT 1) و CSEF) وصندوق مؤسسات المجتمع المدني للتعلیم (RWSالحقیقي (

تأیید لتعلیم الكبار. وباللجوء إلى عملیات كسب المجالالسیاسات وربط وتقدیم وصیاغة ھذه األمور كلھا ببرنامج بناء القدرات في
تكمن المیادین الرئیسیة لكسب التأیید في سیاسات تعلیم الكبار وأنشطة ، NeXT 1التعلم المنظمة (ورشات العمل التدریبیة) مثل 
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كجزء من ذلك وASPBAEمتابعتھا من قبل تتمكسب التأیید  المتفق علیھا بشكل مشترك من قبل المنظمات المشاركة أو التي 
جھود المتابعة الالحقة للمؤتمر الدولي لتعلیم الكبار.

  
  

النظام الوطني للمؤھالت والمعاییر                                 

مثقف الكبار المعتمد

  

  www.wba.or.at/studierende/kompetenzen_zertifikat.phpالموقع االلكتروني للمشروع:  

البناء والنطاق؛ نماذج التعلیم/التدریس:

معاییر على ذلك بوصف وتمنح الدرجات العلمیة (الدبلوم) لمثقفي الكبار والشھادات) علىwbaتصادق أكادیمیة التعلیم المستمر (
تسبة والخبرات العملیة المختلفة حیث تعلیم الكبار تقدیم إثباتات حول الكفاءات المكمجالشكل منھاج. ویمكن لألفراد العاملین في

االلتحاقي من الكفاءات غیر الموجودة عن طریق تقییم ھذه اإلثباتات واالعتراف بھا في ضوء المنھاج. ویمكن تطویر أیتم
الدورات التدریبیة أو تقدیم أشكال أخرى من اإلثباتات. ویحصل األفراد الذین أوفوا متطلبات المنھاج على شھادة أو درجة علمیة ب

معترف بھا. 

  

مختلفة.ات) یجب إثبات أو إظھار سبعة كفاءwbaوللحصول على شھادة من أكادیمیة التعلیم المستمر (

  

العملیة المتعلقة بمنح الشھادات

  

اإلثباتات متكمن الخطوة األولى في تحدید الوضع الراھن للمشاركین، حیث یمأل كل واحد منھم ملفاً خاصاً على االنترنیت ویقد
حول الخبرات المكتسبة ألكادیمیة التعلیم المستمر.

  

یتم توضیح أي من البیانات/المحتویات قد تحققت في ضوء منھاج األكادیمیة وأي وبالتعاون مع مستشار أكادیمیة التعلیم المستمر، 
. ل على شھادة مثقف الكبارمن المتطلبات ما زالت معلقة وتحول دون الحصو

  

ویقدم مستشار أكادیمیة التعلیم المستمر الدعم الالزم في إیجاد الدورات المناسبة الكتساب الكفاءات المفتقر إلیھا.

  

باراالخت

  

حلقة ومشروع عملي وصیاغةالمشاركة بورشة عمل لمدة ثالثة أیام تتضمن اختبار متعدد الخیارات ینبغيللحصول على الشھادة، 
نقاش.

  

خاصة بمنح الشھادةورشة عمل 
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دد، یتم التاریخ المحیتم خالل عملیة التقییم تقدیر كفاءات طالب أكادیمیة التعلیم المستمر كمثقفي كبار. وقبل بضعة أسابیع من 
  . لالختبارإرسال الوثائق للمشاركین لإلعداد

  

المسجلین إیجاد ویتعین على المشاركین إثبات الكفاءة في االختبار المتعدد الخیارات الخاص بنظریات التعلیم. ویمكن للمشاركین 
اإلعداد لالختبار.علىقائمة من األدب والمراجع في منطقة الدخول في االنترنیت والتي تساعد 

  

صورة ذاتیة موسعة و لیكمن ھدفنا في تطویر المشاركین. وفي نفس الوقت،بطابع االختبارورشة عمل تقییم الكفاءات تتمیز
تحدید أكبر لدورھم كمثقفي الكبار.

  

أطروحة عملیة أو ذات الصلة بالمشروع

  

راتھم العملیة بحسب التخصص المحدد والتأمل المتعلقة بخبمھارات التفكیر یظھر المشاركون ، للدرجة العلمیةوبالنسبة 
شھادة/درجة أكادیمیة التعلیم المستمر.ل

  

  الندوة أو الحلقات الدراسیة:أساس القائمة على الدرجة العلمیة

  

ل وربطھ بخبراتھم یقوم المشاركون أثناء مرحلة الشھادة/الدرجة القائمة على الندوة/الحلقات الدراسیة بتقدیم عملھم الخطي المقبو
كمثقفي الكبار.

  

النطاق

(نقل الرصید ونظام التراكم األوروبي)، بحیث یتم اكتساب ECTSویعادل مؤھل "مثقف الكبار المعتمد" ثالثین نقطة من نقاط 
نقاط من خالل التخصص الفردي في األجزاء 7من خالل إثبات الكفاءة في األجزاء اإلجباریة، و ECTSنقطة من نقاط 23

الشخصفي صالح. وإذا كان ذلك توجیھیةالفردیة كقیمةللكفاءات ECTSوینبغي فھم عملیة تخصیص نقاط االختیاریة. 
الممتحن، فیمكن االنحراف عن مثل ھذه القیم.

المنھاج

  اإلجباریةاألجزاء 
األجزاء االختیاریة

  ) (نقل الرصید ونظام التراكم األوروبي)ECTS 1تحدید الوضع الحالي (

)ECTSنقطة 6-3الكفاءة في نظریة التعلیم (
علم التربیة/أصول تعلیم الكبارمبادئ 

)1.5مبادئ التعلیم والتعلم (-   ECTSأقصى نقاط بحد3

المجتمع والتعلیم
)1ECTSمبادئ تعلیم الكبار (-
)0.5ECTSالمبادئ االجتماعیة وعالقتھا بتعلیم الكبار (-

  )4ECTS–1.5(الكفاءة التعلیمیة
  مبادئ التعلیم/التدریس في تعلیم الكبار

  العمل مع المجموعات
)1.5ECTS(على األقل  

بحد أقصى  ECTSنقطة 2.5

اإلداریةكفاءة ال
  على األقل)1.5ECTSمبادئ إدارة التعلیم (

بحد أقصىECTSنقطة 2.5
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  المجموعة المرجعیة:

األفراد العاملین في مجال تعلیم الكبار

  أھداف المشروع / أھداف التعلم:

یتوجب إظھار سبعة كفاءات أساسیة:

الكفاءة في نظریات التعلیم-

الكفاءة التعلیمیة / التدریسیة -

الكفاءة في اإلدارة-

الكفاءة في التوجیھ واإلرشاد-

الكفاءة في علم المكتبات وإدارة المعلومات-

المھارات االجتماعیة-

المھارات الشخصیة-

  

  معلومات المشروع:

)wbaشھادة األكادیمیة النمساویة للتعلیم المستمر (

الكفاءة في التوجیھ واإلرشاد
  مبادئ التوجیھ واإلرشاد

  التعلم والتیسیر والدعم
  على األقل)ECTSنقطة 1.5(

بحد أقصىECTSنقطة 2.5

الكفاءة في علم المكتبات وإدارة المعلومات
  وأھمیتھا في المجتمعالمكتبات العامة 

  مبادئ إدارة المعلومات
  على األقل)ECTSنقطة 1.5(

بحد أقصىECTSنقطة 2.5

المھارات االجتماعیة
  االتصال من الناحیة النظریة والتطبیق

  النقاشقیادة
  البالغة

2  ECTS(على األقل  
بحد أقصىECTSنقاط 3

المھارات الشخصیة
  والضعفتحلیل نقاط القوة 

  بتعلیم الكبارمرتبطةفي سیاقات وذلك تحلیل والتفكیر في األعمال الشخصیة والسلوك 
)2ECTS(على األقل  

max. 3 ECTS
3ECTSبحد أقصى

الوحدات العامة االختیاریة
  اللغات األجنبیة

  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
)2ECTS(لحد أقصى

)3ECTS(الشھادةعمل خاصة بمنح ورشة 
)6ECTSساعة على األقل) (300(اإلجباریة الخبرة العملیة 
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) من قبل مؤسسات تعلیم الكبار المذكورة في ESFمشروع الصندوق االجتماعي األوروبي (ضمنتم تطویر المحتوى والھیكلیة 
، والمعھد الفدرالي النمساوي لتعلیم الكبار، والجامعات 1973) عام EB-Förderungsgesetzقانون تعزیز تعلیم الكبار (

یتم تمویل األكادیمیة النمساویة للتعلیم وكبار. ھذا الرابطة النمساویة لمراكز تعلیم الومؤسسات تربویة أخرى، وذلك بتنسیق من 
المستمر من قبل المعھد الفدرالي النمساوي لتعلیم الكبار.

المستوى األول–) SVEBشھادة المنظمة السویسریة الوطنیة لتعلیم الكبار (

  

/http://www.alice.ch/de/ada/zertifikatالموقع االلكتروني للمشروع: 

البناء والنطاق؛ نماذج التعلیم/التدریس:

  النطاق:

ساعة 165ساعة من وقت االتصال الصافي (بما في ذلك اإلثباتات العملیة)، 90ساعات من وقت التعلم: تشمل على األقل 405
ساعة من الخبرة العملیة في 150(على األقل بدوام جزئي من الخبرة العملیة على األقلالدراسة الفردیة  ودلیل على سنتینمن 

  المجمل).

ساعة على 150من نقاط التقدیر بما في ذلك سنتان من الخبرة العملیة المثبتة في مجال تعلیم الكبار (ECTSنقطة 13.5
األقل).

  شكل البرنامج: 

المعاییر والمقاییس المحددة لتنفیذ الوحدة تحققإثبات مزودي الخدمةولكن یتعین على ال یوجد ھناك شكالً محدداً للبرنامج 
كفاءة التدریس المفصلة (أنظر "األھداف"). باإلطار المرجعي لمفھوم التعلیم ویتمثلالتدریبیة. 

  

)QSKلجنة ضمان الجودة (لالخضوع إلجراءات االعتراف  مزودي الخدمةتعین على ی

  یتم إثباتات الكفاءة من خالل:

عملیات التعلم الشخصیة.في التأمل المستمر
 من وقت االتصال.على األقل %80وإثبات ةالتدریبیالمشاركة الفاعلة في عمل مجموعة الدورة
من قبل معلم الدورة، وعلى سبیل المثال:من أجل التأھیلتوثیق الممارسة

اإلعداد لتسلسل التعلیم (التخطیط للدرس)-

أداء تسلسل التعلیم-

تقییم تسلسل التعلیم (التقییم الذاتي، التغذیة الراجعة من المشاركین)-

  

أو من خالل معترف بھاإما عن طریق االلتحاق بدورات تدریبیة لمؤسسات تعلیم التدریبیةن الحصول على شھادة الوحدةكویم
.تقییم ما یعادلھا
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المجموعة المرجعیة:

  

األفراد العاملین بدوام جزئي في مجال التدریب المھني والتعلیم المستمر للكبار.

  

كحد ساعة 150بما یعادلسنتین على األقل من الخبرة العملیة في مجال تعلیم الكبار منللمشاركین األساسیةالمتطلبات تتكون
.أدنى

أھداف البرنامج / أھداف التعلیم:

  

كفاءة التدریس:

  

ضمن إطار المفاھیم وخطط الدورة وإعداد وتدریس وتقییم الدروس مع الكبار في مجال موضوعاتھم منیتمكن المشاركونأن 
ومواد التدریس.

  

  أھداف تعلم محددة: 

  

أن یتمكن المشاركین من:

(األندراغوجیا) صفوفلمؤسسات التعلیم إلى وإجراءات التأھیلنقل األھداف الرئیسیة، والنقاط الرئیسیة ألصول تعلیم الكبار
.التعلیم الخاصة بھم

مع الوقت المتاح.أھداف التعلم التأكد من تماشي أھداف التدریس والمستھدفة وللفئةتحلیل -

اختیارھم لألسالیب نھج التدریس ووحدات التعلم بما یتوافق مع المعاییر المناسبة لتعلم الكبار والمقدرة على تبریر لتخطیط ال-
المستخدمة.طرائقوال

ة)والقیادللمشاركین ة، التقدم في عملیات التعلم، مناخ التعلم، فرص التوجیھ المشتركطرائقأخذ معاییر التقییم بعین االعتبار (ال-

تصال، الخ).تصمیم العالقة ومستوى التفاعل بین المدرب والمشاركین وبین المشاركین أنفسھم (األدوار، الصراعات، اال-

التفكیر والتأمل في السلوك الذاتي والمقدرة على استنباط النتائج من أدوارھم الخاصة.-

المراجع

  

المعلومات

.المبادئ النظریة لسیكولوجیة التعلم، االتصال وعدد من خصائص دینامیات الجماعة

 كبار (العقد، الوضع، الدور، الخ).كمثقفمعرفة ظروف اإلطار القانوني للتعلیم إضافة إلى الحقوق والواجبات

المھنیةالتطوراتاالطالع على أحدث.
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  المھارات

إطار العملوظروف تخطیط الدرس مع األخذ بعین االعتبار المفھوم الكلي.

 تلخیصي، التقدم استعراض الكفاءات التي سیتم تطویرھا. تحدید شكل علىبناءاً صیاغة أھداف تعلم مناسبة للفئة المستھدفة)
المعاییر.تحدید تكویني) و

.تخطیط وحدات التعلم ومراجعة أھداف التعلم مع األخذ بعین االعتبار الوقت المخصص لذلك

ویعزز التعلم.الدافعیةیتمیز بالمشاركة وزیادةناسب للكبار دمج نھج تعلیمي م

طرائقتطبیق مجموعة متنوعة من األسالیب وال.

 بشكل صحیح (جھاز العرض، لوح الدبابیس، المخطط اإلیضاحي والوسائط االلكترونیة).المألوفةاستخدام وسائط التعلیم

.تقییم تقدم التعلم أثناء الدرس وعند نھایتھ

 وكیفیة تضمینھ في المفھوم الكلي.تقییم الدرس نفسھ

  

  مھارات التعامل مع اآلخرین

 من خالل المشاركة الذاتیة.بمحتوى التدریبواھتمام المشاركین دافعیةدعم

 تقدیر التدخالت، طرح األسئلة وتعیین یأخذ منحى المشاركینوبأسلوب وواضحقیادة وتیسیر عملیة التعلم بشكل حیوي ودقیق)
المھام).

 بشكل مناسب یتوافق مع األھداف (التشویش، الصراعات، الخ)واالستجابةباستمرارمالحظة التفاعالت داخل المجموعة

 لألحداث غیر المتوقعة.بطریقة مرنةاالستجابة

  

اإلدراكیة/المعرفیةالمھارات 

.التمكن من محتوى الموضوع

 وحصرھا بما یناسب المبادئ التوجیھیة والفئة المستھدفةتحلیل عملیة التدریس.

المشاركین في الجلسة العامة، والنظر في التقدم المحرز وبالتالي تمكین مزید النقاشات، تقدیم العروض، أسئلة وآراءتلخیص
من التطور في عملیة التعلم.

 كافیة والعمل على تحقیق واستمراریة االحترام المتبادل.المسافة الالمحافظة على

موارد من البیئة المحیطة

المواضیع والمجال.في نفسنمدربیالالحفاظ على االتصال الشخصي بمؤسسات ومنظمات العمل و

 واألحداث الھامة.بجھات االتصالاطالعالمجال، والبقاء على حول نفسقراءة المواضیع المنشورة في الصحف

.العمل مع المدربین والمؤسسات التربویة

  التأمل الذاتي / التقییم الذاتي

 واستنباط النتائج والعبر منھا للمستقبل.التأمل والتفكیر بالسلوك واألفعال الذاتیة بعد الدرس
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 تسلسل األحداث الحقیقي.بمقارنة الخطة

.تحلیل النھج التعلیمي وترابطھ مع األھداف المحددة والنتائج المحققة

.التأمل والتفكیر في السلوك والتدخالت الذاتیة

.عمل قائمة بنقاط القوة والضعف

.تحدید إمكانات التطور الخاصة

  المشروع:معلومات 

. 1995عام تم طرحھالذي ) SVEBالمستوى األول من نظام وحدات "تدریب المدربین" للفدرالیة السویسریة لتعلیم الكبار (
شخص ممن تم اعتمادھم حتى اآلن.20،000ھناك أكثر من 

ومدربي قطاع التعلیم مدى الحیاةومعلميلمدرسيالمعاییر المھنیة 

  

الموقع االلكتروني للمشروع: 
-14161207/http:/www.lluk.org/wphttp://collections.europarchive.org/tna/201102

sector.pdf-learning-lifelong-in-ttt-for-standards-overarching-content/uploads/2010/11/new  

البناء والنطاق؛ نماذج التعلیم/التدریس:

  المجاالت–المعاییر المھنیة الشاملة

ت المھنیةیم والممارساالق-

التعلم والتعلیم-

المختصالتعلم والتعلیم -

التخطیط للتعلم-

تقییم التعلم-

التقدملخدمات التعلیم وتحقیق إمكانیة الوصول-

  

ممنالمتطلبة المھارات والمعارف والمیزات ومدربي قطاع التعلم مدى الحیاة بشكل عام ومعلميلمدرسيتصف المعاییر المھنیة 
مع المتعلمین وأصحاب العمل.نوعة وواسعة في التعلیم والتدریبأدواراً متبقاموا

التي بدورھا تقدم األدوار ووحدات التقییم دوار التعلیم، ولكنھا توفر األساس لتطویر مواصفات تتعلق كافة المعاییر بالضرورة بأال
تحقیق ي إلى یؤدوھذا.ضمن قطاع التعلم مدى الحیاةنوالمدربین والمدرسیلمعلمین لمتنوعة من األدوار لمجموعةأداءمعاییر 
. مستویات متوسطة ومتقدمة أخرى) إضافة إلى QTLSمعلم المؤھل (مھارات الالحصول على تعلم ومن المستوى 

شكل البرنامج:

  

المھنیة المحددة تقدیم اإلثباتات حول تلبیة برامجھم للمعاییرمزودي الخدماتال یوجد ھناك شكل محدد للبرنامج ولكن یتعین على 
الحصول على االعتماد.من أجل وذلك 
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بدوام كامل أو سنتان من الدراسة بدوام جزئي.دراسیةسنة منغالباً البرامج المعتمدة تتراوح مدةالنطاق / المدة: 

أھداف البرنامج / أھداف التعلم:

  

المعلمون في قطاع التعلم مدى الحیاة

  معلومات المشروع:

لكافة أنظمة ) تطویر معاییر تدریس مھنیة جدیدة LLUKمدى الحیاة في بریطانیا (التعلم مؤسسة من 2004الحكومة عام تطلب
مدرسینا للمستقبل" . وتحدد ھذه المعاییر األمور المتوقعة من المعلمین إعدادأعلن في وثیقة "بحسب ما )FEالتعلیم اإلضافي (

والمدرسین والمدربین ضمن مجموعة متنوعة من األدوار والمسؤولیات.

) DfESزیادة المھارات، تحسین فرص الحیاة، دائرة التعلیم والمھارات (: على)FEوي الورقة البیضاء للتعلیم اإلضافي (وتحت
2005وتصریحات أخرى حدیثة. وتعھدت الدولة بالتزامھا المستمر في تقدیم جائزة أولیة جدیدة ابتداء من أیلول لعام 2005

یقومون لكافة من) QTLS("التعلم والمھارات للمعلم المؤھل"الحصول علىإلىبدورھاتؤدي بعنوان "اإلعداد للتعلیم" والتي 
  بأدوار التعلیم الكاملة.

تعلیم الكبار / نظام ومعاییر المؤھالت الوطنیةلمجال المشاریع الممولة من االتحاد األوروبي                              

)AGADEالكبار الجید في أوروبا (مثقفالعنوان: 

  

www.nordvux.net/object/1453/agadeagoodadulteducatorineurope.htm: الموقع االلكتروني للمشروع

المشروع:نموذج الكفاءة / التعریف الذي تم تطویره في 

  

الكبار الجید:مثقفمعاییر 

  مجال التنمیة الشخصیة / البعد األخالقي

احترام الذات-

االحتمال-

المسؤولیة-

مھارات االتصال-

التعاطف-

المرونة-

مجال التنمیة المھنیة
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البعد المعرفي–مرحلة التنظیم 

كیفیة تعلم الكبار وفھم لسیكولوجیة الكبارحول معرفة -

واألسالیب في تعلیم وتعلم الكبارطرائقمعرفة ال-

(الدیمقراطیة واإلنسانیة)مبنیة على القیممھارات في إعداد برامج -

التخطیط والمھارات المؤسسیة-

حول الموضوعمعرفة جیدة -

  

عد المھاراتبُ –مرحلة األداء 

قبل وأثناء وبعد عملیة التعلم–التعلم من أجلعلى التحفیز القدرة-

.الذاتيالتعلم تطویر بیئة تعلم بما یتماشى واحتیاجات الطالب مع التركیز على -

مھارات لتنشیط المتعلمین-

  

  عد المؤسسيالبُ –مرحلة التقییم 

مھارات في التأمل الذاتي والتفكیر الناقد-

البللمثقفین والطمھارات في تقییم وتعزیز التقییم الذاتي -

  مبادئ تطویر المنھاج:

إطار تعلیم بوالمرتبطةاتخاذ القرارات المتعلقة بالمنھاج دبعین االعتبار عنمجموعة المبادئ األساسیة التالیة أخذیجب -
الكبار: مثقفي

عي لمفھوم تعلیم الكبار؛افھم جم.1
مفھوم تعلیم الكبار باعتباره عملیة تعلیم دائمة؛.2

  

؛)الكوسموبولیتیةلمیة (والعااالعتراف بتعلیم الكبار كممارسة تعزز من الدیمقراطیة 

قیمة البعد التربوي للممارسات االجتماعیة؛

مفھوم تعلیم الكبار كمیدان من میادین الممارسات االجتماعیة المتنوعة، أسالیب ومستویات التدخل، والحاجة . 3
).17إلى أجھزة التعلیم والتدریب التي تعزز الربط بین النظریة والتطبیق (صفحة 
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المرجعیة:المجموعة 
  

الكبارمثقفو

أھداف المشروع:

االحتیاجات المصرح عنھا من قبل الدول األعضاء إضافة إلى تلك الموثقة في مع یتوافق المشروع مع االحتیاجات في أوروبا و
سیاسة التعلیم األوروبیة. وھناك حاجة لمناقشة أھمیة وثقل تدریب مثقفي الكبار على المستوى الدولي بالتعاون مع الشركاء 

طویر المناھج األساسیة لتدریب مثقفي الكبار في األوروبیین وتحلیل سیاسات االتحاد األوروبي في تعلیم الكبار والتدریب وذلك لت
كافة الدول المعنیة. 

  

معلومات المشروع:
  

  وھو مشروع ممول من االتحاد األوروبي ویعتبر جزءاً من برنامج التعلم مدى الحیاة؛ 2006-2004غرانتفیكمشروع 

)، السوید PTالبرتغال LV،(NOT ،))، التفیا (LT)، لیتوانیا (IE)، ایرلندا (HU)، ھنغاریا (EEإستونیا (الدول الشریكة: 
)SE(  
  

الشركاءالبلطیق "التعلم للمشاركة"؛–متابعة مشروع دول الشمال 
  

جمعیة استونیا لتعلیم الكبارالمنسق: 

  مخرجات المشروع الرئیسیة:

ي وقت سابق في فلحد األدنى من مجموعة معاییر مثقف الكبار الجید (بناءاً على مجموعة المعاییر التي تم تطویرھا مراجعة ل-
)L4Sمشروع "التعلم للمشاركة" (

مرتكز على االنترنیت / مزج لوحدات التعلم التدریبیة)التعلیم الوجھاً لوجھ والتدریب دورة تدریب أوروبیة لمثقفي الكبار (-

http://www.folkbildning.net/agade/int_project.pdfالتدریبي: الدلیل-

)VINEPACالبیداغوجیة) لمثقفي الكبار (-العنوان: إثبات الكفاءات النفس تعلیمیة (النفسیة 

  

www.vinepac.euالموقع االلكتروني للمشروع: 

المشروع:أثناءنموذج الكفاءة / التعریف الذي تم تطویره 
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كفاءات المدربین / مجموعة الكفاءات

المعرفة

oالمعرفة األولیة للمظاھر النفس اجتماعیة للكبار

oجماعةمعرفة بخصائص ال

oالتدریبمعرفة بمحتوى

التدریب/اإلدارة

oتحلیل االحتیاجات

oاإلعداد للتدریب

oتنفیذ برنامج التدریب

o(الوقت، المواد، المساحة، الناس) استخدام التكنولوجیا والموارد

تقییم وتثمین التعلیم

o تطویر العمل مع المتعلمین لتحدید احتیاجاتھم ونقاط القوة واألھداف والنصائح وإحالتھم إلى برامج ومستویات التعلیم
المناسبة 

o استخدام نتائج التقییم بشكل منتظم في التخطیط للدروس وتطویر المناھج ورصد التقدم المحرز مقابل األھداف العامة
لم. والفرعیة والتحقق من عملیات التع

o.رصد التعلم خارج إطار تذكر المعلومات وذلك باستخدام استراتیجیات تقییم متنوعة

oللمتعلمین واألقران للتقییم وتقدیم التغذیة الراجعة حول تعلمھم وأدائھم وذلك من خالل التأمل طرائقھیكلة وتیسیر ال
التقییم الذاتي.ووالتفكیر 

oبشكل مستمرطھم التعلیمیةمراجعة خطتوجیھ المتعلمین من حیث تطویر و.

o َم المتعلمیندُّ قَ استخدام أسالیب نوعیة في تثمین ت

  

التحفیز واإلرشاد

o مصادر التعلم اإلضافیة والفرص التعلیمیة والخیارات المتوفرة من حیثمشاركة المعلومات مع المتعلمین وزمالئھم
للوصول إلى خدمات الدعم

oخبرة المعلم/المثقف الخاصةللتوجیھ واإلرشاد خارج نطاق الحاجةإلى المصادر المناسبة عندما تكون إحالة المتعلمین

oخططھم التعلیمیة بشكل مستمرمراجعةتوجیھ المتعلمین في تطویر و

والمھنيالشخصيالتطویر

o المھنيللتطویرتحلیل االحتیاجات والفرص
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oإظھار االھتمام في التطویر الذاتي

 (الكفاءات التي قد ترغب بإضافتھا)الفئة المفتوحة

المجموعة المرجعیة:

  

على األقلساعة من خبرة التدریس 150استوفواممن ومدربین المثقفین المصنفین ككافة 

أھداف المشروع:
  

الخلفیة

مثل یتم اكتساب ھألنوذلك مدربي العالقات العامة بعلى الكفاءات الخاصةال تشتمل وثائق المؤھالت التقلیدیةفي كثیر من األحیان
رسمیة ومن خالل مجموعة متنوعة من الخبرات العملیة. وبالتالي، یصبح أقل تعلیم أقل تقلیدیة ومن خالل سیاقاتھذه الكفاءات 

من الصعب توحیدھا والتحقق من صحتھا وخاصة بسبب وجود سیاقات مختلفة في البلدان المختلفة.
  

المشروع:أھداف 
  

  ) إلى:VINEPACیھدف إثبات الكفاءات النفس تعلیمیة لمثقفي الكبار (

الكبار على المستوى األوروبيمثقفيكفاءات دعم المصادقة على -

ة الجودة في مجال تعلیم الكبار في واإلسھام في ضمان إدارالكبار في أوروبا لمثقفياإلسھام في إضفاء الطابع االحترافي -
)2أوروبا (صفحة

التفكیر كبار وذلك من خالل كمثقفي بأدائھم الخاصةومجموعة الكفاءات لنوعیةالكبار في رسم صورة واضحة مثقفيمساعدة -
ببرنامج دراسي جدید أو عند تقدیم طلب للحصول مثل االلتحاقفي تطویر حیاتھم المھنیةویساعدھم مثل ھذا األمر. والتقییم

). 5(صفحة العلى سبیل المثعلى وظیفة جدیدة

  معلومات المشروع:

2008- 2006مشروع لیوناردو دا فینشي 
  

ألمانیا، إسبانیا، فرنسا، مالتا، رومانیا الدول الشریكة:
  

)IREAالمعھد الروماني لتعلیم الكبار (المنسق: 
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منتجات المشروع:

) تساعد في بناء إطار توثیق وتقییم (التقییم الذاتي + التقییم الخارجي + الدمج) VALIDPACKمجموعة من األدوات (-
وتشمل:الكبار بغض النظر عما إذا كانت مكتسبة ضمن سیق التعلم النظامي أو غیر النظامي أو غیر الرسمي)مثقفيكفاءات 

خارطة ذھنیة-

التأمل والتفكیر في البیوغرافیا (كتاب السیرة)-

والتفكیر في الكفاءاتالتأمل -

شبكة المقابلةالمالحظة، قائمة -

المصادقةصفحة-

توجیھات حول استخدام األدوات-

-الكبار بین المستویین السادس والسابع  إلطار التأھیل األوروبي (المسار المرن) لمثقفيالمرنة المھنیةالمسارات العنوان: 
EQF

  

path.eu/-www.flexiالموقع االلكتروني للمشروع: 

  

المشروعخاللنموذج الكفاءة / التعریف الذي تم تطویره 

مجموعات ومیادین الكفاءة

  

مجموعات التعلم

واإلشراف على العملیةتصمیم وتطویر المنھاجالبدء ب–تطویر المنھاج والموضوع -

ضمان دعم المتعلمین لتحسین التقدم واإلنجاز–التخصیص -

استراتیجیات التعلم والتعلیم التي تیسر عملیة التعلیم الفردي الفعال.ورصد بدء –)Metacognition(إدراك اإلدراك -

التأكد من مشاركة الموظفین والمتعلمین في األنشطة التي تعزز التعلم الفعال–وأسالیب التدریس والتعلم طرائق-

وتطبیق المعلوماتوتحلیلالحصول على –میادین المعرفة -

المصادر والموارد وذلك لدعم عملیة التعلمفیما یتعلق بالمھام الكافیة والمناسبة تعیینالتأكد من –مصادر التعلم -

رصد وتقییم برامج التعلم باستخدام بیانات لتحسین التطبیق–تحسین الجودة -

االعتماد المناسبةالمصادقة والمانحة والتأكد من تبني مسارات التقدم للجھات–واالعتمادوالمصادقة -

المحافظة على مستوى عال من التھیئة التقنیة ضمن إطار منھاجك الرئیسي–الموضوع حولالمعرفة المتخصصة -

ضمن وعبر حدود المنھاج والحدود المؤسسیةالتقدم المحرز من قبل المتعلم-

تحدیات ونجاحات المتعلمینلواالستجابة لیدتحد–تقییم التعلم -
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األشخاصمجموعة

الحفاظ على العالقات مع كافة أصحاب المصلحة–العالقات الخارجیة -

تعلم الكبار الجماعیةوالحتیاجاتللفرد طبیعة استجابة المنظمة لالتوضیح بشكل كبیر–التسویق -

االھتمام األساسي للمنظمةمصدرإبقاء المتعلم –مشاركة المتعلم -

تواصلك بشكل فعال مع كافة الموظفین داخل منظمتك وفي نطاق الشبكة األوسع.إثبات–االتصال -

واالستمتاع والتقدم من خالل لاللتحاقالتأكد من دعم المشاركین بشكل فردي وجماعي –المعلومات والنصح والتوجیھ -
أو غیرھا.أنشطة التعلم المحددة

على التغییر لتلبیة التوقعات واالحتیاجات والقدرةوالتجاوبباإلصغاءاستمرار منظمتكضمان–المجتمع السیاق و-
والتأكد من أنھا المكان المناسب للتعلمالمحلیة 

یة واالقتصادیة لمختلف المجتمعات.المساھمة في تمكین األفراد والمجموعات وتحسین التنمیة االجتماع–تنمیة المجتمع -

وتكافؤ الفرص والوعي مابین الثقافات والمشاركة)inclusionالتضمین (–التنوع والجودة -

المحافظة على الروابط مع الموارد البشریة والخبراء الفنیین لضمان نھج یتمیز باالستجابة لتلبیة –مشاركة أصحاب العمل -
أجندات التعلم

للتعامل مع المواقف والسلوكیات الصعبةنھج متوازنعرض–الحقوق والمسؤولیات والقیود -

مفیدة لألطفالفي نفس الوقتتعتبرواإلسھام في استراتیجیات تأخذ كافة الفئات العمریة للكبار–التعلم بین األجیال -

مجموعة التطبیق والممارسة

تطویر ثقافة تعلم مدى الحیاة ترتكز على العمیل داخل المنظمات والتي من شأنھا االستجابة –اإلستراتیجیة المؤسسیة -
للقضایا السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة

التخطیط المالي وإدارة الموازنة–اإلدارة المالیة -

التزامھا والتأكد التزام منظمتك بتقدیم تعلیم الكبار بما یتوافق مع المبادئ واألولویات الوطنیة واألوروبیة –المسؤولیة -
تحدید المخاطر والتخطیط لھاب

تحقیق توازن في األنشطة التي تعكس ضمن الموارد المتاحة األولویات المؤسسیة وتجذب المتعلمین –تطویر البرنامج -
مجتمعیةوتلبي االحتیاجات ال

تعلیم الكبار ذات الجودةتخدماللتمكن من تقدیمإدارة البنیة التحتیة للسماح –المباني والمرافق -

بین حمایة المنظمة واالقتصاد المحلي والبیئةتحقیق التوازن–االستدامة -

الحث على وقیادة التغییر في منظمتك–القیادة -

تحسین األداء ضمن فریقك واالستجابة لضعف األداءتوجیھ عملیات–إدارة الفریق -

.تحقیق موظفیك إلمكاناتھمإدارة األداء والتحسن والتأكد من –تطویر وتقییم الموظفین -

.على بینة من تطورك المھني الذاتيأن تكون–التطویر المھني -

وكمجموعات.المتعلمین كأفراد اإلصغاء واالستجابة لمخاوف –استجابة المتعلم -
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المجموعة المرجعیة:
  

الكبار ذوي الخبرة الكبیرة في المناصب اإلداریة/القیادیةمثقفيیتم عادة توظیف 

أھداف المشروع:
  

ممن لدیھم كفاءات تصنف في أوروباوجود العدید من المھنیینبناءاً على) Flexi-Pathلقد تم تصمیم مشروع "المسار المرن" (
ھذه البرامج تسمحبرامج التدریب بشكل كبیر وحتى اآلن لم تختلف. )EQFمستویات إطار المؤھالت األوروبي (بحسب أعلى 

مؤھالت. وتواجھ المؤسسات تحد في التعرف على المقارنة بإمكانیة أو األوسعباالعتراف في القطاعأنظمة االحتراف إضافة 
ممن بدورھم یواجھون فرصاً محدودة في الحصول على الوظائف والتدریب. التعلم للمھنیینكفاءات 

 بشكل یجعلھا قابلة للمقارنة من خالل وجود وأوروبا أنحاءالكبار في كافة مثقفتیسیر آلیات الشفافیة واالعتراف بمؤھالت
سھولة فكرة الكبار الذي من شأنھ أن یعزز لمثقفةمشتركةرئیسیومالمح وخصائص) EQFمرجعیة مشتركة مثل (

.من خالل برامج تعلیمیة موحدة ومستویات التأھیلالحركة/التنقل 

للمصادقة.أداة وذلك بتطویرضمن أطر غیر رسمیة ورسمیة الذي تحققالكبار بتعلم مثقفتحسین آلیات االعتراف

الكبار في سوق العمل األوروبيمثقفي حركة/تنقل أعلى ومؤھالت قابلة للمقارنة للمضي قدماً فةتطویر شفافی.

الكبار على:مثقفيالمصادقةتساعد أداة 

 ًلمعارفھم ومھاراتھم الحالیة.أن یصبحوا أكثر وعیا

ر المھنيیأن یصبحوا قادرین على التخطیط لمزید من التطو.

معلومات المشروع:
  

مشروع لیوناردو
2008 -10

  
سویسرا؛ ألمانیا؛ استونیا؛ إیطالیا؛ رومانیا؛ المملكة المتحة الدول الشریكة:

  
)DIEالمنسق: المعھد األلماني لتعلیم الكبار (

  مخرجات المشروع الرئیسیة:

 مثقفيالكبار (مجموعة من المھارات والمعارف والكفاءات المحددة من قبل الشركاء لقیاس مؤھالت لمثقفالملف الرئیسي
)).EQFإلطار المؤھالت األوروبي (الكبار في أوروبا في المستوى السابع 

 الكبار (سیتم تصمیمھا على شكل كتیب لتسجیل وتوثیق الكفاءات المكتسبة مثقفأداة المصادقة/التحقق للمصادقة على كفاءات
)VINEPACالذاتي في المشروع األوروبي (نحو التحققغیر رسمي. وسیتم توجیھ األداة أوسواء بشكل رسمي 
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الكبارتعلمالعنوان: الكفاءات الرئیسیة لخبراء 

  

http://ec.europa.eu/education/more-الموقع االلكتروني للمشروع: 
information/doc/2010/keycomp.pdf  

المشروعخاللنموذج الكفاءة / التعریف الذي تم تطویر 

  

  كفاءات عامة

یعمل في القطاع بغض منلدى كلیجب أن تتوفر ھذه الكفاءاتالكفاءات ذات الصلة بتنفیذ كافة األنشطة في قطاع تعلیم الكبار. (
.)اإلدارة أو اإلرشاد أو األنشطة اإلداریةأوالتدریس كان ذلك في مجالالنظر عما إذا 

أن یكون الشخص الكفاءة الشخصیة في التفكیر المنھجي حول الممارسات الذاتیة والتعلم والتطور الذاتي: أي بمعنى آخر، ) 1ا
  كمتعلم مدى الحیاة.مستقل بذاتھ

) الكفاءات ما بین األفراد في االتصال والتعاون مع المتعلمین الكبار والزمالء وأصحاب المصلحة: أي بمعنى آخر، القدرة على 2ا
وروح الفریق الواحد والقدرة على التشبیك.االتصال 

تعلم الكبار على كافة المستویات (المؤسسة، من خاللھ عملیاتالذي تتمتحمل المسؤولیة في المحیط المؤسسي) الكفاءة في 3ا
القطاع، المھنة، والمجتمع): أي تحمل مسؤولیة تطور تعلم الكبار بشكل أكبر.

الشخص خبیراً.یصبحالموضوع وموارد التعلم المتاحة: أي أن المرتبطة بالذاتیة الكفاءة في االستفادة من الخبرات ) 4ا

وأسالیب وفنیات التعلم المختلفة بما في ذلك وسائط اإلیضاح الحدیثة والبقاء على بینة من طرائق) الكفاءة في االستفادة من 5ا
وأسالیب وفنیات التعلم المختلفة في العمل طرائقاإلمكانیات الجدیدة والمھارات االلكترونیة وتقیمھا بجدیة: أي المقدرة على تنظیم 

مع الكبار. 

مستقلین أو متعلمین متعلمین مدى الحیاة مستوى إلى لالرتقاءوالدعم الذاتيالتعلم من حیثر الكفاءة في تمكین المتعلمین الكبا) 6ا
ذاتیاً: أي أن تكون محفزاً 

العمل مع والخبرة السابقة في والدوافعواحتیاجات التعلم التجانس عدم حاالت والكفاءة في التعامل مع دینامیات الجماعة)7ا
مجموعات غیر متجانسة.

كفاءات محددة مرتبطة بعملیة التعلم:

أي المقدرة على تقییم ) الكفاءة في تقییم الخبرات السابقة واحتیاجات التعلم ومطالب ودوافع ورغبات المتعلمین الكبار: 1ب
احتیاجات التعلم لدى المتعلمین الكبار.

المقدرة على تصمیم عملیة التعلم.التدریس والمحتوى لعملیة تعلم الكبار: طرائق) الكفاءة في انتقاء أسالیب التعلم المناسبة و2ب

ومحفز للتطور للمعرفة (العملیة و/أو النظریة) میسراً ) الكفاءة في تیسیر عملیة التعلم للمتعلمین الكبار: أي أن یكون الفرد 3ب
الذاتي لدى المتعلمین الكبار.

یماً لعملیة التعلم.قَ أي أن یكون الفرد مُ تحسینھا: بغیة الكفاءة في الرصد والتقییم المستمر لعملیة تعلم الكبار )4ب

أي أن اللجوء للمساعدة المھنیة إن لزم األمر: طرائقووالتطویر) الكفاءة في تقدیم النصح والمشورة بشأن المھنة والحیاة 5ب
یكون الفرد مستشاراً/مرشداً. 

أن یكون الفرد مطور برامج.) الكفاءة في تصمیم وبناء برامج دراسیة: 6ب

  

كفاءات محددة داعمة لعملیة التعلم أو مرتبطة بھا بشكل غیر مباشر:
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.أي المسؤولیة المالیة: المرتبطة بھا) الكفاءة في إدارة الموارد المالیة وتقییم الفوائد االجتماعیة واالقتصادیة 7ب

)للبشرأن یكون المرء مدیراً (لتعلیم الكبار: /مؤسسةإدارة الموارد البشریة في معھد) الكفاءة في8ب

أي أن یكون المرء تعلم الكبار: ل/مؤسسةتعلم الكبار بشكل عام وإدارة جودة الخدمة في معھدل/مؤسسةمعھد) الكفاءة في إدارة9ب
مدیراً عاماً 

مقدرة على الوصول للفئات المستھدفة والترویج للمعھد.ال) الكفاءة في التسویق والعالقات العامة: 10ب

أن یكون المتعلمین الكبار والمھنیین في مجال تعلم الكبار على اطالع بذلك: وإبقاء) الكفاءة في التعامل مع القضایا اإلداریة 11ب
المرء داعماً فیما یتعلق بالقضایا اإلداریة.

على تكنولوجیا المعلومات ودعم كل من المھنیین في مجال تعلم الكبار والمتعلمین المعتمدة) الكفاءة في تیسیر بیئات التعلم 12ب
أي أن یكون المرء میسراً لتكنولوجیا المعلومات.استخدام واالستفادة من ھذه البیئات: فيالكبار 

المجموعة المرجعیة:

.أخرىمجاالتالمھنیون العاملون في قطاع تعلیم الكبار، كان ذلك في مجال التدریس أو اإلدارة أو في 
  

أھداف المشروع:
  

إطار مرجعي ألوروبا والذي یمكن وضعیكمن ھدف ھذه الدراسة في تطویر مجموعة شائعة من الكفاءات الرئیسیة التي تسھم في 
دراسة المسارات المرنة والبدیلة لنقل الكفاءات وذلك یتعینتطوعي. ومن ناحیة أخرى، بشكلاستخدامھ من قبل الدول األعضاء 

لتحقیق مزید من االستقرار في وتنویع المالمح/الخصائص المھنیةمن حیث المھام والمستویات، المھنيإلفساح المجال للتقدم 
قطاع تعلم الكبار.

معلومات المشروع:
  

2010تم نشر الدراسة عام 
  

أعدت المفوضیة األوروبیة دراسة حول الكفاءات الرئیسیة للمھنیین في مجال تعلم الكبار والتي یمكن استخدامھا كمرجع لتطویر 
المھنیة للموظفین العاملین في القطاع وبالتالي تحقیق تحسن في جودة تعلم الكبار. الخصائص والمالمح

  
السكو وجامعة ) بالشراكة مع جامعة غResearch voorBeleid(لألبحاثوقد أعدت ھذه الدراسة من قبل فووربیلید 

تسالونیكي وجامعة لیدن.
  

) ممن ھم EFTAدولة من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ودول الرابطة األوروبیة للتجارة الحرة (27شملت الدراسة 
في المنطقة األوروبیة االقتصادیة (النرویج، أیسلندا، ولیشتینستاین) واثنین من الدول المرشحة (تركیا وكرواتیا).أیضاً أعضاء

مخرجات المشروع الرئیسیة
  

مجموعة من الكفاءات الرئیسیة للمھنیین في مجال تعلم الكبار والتي یمكن استخدامھا لغایات مختلفة بما في ذلك:

 الذاتيالتقدیر والتقییم

انتقاء الدورات التدریبیة
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البحث اإلجرائي والتعلم اإلجرائي

تطویر ھیكلیة للمؤھالت

تطویر برامج تربویة
  

جودة الشھادة، الختطویر معاییر 

)QF2TEACH(العنوان: مؤھلون للتدریس

  

/www.qf2teach.euالموقع االلكتروني للمشروع:

  

المشروع:أثناءالتعریف الذي تم تطویره نموذج الكفاءة / 

  

ACEالكتالوج الدولي للكفاءات الرئیسیة لمیسري التعلم في 

  

الكفاءة الرئیسیة األولى: إدارة المجموعات واالتصال

o الواضحاالتصال

oإدارة دینامیات الجماعة

oالتعامل مع الصراعات

  

الموضوعالتمكن من الكفاءة الرئیسیة الثانیة: الكفاءة في 

o التدریسبحسب مجالوجود المعرفة المتخصصة

o كل في مجالھتطبیق أسلوب التدریس المتخصص

  

  الكفاءة الرئیسیة الثالثة: دعم التعلم

oدعم التعلم غیر الرسمي

oتحفیز الدور الفاعل للمتعلمین

oذخیرة واسعة من األسالیب توفر

oاالستفادة من الخبرات الحیاتیة للمشاركین في األنشطة التعلیمیة
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  الكفاءة الرئیسیة الرابعة: التدریس الفعال

oتشكیل وتصمیم عروض تعلیمیة تتماشى واحتیاجات الفئات المستھدفة المحددة

o(الوقت، المساحة، التجھیزات، الخ) تخطیط عروض تعلیم بحسب الموارد المتاحة

  

ر المھني الشخصيیالرئیسیة الخامسة: التطوالكفاءة 

oالتعرف على احتیاجات المشاركین

oاالستفادة من خبراتھم الحیاتیة الخاصة ضمن بیئة التعلم

oالتعرف على احتیاجات التعلم الذاتیة

o وضع أھداف التعلم الخاصة

oاإلبداع

oالمرونة

o التفكیر باألدوار المھنیة الخاصة

o تقییم الممارسات الخاصة

oالثقة بالنفس

oااللتزام بالتطویر المھني الذاتي

oتقبل النقد

oالمقدرة على رؤیة وجھات النظر المختلفة

  

  الكفاءة الرئیسیة السادسة: تحفیز التعلم

oالتحفیز

oاإللھام

  

  الكفاءة الرئیسیة السابعة: تحلیل عملیة التعلم

oرصد عملیة التعلم

oتقییم مخرجات التعلم

o المدرس والمعلمحواروتطبیقبانتظامإجراء التقییم التكویني

o االلتحاقتقییم مستوى المتعلمین عند
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  الكفاءة الرئیسة الثامنة: الكفاءة الذاتیة

oاالستقرار العاطفي

oمقاومة اإلجھاد

oتحلیل حواجز وعوائق التعلم لدى المتعلم

oاألصالة والصدق

oالمضي قدماً بطریقة منظمة

oاالنفتاح

  

الكفاءة الرئیسیة التاسعة:

o ة(غیر مخیفةتعلم آمنأجواءاخلق(

oاألمور التي تعلموھاالمتعلمین من تطبیق تمكین

oاالنتباه

oالمتعلمین على تولي المسؤولیة في عملیات التعلم المستقبلیةتشجیع

oالتعاطف

oتشجیع التعلم التعاوني بین المتعلمین

oالدعم للمتعلمتقدیم

o الفاعلاإلصغاء

oكن متواجدا من أجل المتعلمین

oاحتیاجات المتعلمتقییم

  المجموعة المرجعیة:

مثل المدرسین والمدربین والموجھین والمرشدین المھنیینیشیر ھذا المصطلح إلى مجموعة متنوعة من میسرو تعلم الكبار. 
عن طریق االتصالھو أن جزءاً كبیراً من النشاط المھني یتم بین ھذه األدوار المختلفةوغیرھم من الموظفین. فالعامل المشترك 

.للكباربدء ودعم ورصد عملیات التعلم ویشملواالحتكاك المباشر مع المتعلمین الكبار 
  

  ) بما في ذلك:ACEتعلیم الكبار والتعلیم المستمر (مجاالتفي كافةیعمل میسرو تعلیم الكبار في عدة سیاقات مختلفة 
  

  تعلیم الرسمي للكبار والتي تقدم التعلیم والتدریب المھني العام؛مؤسسات ال.1
التربیة الشعبیة؛ مؤسسات التعلیم غیر النظامي والتي تقدم .2
التدریب والتطویر المرتبط بالعمل والذي یتسم بالطابع غیر النظامي بشكل عام.3
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أھداف المشروع:
  

تعلیم الكبار والتعلیم المستمر وقد أصبح نشاطاً ذا العاملین في مجالألغلب جانب العمل الكالسیكيویمكن اعتباره –"التدریس" 
تعقید أكبر في العقود األخیرة: یحتاج المدرسون وبشكل متزاید إلى مھارات وكفاءات جدیدة ومحسنة (على سبیل المثال، مھارات 

لمثقفيموحدة المؤھالتالفي تحدید أطر السابقة ادرات ، الخ). ولم تعكس المبالتعامل مابین الثقافات المختلفةاإلرشاد، مھارات 
وتقتصر فقط على المستوى الوطني، وفي وال تزال المحاوالت األكثر حداثة في مراحلھا األولیة التحدیات الجدیدة.أي من الكبار 
  لم تكن ھناك أیة محاوالت لضم مثل ھذه األنشطة على المستوى األوروبي.الواقع، 

  
في تعلیم الكبار والتعلیم المستمر في یومنا الحاضر وفي رئیسیة التي یحتاج إلیھا المدرسونإلى تحدید الكفاءات الیھدف المشروع

بحث معد من قبل لجنة خبراء (دراسة دیلفي).لالمستقبل وذلك من خالل تنفیذ 
  

بحسب رأي تعلیم الكبار والتعلیم المستمرمجالفيالمدرسون العاملونیجب أن یعرفھااألمور التي–وبناءاً على نتائج البحث 
لقطاعات المختلفة.لھذه المجموعة وفقاً لالمؤھالتسیتم تطویر مقترحات مشاریع ألطر –الخبراء

معلومات المشروع:
  

  مشروع لیوناردو دا فینش

2009 -2011
  

المملكة المتحدةسویسرا، ألمانیا، إیطالیا، ھولندا، بولندا، السوید، التونغا،الدول الشریكة:
  

)DIEالمنسق: المعھد األلماني لتعلیم الكبار (

  المخرجات الرئیسیة للمشروع

الكتالوج الدولي للكفاءات الرئیسیة لمیسري تعلم الكبار-

الوطنیة وعبر الوطنیة (الدولیة) لمیسري تعلم الكبارالمؤھالتمقترحات مشاریع ألطر -
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/ تطویر تصمیم التدریبالنموذجيالملحق الثاني: مفھوم التدریب                                  

لمقدمةا

نأمل أن تقدم لكم الجداول الزمنیة والخطط التعلیمیة التالیة بعض المساعدة في تنظیم دورات المنھاج العالمي. وعلى الرغم من أن 
إال أنھ ال یزال ھناك الكثیر لعملھ.المنھاج ومفاھیم التدریب بحوزتكم،

إیجاد المعلومات والمواد

لقد تم تصمیم المنھاج ومفاھیم التدریب للعمل مع مجموعات مختلفة في بلدان عدة. وھناك أجزاء معینة من الوحدات التدریبیة 
غایة األھمیة وخاصة في الوحدة التدریبیة تحتوي على المعلومات والمواد الالزمة لإلعداد لنشاط التعلم. ویعتبر ھذا األمر في 

األولى والتي یمكن من خاللھا أن یحصل المشاركون على المعلومات األساسیة والحیویة المتعلقة بنظام التعلیم وتعلیم الكبار والتنمیة 
والمواد.السیاسیة. ھذا وتحتوي الوحدة التدریبیة األولى على بعض األفكار المتعلقة بكیفیة إیجاد المعلومات 

تكییف األسالیب واألطر الزمنیة

یتوجب أثناء العمل بھذه المواد تكییف األطر الزمنیة بحسب ظروف دوراتك التدریبیة، فعلى سبیل المثال، یمكنك أن تبدأ الجلسات 
ألي من الوحدات التدریبیة التدریبیة قبل أو بعد الساعة التاسعة صباحاً. وقد ال یتطلب األمر تخصیص ثالثة أو أربعة أیام متتالیة 

على سبیل المثال. ولكن عند تنظیم للعمل، یجب مراعاة وجود ھیكلیة واضحة إضافة إلى بدایة ونھایة جیدتان لكل مھمة أو جلسة. 

یعتبر تكییف اإلطار الزمني من المھام التي ینبغي مراعاتھا في كل جلسة من جلسات الوحدات التدریبیة. ولذا تحتوي الجداول
الزمنیة على نفس الھیكلیة: ساعة ونصف من العمل تلیھا استراحة قھوة قصیرة وتلیھا استراحة غذاء طویلة في منتصف النھار. ھذا 
ویمكنك أو باألحرى یتوجب علیك تغیر مثل ھذا الترتیب إذا بدا األمر غیر مناسب كما ویكمن تطبیق ذلك أیضاً على موضوعات 

. فقد تحتاج أنت ومجموعتك وقتاً أطول أو أقصر لبعض الموضوعات مما ھو مخطط لھ في جداولنا الوحدات التدریبیة المختلفة
الزمنیة. لذا، ال تتردد بأن تخصص الوقت الكافي (ولیس أكثر) لكل موضوع من أجل التعلم والتطبیق.   

لتعلیم والتعلم بطریقة جیدة.ونقترح تغییر األسالیب لتزوید المشاركین ببعض األفكار حول كیفیة تنظیم عملیات ا

:ھناك بعض الحاالت التي تتطلب منك تقدیم مشاركة منظمة مبنیة على إلمام جید بالموضوع. وغالباً ما یتمكن المحاضرة
المشاركون من تتبع محاضرتك بشكل أفضل إذا استخدمت بعض الوسائط اإلیضاحیة. وفي كثیر من األحیان، یعتبر 

إجراء نموذجیاً لمثل ھذه الحاالت، ومع ھذا، قد یكون من المجدي اختیار وسائط إیضاحیة أخرى. استخدام البوربوینت 
وعند استخدام الوسائط اإلیضاحیة المعدة مسبقاً مثل البوربوینت یمكنك آنذاك التركیز على األمور التي ترید أن تتحدث 

لمعلومات واألفكار التي تتحدث عنھا وفي نفس الوقت عنھا. إال أنھ في بعض األحیان قد یكون من األفضل أن تسھب في ا
تدون النقاط الرئیسیة باستخدام لوح أسود كالسیكي أو لوح أبیض حدیث.

 :ومن دون اللجوء إلى الكتابة (سواء باستخدام الجوانب المختلفة للموضوع.یقدم النقاش الحیوي فرصاً جیدة لرؤیةالنقاش
المخطط اإلیضاحي) غالباً ما تختفي النتائج والرؤى العمیقة. ویمكنك تغییر البروتوكول إن اللوح األسود أو األبیض أو 

لزم األمر، فعلى سبیل المثال، بدالً من أن تلجأ للكتابة باستمرار، یمكنك تخصیص فترات قصیرة لكتابة النقاط الرئیسیة 
ضاً أن تطلب من المشاركین التناوب في تنفیذ بعض لجزء من المناقشة. وبدالً من أن تقوم بالعمل كلھ وحدك، یمكنك أی

المھام حتى تحظى بوقت أكبر للمشاركة و/أو إدارة النقاش.
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 :ھناك الكثیر من الجدل حول فاعلیة عمل المجموعات الصغیرة في بعض األحیان. یعتمد عدد عمل المجموعات الصغیرة
اركین في المجموعة الرئیسیة، إضافة إلى طبیعة المجموعات الصغیرة (وعدد أعضاء المجموعة) على عدد المش

الموضوع والمواد التي قمت بإعدادھا أو یمكنك إعدادھا. ومن الضروري أن تحرص على تبدیل حجم المجموعات 
الصغیرة وتغییر أعضائھا لتكثیف االتصال بین كافة المشاركین. وعند االنتھاء من عمل كل مجموعة صغیرة، یجب 

في لعرض أھم نتائج عملھا على كافة المشاركین.تخصیص الوقت الكا

:غالباً ما یتم العمل الفردي في الفترات الواقعة ما بین الوحدات التدریبیة عندما یكون المشاركون في العمل الفردي
ا ابتدأت منازلھم أو في أماكن عملھم. ھذا وقد یساعد العمل الفردي أحیاناً على التركیز في موضوع ما أو مھمة معینة إذ

بتمرین فردي، كما أنھ قد یساعد على جمع الخبرات السابقة والمعرفة حول موضوع معین دون تدخل من المشاركین.

أن تنسجم وكما ھو الحال عموماً في میادین الحیاة المختلفة، یكون االجتماع األول لتعلیم الكبار في غایة األھمیة. ومن الضروري 
في كل یوم وأن تستمر بعملھا خاصة إذا كانت قد اجتمعت قبل فترة طویل ولیس في الیوم السابق. ولذلك اجتماعیاً ونفسیاً المجموعة

یجب البدء بالترحیب والتذكیر بالعمل السابق خالل أیام التدریب، ولھذا تجد "الربط" عنواناً لبدایة كل یوم تدریبي في الخطة 
  التعلیمیة.

صعوبة إذا مضت فترة طویلة نسبیاً منذ أن اجتمعت المجموعة معاً في جلسات الوحدة التدریبیة یكون الربط عادة أكثر أھمیة وأكثر
السابقة. ینبغي لعملیة الربط أن تفسح المجال للمشاركین لمناقشة أو مشاركة بعض األمور التي تعلموھا و/أو اختبروھا.

طرائق وأسالیب التقییم
أیام التدریب ببعض األفكار حول المزید من مواضیع التعلم والتقییم. وفي نھایة كل وحدة یجب إنھاء كل وحدة تدریبیة وكل یوم من 

  ، علیك أن تأخذ الوقت الكافي إلعداد األمور الالزمة والبحث و/أو قراءة الوحدات التدریبیة.

لم نقترح أسالیب تقییم معینة في الخطة التعلیمیة، علماً بأن ھناك طرائق مختلفة للتقییم:
غالباً ما یتم اللجوء الستخدام االستبیانات في عملیة التقییم ولكن یمكنك أیضاً إیجاد جوالت لتقییم الشفوي أو الخطي: ا

تقییم أو أشكال أخرى من التقییم الشفوي. یكون التقییم الشفوي غالباً أسھل وأقل مجھوداً مما یتطلبھ إعداد وترجمة 
الحظة دینامیات الجماعة أثناء جوالت التقییم وذلك ألن آراء بعض المتعلمین قد االستبیانات. ومن ناحیة أخرى، یمكنك م

توضح أو تلھم أو تؤثر في أو تستفز الغیر. ھذا وقد یأخذ البعض وقتھم في التفكیر بآرائھم بشكل أعمق قبل اإلجابة على 
استبیان التقییم.

األسئلة في االستبیانات. تكون األجزاء الموحدة لالستبیان أسھل : یستخدم غالباً نوعان من األسئلة الموحدة وغیر الموحدة
من حیث التصنیف وتقدیم بیانات قابلة للمقارنة، إال أن األجزاء غیر الموحدة قد تلھمك في عمل التحسینات الالزمة.

 :أو نھایة الوحدة التدریبیة أو یمكن للمشاركین التعبیر عن آرائھم علناً أثناء جولة التقییم في نھایة الیوم علني أو خصوصي
یمكنھم التعبیر عنھا بطریقة خصوصیة عن طریق تدوینھا لكي یطلع علیھا المدرب أو لجنة التقییم فقط. ویمكن أیضاً أن 

یتم التقییم الخطي علناً على مخطط إیضاحي كي یتمكن الجمیع من مقارنة آرائھم مع آراء غیرھم من المشاركین. 

في تقریر الطریقة التي ترغبون في استخدامھا لتقییم كل یوم وكل وحدة تدریبیة. یؤدي تغییر أسالیب التقییم من ویترك األمر لكم 
وقت آلخر إلى تقدیم نموذج جید للمشاركین كما ویفسح لھم المجال الكتساب بعض الخبرة في استخدام األسالیب والطرائق المختلفة.

دة األولى، نقترح تقدیم موضوع التقییم في نھایة الیوم األول قبل البدء بتقییم ذلك الیوم. وكما ھو مبین في الجدول الزمني للوح
ویتعین عیكم تقدیم بعض المعلومات األساسیة للمشاركین حول معنى وأسالیب التقییم إضافة إلى شرح القواعد الضروریة (على 

یم الشفویة).سبیل المثال، عدم التعلیق على آراء اآلخرین خالل جوالت التقی

  كیفیة التعامل مع التعلیم
  

حول تعلیم الكبار وأھدافھ ومصطلحاتھ وأبعاده المھنیة والمؤسسیة. وقد یكون من ینبغي أن تقدم الوحدة األولى أفكاراً رئیسیة
یتوجب علیك ،الواضح أننا ال نستطیع تقدیم معلومات مفصلة في ھذه الوثیقة حول كافة البلدان. ولذلك عند إعدادك لھذه الوحدة

ر في بلدك. ولن تكون ھناك مشكلة في إیجاد بعض جمع وتنظیم بعض المعلومات حول أنظمة التعلیم وحول تاریخ تعلیم الكبا
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المصادر المطبوعة أو االلكترونیة التي یمكنك استخدامھا لمثل ھذه الغایات (مثل مصادر االنترنیت ومنشورات الوزارات 
  والمنظمات التربویة، الخ). 

  
  :على النحو التالياعد البیانات الدولیة للحصول على لمحة عامة حول أنظمة التعلیم في البلدان المختلفة یمكنك استخدام قو

  

weltweit.de/zeigen_e.html?seite=6680-http://www.bildung : دلیل االنترنیت ألنظمة التعلیم في كافة أرجاء
العالم

http://stats.uis.unesco.org/unesco/ReportFolders/ReportFolders.aspx :علىصفحة الیونسكو التي تحتوي
بیانات عالمیة

agencies.html-education-links/national-http://www.ibe.unesco.org/en/services/external : صفحة الیونسكو
التي تحتوي على روابط لمؤسسات وطنیة وإقلیمیة في كافة أنحاء العالم

  

  :مھمةالتالیة النواحيوإلیجاد معلومات حول تاریخ تعلیم الكبار یمكن أن تكون 

  

 ماذا كان التأثیر العملي والنظري للجماعات والحركات االجتماعیة االقتصادیة والجماعات والمؤسسات الدینیة والدولة
(ربما لیس فقط على المستوى المركزي ولكن على المستوى الفدرالي أیضاً)؟

 ھل كانت ھناك أي تغییرات في األنظمة االجتماعیة االقتصادیة (مثل التصنیع وما بعد التصنیع) مما كان لھا أثراً على
تطویر تعلیم الكبار؟

ماذا عن التغییرات في األنظمة السیاسیة وأھمیتھا في تعلیم الكبار؟

  

مذكور أعاله (تكییف اإلطار الزمني) أھمیة خاصة. وعلیك أن وفیما یتعلق بمواضیع الیوم الثالث والیوم الرابع یكون للعنوان ال
تقرر المدة الزمنیة ومستوى التفصیل الذي ینبغي أن تعیره لنظام التعلیم والوضع المھني لتعلیم الكبار في بلدك. ویمكن أن تكون 

تحلیل أكثر أو أقل استغراقاً للوقت. وھذا وبالتالي قد تكون عملیة الالمؤسسات والجوانب السیاسیة واإلداریة أكثر أو أقل تعقیداً 
یتمتعون بخبرات مھنیة كبیرة إذا كان لدیك مشاركونأیضاً یعتمد على المجموعة وخبراتھا ومعرفتھا السابقة. فعلى سبیل المثال،

لتحاقھم بالمدرسة أو الكلیة أو في مجال التعلیم (داخل أو خارج إطار تعلیم الكبار) أو إذا كانوا قد اكتسبوا أھم خبرات التعلیم أثناء ا
  .فھذا یحدث فرقاً كبیراً ،الجامعة
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الجدول الزمني 

  الیوم الرابع  الیوم الثالث  الیوم الثاني  الیوم األول  الوقت
  .أ9:30-11:00

الترحیب والمقدمة 
والتوقعات واألھداف

لمحة عامة
  

  ه.
  الربط

الموضوع الرئیسي لھذا 
الیوم: ما ھي أھمیة تعلیم 

الكبار؟ وجھات نظر 
فردیة: مدة حیاة التنمیة  

والمراحل االنتقالیة 
واألزمات

  ط.
  الربط

الموضوع الرئیسي لھذا 
الیوم: نظام التعلیم وتعلیم 

  الكبار
نظام التعلیم: خصائصھ 

  ومكوناتھ الرئیسیة

  م.
  الربط

الموضوع الرئیسي لھذا الیوم: 
  العمل في مجال تعلیم الكبار 

ظیم والتیسیر: التعلیم والتن
  مدربون في تعلیم الكبار

استراحة قھوة/شاي11:00-11:30
  .أ11.30-13.00

تعلم الكبار: الخبرات 
واألطر والشروط

  

  و.
وجھات نظر فردیة: 

التنمیة مدى الحیاة وتعلیم 
  الكبار

  ي.
تعلیم الكبار كجزء من 

نظام التعلیم: التاریخ 
والوضع الحالي 

  

  ن.
  إدارة تعلیم الكبار

  استراحة الغذاء13.00-14.30
  ج.14.30-16.00

تعلیم الكبار: الشروط 
والھیكلیة

  

  ز.
المنظور االجتماعي 

االقتصادي: تعلیم الكبار 
وسوق العمل والسیاسة

  

  ك.
األبحاث والنظریات 

  )1الخاصة بتعلیم الكبار (

  س.
كفاءات وواجبات وإمكانیات 

  مثقفو الكبار

  استراحة قھوة/شاي16.16.30
  د.16.30-17.30

أصول وتاریخ تقییم 
تعلیم الكبار: لماذا 

وكیف؟
  

  ح.
تعلیم الكبار في یومنا 

الحاضر وفي المستقبل: 
التعلم مدى الحیاة في 

  المجتمعات الحدیثة

  ل.
األبحاث والنظریات 

)2الخاصة بتعلیم الكبار (
  

  ع.
العمل في مجال تعلیم الكبار: 

إعداد المقابالت المیدانیة
  

  التقییم واإلعداد لمزید من التعلم17.30-18.00
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الخطة التعلیمیة

  
  التعلیقات/المالحظات  المواد واألدوات  الطرائق واألسالیب  المحتویات  أھداف التعلم  الجلسة  

  
الترحیب   .أ

والمقدمة 
والتوقعات 

واألھداف ولمحة 
  عامة

  

بدء العالقة مع مشاركین 
  ومدربین آخرین

  صیاغة ومناقشة التوقعات
  معرفة تفاصیل البرنامج
توضیح وتقییم الخبرات 

الشخصیة في مجال تعلیم 
  الكبار

معرفة الترتیبات اإلداریة 
والترتیبات اللوجیستیة 

وتكیفھا بحسب احتیاجات 
المشاركین إن كان ذلك 

 ً   مناسباً وممكنا

  المقدمة
  التوقعات

  دینامیات الجماعة
أھداف وھیكلیة الدورة 

التدریبیة
  

العرض- 
المقابلة الثنائیة- 
جولة العروض- 

  و/أو التعدیالتالتلخیص

الجدول الزمني 
  للدورة

األھداف العامة مدونة 
على المخطط 

  التوضیحي
مخطط إیضاحي 

وأقالم تخطیط 
  وشریط الصق

إذا كانت ھناك معرفة 
بین المشاركین، مسبقة

تغییر األفراد یتوجب 
  المقابالت الثنائیة  في

تعلم الكبار:   .ب
الخبرات واألطر 
والشروط

  

تنظیم خبرات المشاركین في 
مجال تعلم الكبار باستخدام 

المصطلحات المفاھیمیة 
الخاصة بالتعلم النظامي 

وغیر النظامي وغیر 
  الرسمي.

معرفة آثار المصطلحات 
استخدامھا والمقدرة على 

كأطر مفاھیمیة.
  

  تبادل خبرات التعلم
تنظیم الخبرات 

باستخدام المصطلحات 
الرئیسیة المتعلقة بتعلم 

  الكبار

المقدمة- 
مجموعات عمل - 

صغیرة / عمل ثنائي: 
"خبرات التعلم في 

تقوم كل –حیاتي" 
مجموعة/ثنائي بتدوین 
عدد معین من خبرات 

التعلم الخاصة 
بالمشاركین وإلصاق 

تعلیق المالحظات أو 
على اللوح

تنظیم - 
الخبرات/المالحظات 

مع مراعاة التمییز 
والفصل بین التعلم 

النظامي وغیر 
النظامي وغیر 

الرسمي
  نقاش

أوراق صغیرة أو 
بطاقات، لوح 

دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 
تخطیط، شریط 

  الصق

أفسح المجال لجمع 
التجارب المختلفة 

ودمجھا مع النظریات 
  التجریبیةوالنتائج

  التعلیقات/المالحظات  المواد واألدوات  الطرائق واألسالیب  المحتویات  أھداف التعلم  الجلسة  
  

تعلیم الكبار:   ج. 
المصطلحات 

والبنیة
  

  معرفة المصطلحات البنیویة.
التفكیر في آثار وعواقب 

األشكال المختلفة من تعلیم 
  الكبار.

مصطلحات ومفاھیم 
التدریب المھني 

والتعلیم اإلضافي 
وتعلیم الكبار

والتدریبات القائمة 
على وسائط اإلیضاح، 

  الخ

أسلوب المحاضرة- 
المناقشة- 

  و/أو التعدیالتالتلخیص

مواد العرض (عرض 
البوربوینت إن كان 

ذلك مناسباً)
  

تستخدم في بعض 
األحیان مصطلحات 

مختلفة لنفس الظاھرة 
أو یستخدم نفس 

المصطلح لإلشارة إلى 
مختلفة. ولتجنب معان

سوء الفھم، یتوجب 
إعالم المشاركین بذلك 

وبالمصطلحات التي 
سیتم استخدامھا أثناء 

  ھذا التدریب.
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أصول وتاریخ   د.
  26تعلم الكبار

التقییم: لماذا 
27وكیف؟

  

معرفة المؤسسات والمفاھیم 
  الھامة في تاریخ تعلیم الكبار.

فھم تعلیم الكبار في یومنا 
تأثره الحاضر في ضوء 

  بالتطورات التاریخیة.

  

التغیرات التاریخیة 
  وتعلیم الكبار.

التغیرات االجتماعیة 
االقتصادیة وتعلیم 

  الكبار.
بعض مبادئ وأھداف 

التقییم.
  

أسلوب المحاضرة- 
المناقشة- 
  التقییم- 

مواد و/أو أدوات 
العرض (عرض 

بوربوینت إن كان 
  ذلك مناسباً)

البدائل: خط زمني 
(حبل غسیل ممدود
داخل قاعة العمل) 

وبطاقات تحتوي على 
بیانات تاریخیة ھامة 

متعلقة بالسیاسة 
وسیاسة التعلیم وتعلیم 

  الكبار

علیك محاولة ربط 
األحداث والتطورات 

الھامة في تعلیم الكبار 
بمعلومات عامة عن 
  تاریخ بلدك/منطقتك

وجھات نظر   ه. 
فردیة: مدة حیاة 

والمراحل التنمیة 
االنتقالیة

  واألزمات

معرفة المصطلحات الرئیسیة 
الخاصة بمدة حیاة التنمیة 

للكبار والمراحل واألجزاء 
المختلفة في حیاة الكبار 

ومعنى االنتقال أو التحول 
  إضافة إلى الحاالت الحرجة

  

مرحلة الشباب، مرحلة 
منتصف العمر 

  ومرحلة الشیخوخة

المقدمة- 
عمل مجموعات - 

صغیرة: التجارب أو 
الشخصیة الخبرات 

المتعلقة بالمراحل 
االنتقالیة والتغیرات 
التي تحدث في سن 

الرشد
عرض لنتائج عمل - 

المجموعات
مناقشة- 
  عرض- 

أوراق صغیرة أو 
بطاقات ولوح دبابیس 

ومخطط إیضاحي 
وأقالم تخطیط 
  وشریط الصق
مواد العرض 

(بوربوینت إذا لزم 
  األمر)

صور ألشخاص كبار 
بحسب المراحل 

  المختلفةالعمریة 

أفسح المجال لجمع 
التجارب والخبرات 
المختلفة ودمجھا مع 

النظریات والنتائج 
  التجریبیة

وجھات النظر   و. 
الفردیة: مدة حیاة 

التنمیة وتعلیم 
  الكبار

دمج تحلیل سن الرشد في 
المجتمع في یومنا الحاضر 

مع التفكیر في إمكانیات تعلیم 
الكبار لغایات دعمھم

  

ریخیة: التغیرات التا
متوسط العمر، القواعد 
األكثر مرونة المتعلقة 

بالعمر
والشیخوخة/التعمر، 
وتعددیة نماذج سن 

  الرشد.
أشكال تعلیم الكبار 
ألغراض التربیة 
الوالدیة والتطویر 

الوظیفي ومدة حیاة 
  المھام التنمویة األخرى
الفوائد الفردیة لتعلیم 

  الكبار

عمل مجموعات - 
صغیرة (شخصان إلى 

أشخاص لكل ثالثة
مجموعة): صور 

للتغیرات التاریخیة 
(تنظیم معرض صغیر 

للصور التاریخیة)
عمل ثنائي: أفكار - 

حول وقائع تعلیمیة 
جدیدة داعمة

عرض - 
نقاش- 
  و/أو تعدیالتالتلخیص- 

حیاة الكبار (األسرة، 
العمل، األعیاد 

  والمناسبات، الخ).
  صور ألزمنة مختلفة.

أمثلة حول برامج 
أمثلة وتعلیم الكبار 

تتعلق بمعالجة 
الجوانب الخاصة بمدة 

  حیاة التنمیة.
مواد للعرض 

(بوربوینت إذا كان 
  ذلك مناسباً)

تقدم الصور و/أو 
المواد التاریخیة 

  فرصة ل

المنظور   ز.
االجتماعي 

االقتصادي: تعلیم 
الكبار وسوق 

  العمل والسیاسة

أن یصل المشاركون إلى فھم 
مشترك للوظائف االجتماعیة 

واالقتصادیة لتعلیم الكبار 
والمصالح المختلفة المتعلقة 

  بتطوره.

العالقة بین التعلیم 
واالقتصاد وسوق 

  العمل.
التغیرات االجتماعیة 

واالقتصادیة 
  واالحتیاجات التعلیمیة.

الفوائد الجتماعیة 
واالقتصادیة لتعلیم 

  الكبار
  
  

محاضرة- 
نقاش- 
و/أو التلخیص- 

  التعدیالت

مواد العرض (عرض 
لبوربوینت إذا كان ا

  ذلك مناسباً)
مخطط إیضاحي أو 

  لوح

  

                                                  

  سیتم التعمق في موضوع التطور التاریخي لتعلیم الكبار في القسم ي من ھذه الوحدة26
  تم العمل في ھذا المجاال بشكل مكثف أكثر. ینبغي أن یكون ھذا الجزء عبارة عن مقدمة قصیرة للتھیئة لموضوع التقییم في الوحدات الالحقة، كما وسی27
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  التعلیقات/المالحظات  المواد واألدوات  الطرائق واألسالیب  المحتویات  أھداف التعلم  الجلسة  
  

تعلیم الكبار في   ح.
یومنا الحاضر 
وفي المستقبل: 

التعلم مدى الحیاة 
في المجتمعات 

  الحدیثة

فھم أـسباب وأھداف وأدوات 
ومشاریع التعلم مدى برامج 
  الحیاة

أھداف وأدوات تعزیز 
التعلم مدى الحیاة 

والدمج ما بین 
األسالیب النظامیة 

وغیر النظامیة وغیر 
  الرسمیة لتعلیم الكبار

  

عمل ثنائي: مستقبل - 
حیاة الكبار وتعلم 

30/50الكبار بعد 
عاماً من یومنا 

الحاضر.
نقاش- 
محاضرة- 
نقاش- 
و/أو التلخیص- 

  التعدیالت

د العرض (عرض موا
البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)
مخطط إیضاحي أو 

  لوح

قد یساعد العمل الثنائي 
في بدایة ھذه الجلسة 
على تحفیز التفكیر 

وطرح األسئلة حول 
  مستقبل تعلیم الكبار

نظام التعلیم:   ط.
الخصائص 
والمحاور 

  الرئیسیة

تحدیث وتعمیق الفھم حول 
  نظام التعلیم المعقد

االبتدائي التعلیم
والثانوي والتعلیم 

  العالي.
مھن التعلیم ومراحل 
االنتقال/التحول داخل 

  النظام التعلیمي.
صناعة السیاسات 

  التعلیمیة.

مقدمة- 
عمل مجموعات - 

صغیرة: النظام 
التعلیمي، الخبرات، 

المعرفة واألسئلة.
عرض لنتائج عمل - 

المجموعات
نقاش- 
محاضرة: التطورات - 

والمواضیع الفعلیة 
  متعلقة بسیاسة التعلیمال

أوراق صغیرة أو 
بطاقات ولوح دبابیس 

ومخطط إیضاحي 
وأقالم تخطیط 
  وشریط الصق
مواد العرض 

(بوربوینت إذا لزم 
  األمر)

قصاصات من 
  28الصحف

  

تعلیم الكبار   ي.
كجزء من نظام 
التعلیم: التاریخ 
  والوضع الفعلي

فھم لمكان ودور تعلیم الكبار 
  ضمن نظام التعلیم.
تحلیل أوجھ الشبھ 

واالختالف بین تعلیم الكبار 
والتعلیم االبتدائي والثانوي 

  والتعلیم العالي.
معرفة الجھات الفاعلة 

الرئیسیة في مجال تعلیم 
الكبار

  

المراحل واألحداث 
الھامة في تاریخ تعلیم 

الكبار
  

محاضرة- 
نقاش- 
عمل ثالثة مجموعات - 

) المدرسة؛ 1صغیرة: 
) 3) الجامعة؛ 2

التدریب المھني وتعلیم 
أوجھ الشبھ –الكبار 

واالختالف
عرض- 
نقاش- 
و/أو التلخیص- 

  التعدیالت

أوراق صغیرة أو 
بطاقات، لوح 

دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 
تخطیط، شریط 

  الصق
مواد العرض 

(بوربوینت إذا كان 
  ذلك مناسباً)

  

األبحاث   ك.
والنظریات 

الخاصة بتعلیم 
)1الكبار (

  

مواضیع وأدوات معرفة 
البحث الرئیسیة المتعلقة 

  بتعلیم الكبار.
القدرة على تحلیل أسالیب 

  وأطر البحث وتفسیر النتائج.

أسالیب/منھجیات 
  البحث.

  تصمیم البحث.
أھداف وتصمیم 

البحوث الخاصة بتعلیم 
  الكبار.

محاضرة- 
نقاش- 
و/أو التلخیص- 

  التعدیالت

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

  اً)ذلك مناسب

  

األبحاث   ل.
والنظریات 

الخاصة بتعلیم 
)2الكبار (

  

معرفة مواضیع وأدوات 
البحث الرئیسیة الخاصة 

  بتعلیم الكبار.
القدرة على تحلیل أسالیب 

  وأطر البحث وتفسیر النتائج.

  

أسالیب/منھجیات 
  البحث.

  تصمیم البحوث.
أھداف وتصمیم 

البحوث الخاصة بتعلیم 
الكبار.

  

مقدمة- 
جماعي: عمل - 

المشاریع البحثیة.
عرض لنتائج عمل - 

المجموعات
محاضرة- 
نقاش- 

خصائص موجزة 
حول المشاریع 

البحثیة في موضوع 
  29تعلیم الكبار

مواد العرض (عرض 
البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)

إذا كان لدى 
المشاركین معرفة 

مسبقة في علم 
اع والبحث، االجتم

حاول إبراز أھم النقاط 
المتعلقة بأبحاث تعلیم 

الكبار. وفي حال لم 

                                                  

  یمكنك استخدام االنترنیت مثل بوابات البحث عن األخبار للبحث عن المقاالت اإلخباریة وسیاسة التعلیم28
إلیجاد المشاریع المناسبة ووصف للمشاریع ابحث في قواعد البیانات الوطنیة و/أو قوائم الروابط مثل 29

http://www.eaea.org/topics.php?topic=107  
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و/أو التلخیص- 
  التعدیالت

مخطط إیضاحي أو 
  لوح

تتوفر لدیھم المعرفة 
المسبقة، قدم لھم بعض 
المعلومات حول كیفیة 

إیجاد وفھم وتقییم 
النتائج التجریبیة لتعلیم 

  الكبار.
  التعلیقات/المالحظات  المواد واألدوات  الطرائق واألسالیب  المحتویات  أھداف التعلم  الجلسة  

  
التدریس والتنظیم   م. 

والتیسیر: مثقفو 
  30تعلیم الكبار

  

معرفة میادین العمل 
  المختلفة لتعلیم الكبار.

التأمل والتفكیر في الكفاءات 
الخاصة بھذه المیادین.

  

التدریس- 
تنظیم بیئات تعلیم - 

الكبار
تیسیر عملیة تعلم - 

الكبار
  

مقدمة- 
عمل ثالث مجموعات - 

) التدریس 1صغیرة: 
) التیسیر. 3)التنظیم 2

أمور للعمل والمعرفة
عرض- 
نقاش- 
محاضرة- 
نقاش- 
و/أو التلخیص- 

  التعدیالت

أوراق صغیرة أو 
بطاقات، لوح 

دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 
تخطیط، شریط 

  الصق
مواد للعرض 

(البوربوینت إذا كان 
ذلك مناسباً)

  

یحتوي ھذا الجزء 
على مقدمة قصیرة 

تم فقط، حیث سی
التطرائق لھذا 

الموضوع بإسھاب 
أكثر في الوحدتین 

  الثانیة والرابعة.

إدارة تعلیم   ن.
  31الكبار

فھم لمنظور اإلدارة في تعلیم 
  الكبار

التخطیط والتنظیم 
  لعملیة تعلیم الكبار.
الشروط السیاسیة 

والقانونیة واإلداریة 
لإلدارة

  

محاضرة- 
نقاش- 
عمل جماعي: المھام - 

اإلداریة
عرض- 
نقاش- 
و/أو التلخیص- 

  التعدیالت

أمثلة عملیة (التخطیط 
للدورة 

التدریبیة/المسار 
والنواحي القانونیة 

والمالیة للتدریب أو 
القضایا األخرى 

المتعلقة باإلدارة) لتتم 
معالجتھا من خالل 
  عمل المجموعات.

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)

ھذا عبارة عن مقدمة 
وسیتم قصیرة فقط 

التطرائق لھذا 
الموضوع بإسھاب في 

  الوحدة الخامسة.

كفاءات وواجبات   س.
وإمكانیات مثقفو 

الكبار
  

أن یفھم المشاركون األسس 
القانونیة واألخالقیة وحدود 

  عمل مثقفي الكبار
وأن یكونوا صورة أولیة 

  لكفاءات مثقفي الكبار

األسس القانونیة لتعلیم 
  الكبار.

لتعلیم األبعاد األخالقیة
الكبار.

  

محاضرة- 
نقاش- 
و/أو التلخیص- 

  التعدیالت

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)

  

العمل في مجال   ع.
تعلیم الكبار: 

اإلعداد للمقابالت 
المیدانیة

  

دمج وتنظیم المعلومات 
الخاصة بتعلیم الكبار المقدمة 
خالل الوحدات التدریبیة في 

لتنظیم المراحل السابقة وذلك 
  البحوث المیدانیة.

تجمیع وتنظیم األسئلة 
واألفكار للمقابالت.

  

مقدمة- 
عمل فردي أو عمل - 

مجموعات صغیرة: 
تجمیع األفكار

عرض- 
نقاش- 
قرارات بشأن - 

  المقابالت

أوراق صغیرة أو 
بطاقات، لوح 

دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 
تخطیط، شریط 

  الصق
مواد العرض 

(البوربوینت إذا كان 
  مناسباً)ذلك 

ینبغي التطرائق للعمل 
المیداني في الیوم 
األول من الوحدة 
التدریبیة ویمكن 

للمشاركین التفكیر في 
شركاء محتملین 

للمقابالت و/أو طلب 
المساعدة في إیجاد 

  الشركاء.
  
  

                                                  

  سیتم التطرق لھذا الموضوع بإسھاب أكثر في الوحدتین الثالثة والرابعة30
  سیتم التعمق في موضوع اإلجارة في الوحدة الخامسة31
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تعلیم وتعلم الكبار
  

الجدول الزمني
  الیوم الثالث  الیوم الثاني  الیوم األول  الوقت

9.30 -11.00
  ا.

  الربط
  لمحة عامة

  العمل في مجال تعلیم الكبار

  ه.
  الربط

الموضوع الرئیسي لھذا الیوم: أسالیب 
  وفنیات ومشاكل التعلم

  أفضلیات وأسالیب التعلم

  ط.
  الربط

الموضوع الرئیسي لھذا الیوم: التعلم 
  والتدریس

كیفیة دعم عملیة التعلم

  استراحة قھوة/شاي11.30- 11.00
  ب.13.00- 11.30

مجاالت وخبرات التعلم
  

  و.
  أسالیب التعلم

  ي.
التعلم الذاتي والمنظم

  
  استراحة غذاء14.30- 13.00
  ج.16.00- 14.30

التعلم: نماذج وأبحاث
  

  ز.
)1فنیات ومشاكل التعلم (

  

ك.
  تعزیز مواظبة الحضور في تعلیم الكبار

  استراحة قھوة/شاي16.30- 16.00
  د.17.30- 16.30

تعلم الكبار

  

  ح.
)2فنیات ومشاكل التعلم (

  

  ل.
الوقایة من التسرب في تعلیم الكبار

  

  التقییم واإلعداد لمزید من التعلم18.00- 17.30

  الخطة التعلیمیة

  التعلیقات/المالحظات  المواد واألدوات  الطرائق واألسالیب  المحتویات  أھداف التعلم  الجلسة  
  

  لمحة عامة  .أ
العمل في مجال 

  تعلیم الكبار

ألن یصل المشاركون إلى 
فھم عام للوحدة التدریبیة 

  كجزء من المنھاج.
التفكیر في الكفاءات 

والمسؤولیات المترتبة على 
العمل في ھذا المجال وذلك 

أثناء عرض وتفسیر 
المقابالت مع العاملین في 

  تعلیم الكبار.
  
  

ظروف سوق العمل 
  وتعلیم الكبار

مقدمة- 
عرض لنتائج - 

المقابالت من قبل 
المشاركین

نقاش- 
محاضرة: العمل في - 

مجال تعلیم الكبار
نقاش- 
و/أو التلخیص- 

  التعدیالت

مخطط إیضاحي أو 
  لوح وأقالم تخطیط

مواد للعرض 
(البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)

یمكن للمقابالت أن 
تسھم بشكل كبیر ومھم 

في تحفیز النقاشات 
المتعلقة بالعمل في 
  مجال تعلیم الكبار.

لیك تقدیم ویتعین ع
لمحة عامة عن تعلیم 

الكبار وسوق العمل إذا 
توفرت مثل ھذه 
  البیانات في بلدك.

  
  

مجاالت وخبرات   ب.
  التعلم

أن یفھم المشاركون التنوع 
في عملیة التعلم وأن یعرفوا 

الفئات المختلفة وذلك 
لتحلیلھا وتنظیمھا بحسب 

  التصنیفات الالزمة.

مجاالت التعلم 
والوجداني اإلدراكي 
  والحركي

نماذج تصنیف التعلم
  

مقدمة- 
عرض: مجاالت التعلم - 

ونماذج التصنیف
عمل جماعي: - 

خبراتي/خبراتنا 
المتعلقة بالتعلم 

ومجاالتھ
عرض- 
نقاش- 
و/أو التلخیص- 

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)
أوراق صغیرة أو 

بطاقات ولوح دبابیس 
ومخطط إیضاحي 

وأقالم تخطیط 
وشریط الصق

  

أفسح المجال لتجمیع 
الخبرات التعلیمیة 

وتنظیمھا وفقاً للھیكلیة 
أثناء وصفتھاالتي 

  العرض.
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  التعدیالت
  التعلیقات/المالحظات  المواد واألدوات  الطرائق واألسالیب  المحتویات  أھداف التعلم  الجلسة  

  
التعلم: نماذج   ج.

وبحوث
  

فھم للنماذج واألسالیب 
  المختلفة.

تحلیل لوجھات النظر 
المختلفة وتفسیر نتائج 

  البحوث.
نتائج النماذج المختلفة في 

  تنظیم عملیات التعلم.

النظریات السلوكیة 
واإلدراكیة/المعرفیة 

والبنائیة: وجھات 
  النظر واالختالفات

مقدمة- 
عرض: نماذج التعلم - 

والبحوث
نقاش: نتائج النظریات - 

والبحوث المتعلقة 
  الكباربتدریس وتعلم 

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

ذلك مناسباً)
  

  

تعلم الكبار  د.
  

تحلیل أوجھ الشبھ واالختالف 
  بین تعلم الكبار واألطفال.

مقارنة النظریات المختلفة 
المتعلقة بالشیخوخة/التعمر 

وتحلیل اآلثار المترتبة على 
تعلم الكبار.

  

قیاس الذكاء السائل 
  والمتبلور.
وبحوث نظریات 

الشیخوخة/التعمر: علم 
األحیاء (البیولوجیا) 

وعلم النفس وعلم 
االجتماع في ضوء 

  الشیخوخة/التعمر

  

عمل ثنائي: مقابلة - 
حول "األمور التي 

تعلمتھا خالل الشھر 
الماضي/العام 

الماضي.
محاضرة: التغیرات - 

في مستوى ذكاء 
الكبار.

نقاش- 
) 1مجموعتا عمل: - 

المنظور البیولوجي 
) المنظور 2للتعمر 

النفسي واالجتماعي 
للتعمر

عرض- 
نقاش- 
و/أو التلخیص- 

  التعدیالت

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)
أوراق صغیرة أو 

بطاقات ولوح دبابیس 
ومخطط إیضاحي 

وأقالم تخطیط 
وشریط الصق

  

إن لم یتمكن شركاء 
المقابلة من تذكر القدر 

الكافي من حاالت 
التي اختبروھا التعلم 

خالل الشھر السابق، 
یمكنھم توسعة اإلطار 

الزمني لیشمل العام 
  الماضي بأكملھ.

وینبغي أن تكون 
للمشاركین نظرة أوسع 

وأشمل بشأن تعلم 
الكبار. وال یشمل مثل 

ھذا األمر تنظیم 
األنشطة التعلیمیة 

والمواد فحسب، بل 
یتضمن أیضاً األشكال 

المختلفة من التعلیم 
رسمي والتعلیم غیر ال

المنظم ذاتیاً و/أو 
  التعلیم غیر النظامي

أفضلیات   ه.
  وأسالیب التعلم

أن یربط المشاركون خبراتھم 
الخاصة بعملیات وأصناف 

التعلم مع أنماط التعلم.
  

استراتیجیات وأسالیب 
  التعلم.

أنماط التعلم.
  

عمل فردي- 
عمل ثالثي لمقارنة - 

نتائج االختبار
  نقاش- 

  
االختبار استبیان 

  الذاتي
  "نمط التعلم"

مخطط إیضاحي 
  وأقالم تخطیط
مواد العرض 

(بوربوینت إذا كان 
  ذلك مناسباً)

یمكنك استخدام أحد 
االختبارات الموجودة 

32على االنترنیت.

ویجب أال یكون 
االختبار مفصالً (على 
سبیل المثال: قد یكون 

"تقییم نمط التعلم" 
كثیر التعقید)، ولكن 

یوصى بالتأكد من 
جودة االختبار الذي 

  تختاره.
أن یعرف المشاركون نماذج   أنماط التعلم  و.

تقییم أنماط التعلم مع مراعاة 
أخذ أنماط التعلم المختلفة 

تدریس بعین االعتبار عند 
  الكبار.

  مفاھیم أنماط التعلم.
  النتائج التعلیمیة.

التباین في أسالیب 
التدریس كاستجابة 

ألنماط التعلیم المختلفة
  

محاضرة: أنماط التعلم - 
وأفضلیات التعلم

نقاش- 
و/أو التلخیص- 

  التعدیالت

مواد العرض 
(بوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)
أوراق صغیرة أو 

بطاقات ولوح دبابیس 
ومخطط إیضاحي 

وأقالم تخطیط 
  وشریط الصق.

  

ترتبط غالباً مشاكل أوراق صغیرة أو مقدمة-   تقدیم أنماط تعلم جدیدة.أن یحدد المشاركون فنیات فنیات ومشاكل   ز.

                                                  

  .http://www.unf.edu/uploadedFiles/aa/coas/advising/learningstyles.pdfمثال على ذلك 32
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)1التعلم (
  

أو أسالیب التعلم المختلفة 
  إضافة إلى مشاكل التعلم.

فنیات أو أسالیب 
لتحسین عملیة الحفظ 

  عن ظھر قلب.
المراقبة الذاتیة للتعلم 
كأسلوب من أسالیب 

  التعلم.
  تحلیل مشاكل التعلم.

  معالجة مشاكل التعلم.

عمل مجموعات - 
صغیرة: خدع وحیل 

لدعم عملیة الحفظ عن 
ظھر قلب

عرض - 
نقاش- 
  

بطاقات ولوح دبابیس 
ومخطط إیضاحي 

وأقالم تخطیط 
وشریط الصق

  

التعلم بأسالیب وفنیات 
فقد التعلم، وبناءاً علیھ 

تم دمج الموضوعین 
في كل من الجلسات 

  ز، ح،  ط

فنیات ومشاكل   ح.
  )2التعلم (

  

أنظر الجلسة (ز)   أنظر الجلسة (ز) أعاله
  أعاله

محاضرة: فنیات - 
وأسالیب التعلم 
ومشاكل التعلم

  نقاش- 

مواد العرض 
(بوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)

أنظر الجلسة (ز) 
  أعاله

كیفیة دعم عملیة   ط.
التعلم

  

أنظر الجلسة (ز)   أنظر الجلسة (ز) أعاله
  أعاله

اختیار العینات: - 
األمور التي یستطیع 

المدربون عملھا لدعم 
عملیة التعلم

نقاش- 
و/أو التلخیص- 

  التعدیالت

مخطط إیضاحي 
  ولوح 

مخطط إیضاحي أو 
لوح وأقالم تخطیط

  

أنظر الجلسة (ز) 
  أعاله

التعلم الذاتي   ي.
والمنظم

  

المشاركون مزایا أن یقیم 
ومساوئ التعلم الذاتي 

  والمنظم

الخصائص واألشكال 
المختلفة للتعلم الذاتي 

  والمنظم.
مزایا ومساوئ 
ترتیبات التعلم 

  المختلفة.

عمل ثنائي: مقابالت - 
متبادلة حول مشاریع 

وعملیات التعلم 
الذاتي.

نقاش- 
محاضرة: التعلم - 

الذاتي والمنظم
نقاش- 
و/أو التلخیص- 

  التعدیالت

مواد العرض 
(بوربوینت إذا كان 

ذلك مناسباً)
  

یجب أن تسد 
المحاضرة الثغرات 
التي قد تظھر. فعلى 

سبیل المثال، إذا لم یتم 
التطرائق خالل العمل 

الثنائي أو النقاش 
لموضوع "حدود 

ومشاكل التعلم الذاتي" 
یجب أن تعیره اھتماماً 

خاصاً أثناء 
محاضرتك.  ومن 

جھة أخرى، إذا لم یتم 
التطرائق لمزایا التعلم 

الذاتي علیك أن 
تذكرھا خالل 

  المحاضرة.
تشجیع المواظبة   ك.

على الحضور 
  في تعلیم الكبار

أن یعرف المشاركون 
الخصائص الرئیسیة 

لمواظبة الحضور في تعلیم 
الكبار واالستراتیجیات 

  الخاصة بتعزیزه.

العوامل االجتماعیة 
الدیمغرافیة التي تؤثر 

ي على الحضور ف
  تعلیم الكبار.

الدوافع وراء زیارة 
األحداث/األنشطة 

  التعلیمیة.
االحتیاجات التعلیمیة 

  والحضور.

عمل مجموعات - 
صغیرة: "لماذا ومتى 

یتردد الكبار على 
أنشطة تعلیم الكبار؟"

عرض- 
نقاش- 
محاضرة: مسألة - 

الحضور في تعلیم 
الكبار: آثار النوع 

االجتماعي (الجندر) 
والعمر والوضع 

االجتماعي االقتصادي
نقاش- 
و/أو التلخیص-

  التعدیالت

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)
أوراق صغیرة أو 

بطاقات، لوح 
دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 

تخطیط، وشریط 
الصق

  

قد یكون من الصعب 
إیجاد بیانات دقیقة 

حول معدالت تعلیم 
الكبار في بلدك.  
نلجأ یمكننا أحیاناً أن 

فقط للتقدیر، وفي 
أحیان أخرى قد نجد 

إحصائیات دقیقة حول
أجزاء من تعلیم الكبار 

بینما ال نتمكن من 
إیجاد أي شيء یتعلق 

بأجزاء أخرى. 
وبالتالي یتعین علیك 
شرح وتوضیح ھذا 
الوضع كي یحصل 

المشاركون على نظرة 
  واقعیة.

  أوراق صغیرة أو اختیار العینات: أسباب -   عوامل التسربأن یعرف المشاركون الوقایة من   ل.
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التسرب من تعلیم 
  الكبار

األسباب الرئیسیة وراء 
التسرب من تعلیم الكبار وأن 

یتقنوا االستراتیجیات 
األساسیة للوقایة من 

  التسرب.

الرحیل: المتسربون   استراتیجیات الوقایة
من تعلیم الكبار

محاضرة: التسرب في - 
تعلیم الكبار

نقاش- 
و/أو التلخیص- 

  التعدیالت

بطاقات، لوح 
دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 

تخطیط، وشریط 
  الصق

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)

  
ودینامیات الجماعة في تعلیم الكباراالتصال

  
الجدول الزمني

  
  الیوم الثالث  الیوم الثاني  الیوم األول  الوقت

  ا.11.00- 9.30
  الربط
  عامةلمحة

الموضوع الرئیسي لھذا الیوم: 
  مقدمة حول االتصال.

االتصال: النماذج والمبادئ 
  والمالمح الرئیسیة

  .ـھ
الموضوع الرئیسي لھذا الیوم: االتصال 

  والمجموعات.
أنماط االتصال ونواحي االتصال 

).1لفة (الثقافیة وما بین الثقافات المخت

  ط.
  الربط

لمشاكل الموضوع الرئیسي لھذا الیوم: ا
  والصراعات وإمكانیات التعلم.

والدة ونمو وموت المجموعات في تعلیم 
الكبار.

  استراحة قھوة/شاي11.30- 11.00
11:30 -13:00

  ب.
التواصل اللفظي في تعلیم الكبار

  

  و.
أنماط ونواحي االتصال الثقافیة وما بین 

)2الثقافات المختلفة (
  

ي.
  المجموعات واألدوار

  استراحة غذاء14.30- 13.00
  ج.16.00- 14.30

التواصل غیر اللفظي في تعلیم 
  الكبار

  ز.
العقبات وسوء الفھم فیما یتعلق بتعلیم 

  الكبار

  ك.
صراعات المجموعات النموذجیة وغیر 

  النموذجیة
  استراحة قھوة/شاي16.30- 16.00
  د.17.30- 16.30

التواصل المھني في تعلیم الكبار، 
  المبادئ واألسالیب

  ح.
  تعلم المجموعات وتعلم الكبار

  ل.
  حقیبة أدوات قادة المجموعات

  التقییم واإلعداد لمزید من التعلم18.00- 17.30

  
  الخطة التعلیمیة

  
  التعلیقات/المالحظات  المواد واألدوات  الطرائق واألسالیب  المحتویات  أھداف التعلم  الجلسة  

  
  الربط  ا.

  لمحة عامة.
الموضوع 

الرئیسي لھذا 
الیوم: مقدمة 

  حول االتصال.
التواصل: النماذج 

والمبادئ 
والمالمح 
  الرئیسیة.

أن یحصل المشاركون على 
فھم عام للوحدة التدریبیة 

كجزء ال یتجزأ من المنھاج 
وأن یعرفوا النماذج 

والمبادئ والمالمح الرئیسیة 
  لالتصال.

العناصر األساسیة 
والمالمح الرئیسیة 

  لالتصال.
أشكال ومستویات

  االتصال.

مقدمة- 
محاضرة: النماذج - 

والمالمح الرئیسیة 
لالتصال.

نقاش- 
و/أو التلخیص- 

  التعدیالت

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

ذلك مناسباً)
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التواصل اللفظي   ب.
  في تعلیم الكبار

أن یعرف المشاركون كیفیة 
التعامل مع استراتیجیات 

  وأسالیب الحدیث.

األسالیب اللفظیة 
والعادات

  الثقافیة/الفردیة.
المبادئ واألسالیب 

  الالزمة لتعزیز الفھم.

مقدمة- 
عمل مجموعات - 

صغیرة: التواصل 
اللفظي مع فئات 
مستھدفة مختلفة.

عرض- 
نقاش- 
محاضرة: مبادئ - 

ومالمح الفھم
نقاش- 
و/أو التلخیص- 

  التعدیالت

أوراق صغیرة أو 
بطاقات، لوح 

دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 

تخطیط، وشریط 
  الصق

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

ذلك مناسباً)
  

یمكنك بدء ھذه الجلسة 
أو الجزء المتعلق 

بالفھم باستخدام تمرین 
القواطع إحماء (مثل 

بحسب لغتك اللغویة
األم أو تمرینات 

اإلحماء التي 
یستخدمھا الممثلون). 
وقد یكون من المفید 

أن تطلب من 
المجموعات الصغیرة 

ضوع شرح نفس المو
للفئات المختلفة من 
األشخاص (بحسب 

العمر والنوع 
االجتماعي والخلفیة 

االجتماعیة والثقافیة، 
الخ) وذلك لمعرفة 

المزید عن العالقة بین 
الفھم وخصائص 
  الفئات المستھدفة.

التواصل غیر   ج.
اللفظي في تعلیم 

  الكبار

أن یعرف المشاركون 
التصنیفات المختلفة لطرائق 

  التواصل.

التواصل غیر اللفظي 
والتواصل شبھ 

  33اللفظي.
سلوك "القربیات" 

)Proxemic 
behavior(34

  ومعناه.
أنماط التعبیر 

  واإلدراك

تمرین حول التواصل- 
محاضرة- 
نقاش- 
و/او التلخیص- 

  التعدیالت

    

التواصل المھني   د.
في تعلیم الكبار 

والمبادئ 
  واألسالیب

أن یعرف ویطبق 
المشاركون المبادئ 

  واألسالیب المھنیة للتواصل.

مبادئ االتصال (متسم 
باالحترام، محفز، 

  متبادل...).
محاور وفنیات 

االتصال (اإلنصات 
اإلیجابي، مستویات 

االتصال، تجنب 
األمور التي تقتل 

النقاش، طرح 
  األسئلة).

تقدیم التغذیة الراجعة، 
التعبیر عن وقبول 

النقد خاصة في سیاق 
  التعلیم.

التواصل العرض: - 
المھني في تعلیم الكبار 

والمبادئ 
والفنیات/األسالیب.

نقاش- 
و/أو التلخیص- 

  التعدیالت

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)
مخطط إیضاحي أو 
لوح وأقالم تخطیط

  

  

الموضوع   ه.
الرئیسي لھذا 

الیوم: التواصل 
  والمجموعات.

أن یعرف المشاركون 
األسباب الثقافیة والقواعد 
المتعلقة بأنماط االتصال 

وأن یفھموا طبیعة التواصل 

األنماط الثقافیة 
  لالتصال.

التواصل اللفظي وغیر 
  اللفظي.

عمل مجموعات - 
صغیرة: "عندما یكون 

التواصل على نحو 
خاطئ. قصص حول 

    

                                                  

  تنوع اللھجات للكلمات.التواصل شبھ اللفظي: ھو عبارة عن إشارات مسموعة مصاحبة للتعبیر اللفظي مثل "إحم" أو الفواصل/القواطع أو33
ض أو سلوك القربیات: یشیر إلى اإلشارات الناتجة عن قرب المتحدثین من بعضھم البعض مثل المسافة المرتبطة بدرجة معرفة األشخاص لبعضھم البع34

  بحسب قرب المسافة بینھم



92

أنماط االتصال 
ونواحي االتصال 

وما بین الثقافیة 
الثقافات المختلفة 

)1.(  

الفكري والمشاكل 
  والصراعات.

سوء الفھم 
والصراعات 

  والتواصل الفكري.

سوء الفھم والصراع."
عرض- 
  نقاش-

  التعلیقات/المالحظات  المواد واألدوات  الطرائق واألسالیب  المحتویات  أھداف التعلم  الجلسة  
  

أنماط ونواحي   و.
االتصال الثقافیة 
وما بین الثقافات 

)2المختلفة (
  

أعاله (أنظر كما ھو مذكور
القسم ه.)

  

كما ھو مذكور أعاله 
  (أنظر القسم ه.)

محاضرة: أنماط - 
ونواحي االتصال 

الثقافیة وما بین الثقافات 
المختلفة.

نقاش- 
و/أو التلخیص-

  التعدیالت

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)
مخطط إیضاحي أو 
لوح وأقالم تخطیط

  

إذا كان أعضاء 
من مجموعة التعلم

ثقافات/جذور مختلفة، 
یمكنھم مشاركة 

تجربتھم الخاصة 
المتعلقة بمشاكل 
االتصال ما بین 

  الثقافات المختلفة.
العقبات وسوء   ز.

الفھم حول تعلیم 
  الكبار

      

تعلم المجموعات   ح.
  وتعلم الكبار

أن یربط المشاركون 
الخبرات التي حققوھا من 
خالل مجموعة التدریب 

الرئیسیة لنظریة بالجوانب 
  الجماعة والبحوث.

نظریة وأبحاث 
  الجماعة

عمل فردي: "رأیي - 
الشخصي حول تاریخ 

تدریب المجموعات"
جولة عروض- 
نقاش- 
و/أو التلخیص - 

  التعدیالت

مخطط إیضاحي أو 
  لوح وأقالم تخطیط

نحن اآلن في الوحدة 
الرابعة مما یعني انھ 

قد تكون لدى مجموعة 
المشاركین تاریخ 

صغیر جداً وخاص 
بھا حول التنمیة 

والصراع والتأسیس، 
یكون الخ. وبالتالي 

أخذ ھذه المجموعة 
كمثال خطوة أولى 
جیدة في موضوع 

  تطویر المجموعات.
  الربط  ط.

الموضوع 
الرئیسي لھذا 

الیوم: المشاكل 
صراعات وال

  وإمكانیات التعلم.
والدة ونمو 

وموت 
المجموعات في 

  تعلیم الكبار.

أن یعرف المشاركون 
المفاھیم الرئیسیة لدینامیات 
الجماعة وأن یحصلوا على 
فكرة مبدئیة حول عواقب 

  تعلیم الكبار.

  دینامیات الجماعة.
ما بین وداخل 

  دینامیات الجماعة.
مراحل دینامیات 

  الجماعة.

مقدمة- 
محاضرة: دینامیات - 

الجماعة
نقاش- 
و/أو التلخیص - 

  التعدیالت

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)
مخطط إیضاحي أو 
لوح وأقالم تخطیط

  

  

المجموعات   ي.
  واألدوار

أن یتمكن المشاركون من 
التمییز بین األدوار المختلفة 

وتحلیل تأثیر المجموعات 
  على لعب األدوار.

أدوار المدربین، تبدیل 
وخربشةاألدوار 
  األدوار

عمل مجموعات - 
صغیرة: األدوار 

) 1المختلفة للمدربین: 
) 3) المیسر، 2الموجھ، 
) المساعد في 4الوسیط، 

عملیات التعلم.
عرض- 
نقاش- 
و/أو التلخیص - 

  التعدیالت

نشرات تعلیمیة 
للمجموعات تحتوي 
على وصف موجز 

للدور الذي سیقومون 
  بھ.

صغیرة، أوراق
بطاقات، لوح 

دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 
تخطیط، شریط 

  الصق.

  

صراع   ك.
  المجموعات

أن یتمكن المشاركون من 
تحلیل مختلف أنواع 

دینامیات الجماعة 
وتطور المجموعات 

عمل ثنائي: - 
"الصراعات التي 

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

إذا وجدت صراعات 
داخل ھذه المجموعة 
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الصراعات داخل وما بین 
المجموعات والصراعات 

ومعرفة بعض الجانبیة
االستراتیجیات واألسالیب 

للتأثیر في دینامیات 
  الصراع.

  الفرعیة.
االمتثال والتمرد.

  

شاھدتھا في تعلیم 
الكبار/المدرسة/الجامعة.

"
محاضرة: دینامیات - 

الجماعة
نقاش- 
و/أو التلخیص -

  التعدیالت

  ذلك مناسباً)
مخطط إیضاحي أو 
لوح وأقالم تخطیط

فیمكن ذكرھا وتحلیلھا 
خالل الجلسة، األمر 
الذي یوفر میزة ربط 

النظریة والبحث 
بالصراع الذي یعرفھ 
كافة المشاركین. ومن 

ناحیة أخرى، تكمن 
ھناك أیضاً خطورة 

بدء صراع كان دفیناً 
  لغایة لھذه اللحظة.

حقیبة أدوات قادة   ل.
  المجموعات

یلخص المشاركون أن 
المعلومات واألدوات 
الخاصة بھذه الوحدة 

لغایاتھم الشخصیة في تعلیم 
  الكبار.

انتقاء كافة المحتویات 
السابقة للوحدة 

  التدریبیة.

عمل جماعي: "قائمة - 
تعبئة حقیبة أدواتي 
الشخصیة الخاصة 

بتعلیم الكبار".
عمل مجموعات - 

صغیرة: مقارنة 
الحقائب.

عرض- 
نقاش- 
/أو التلخیص و- 

  التعدیالت

أوراق صغیرة أو 
بطاقات، لوح 

دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 

تخطیط، وشریط 
  الصق

  

  

طرائق وأسالیب تعلیم الكبار
  

  الجدول الزمني

  الیوم الرابع  الیوم الثالث  الیوم الثاني  الیوم األول  الوقت
ا.9.30-11.00

  الربط
  لمحة عامة

الموضوع الرئیسي لھذا الیوم: 
  األسالیب والبدایة

  التصنیفات وكفاءة األسالیب

  ه.
  الربط

الموضوع الرئیسي لھذا 
الیوم: تقدیم المعلومات 

  (اإلعالم) والتدریس
  إعداد وتنظیم المحاضرات

  ط. 
  الربط

الموضوع الرئیسي لھذا 
الیوم: العمل الجماعي 

  والفردي
المدرب كوسیط

  

  م.
  الربط

الموضوع الرئیسي لھذا 
بیئة التعلم الیوم: تنظیم

  والتقییم.
إعداد وتنظیم بیئة التدریس 

والتعلم.
  

11.00-
11.30

استراحة قھوة/شاي

11.30-
13.00

  ب.
  طرائق وأسالیب البدء

  و.
إعالم األفراد واألسالیب 

  والمبادئ
  

  ي.
إعداد وتنظیم عمل 

  المجموعات الصغیرة

  ن.
  أسالیب التقییم

13.00-
14.30

  استراحة غذاء

14.30-
16.00

  ج.
التخطیط ألنشطة 

التعلم/التدریب
  

  ز.
دعم المحاضرات من 

  خالل الوسائط اإلیضاحیة

  ك.
دمج عمل المجموعات

  

  س.
  تعبئة حقیبة األدوات

  

16.00-
16.30

  استراحة قھوة/شاي

16.30-
17.30

  د.
متابعة جلسة التخطیط ألنشطة 

  ح. 
التدریس والتعلم ووسائل 

  ل.
إعداد وتنظیم العمل 

  ف.
  طرائق وأسالیب االختتام  
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  الفردي  اإلیضاح  التعلم/التدریب
17.30-
18.00

  التقییم واإلعداد لمزید من التعلم

  

الخطة التعلیمیة
  التعلیقات/المالحظات  المواد واألدوات  الطرائق واألسالیب  المحتویات  أھداف التعلم  الجلسة  

  
  الربط  .أ

  لمحة عامة
الموضوع 

الرئیسي لھذا 
األسالیب الیوم: 

  والبدایة.
التصنیفات 

  وكفاءة األسالیب.
  

أن یصل المشاركون لفھم 
عام للوحدة التدریبیة كجزء 
ال یتجزأ من المنھاج، وأن 
یكونوا قادرین على تجمیع 

أسالیب مختلفة لتعلیم الكبار 
  وتقییم كفاءتھا. 

  

تصنیف األسالیب 
  والطرائق.

معاییر كفاءة 
  المنھجیات.

كفاءة األسالیب 
  لطرائق المختلفة.وا

  

مقدمة- 
محاضرة: تصنیفات - 

األسالیب والطرائق 
المختلفة

نقاش- 
عمل مجموعات - 

صغیرة: میزات 
ومساوئ األسالیب 
والطرائق المختلفة

عرض لنتائج عمل - 
المجموعات

نقاش- 
/أو التلخیص و- 

  التعدیالت

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

ذلك مناسباً)
أوراق صغیرة أو 

بطاقات، لوح 
دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 

تخطیط، وشریط 
  الصق

  

یتعین على المشاركین 
تقدیم تقریر حول 

خبراتھم كمتعلمین 
كبار أو كمدربین 
والمتعلقة بأسالیب 
تعلیم الكبار. ھذا 

وعلیھم دمج مثل ھذه 
الخبرات بمحتوى 
  الوحدة التدریبیة.

طرائق وأسالیب   ب.
  للبدء

أن یعرف المشاركون 
وطرائق مختلفة لبدء أسالیب 

أنشطة التعلم والتدریب وأن 
  یعرفوا المعاییر .....

  بدء أنشطة التعلم.
  أسالیب كسر الجلید.

أسالیب للتنظیم 
واالحتفال باالجتماع 

األول لتعلیم الكبار.
  

مقدمة- 
لعب أدوار من خالل - 

مجموعات صغیرة: 
دخول االجتماعات 
األولى لتعلیم الكبار

نقاش- 
كسر عرض: أسالیب - 

الجلید
نقاش- 
/أو التلخیص و- 

  التعدیالت

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

ذلك مناسباً)
أوراق صغیرة أو 

بطاقات تحتوي على 
وصف موجز 

ألسالیب/ألعاب كسر 
الجلید، لوح دبابیس، 

مخطط إیضاحي، 
أقالم تخطیط، 
  وشریط الصق

إذا كنت قد استخدمت 
أسالیب مختلفة لبدء 

التدریب في الوحدتین
األولى والثانیة یمكنك 

االستعانة بھذه 
الخبرات كنقاط 

مرجعیة.
  

التخطیط ألنشطة   ج.
  التعلم/التدریب

أن یعرف المشاركون أبعاد 
التخطیط ألنشطة التعلم 

الخاصة بتعلیم الكبار وأن 
یستخدموا األدوات للتخطیط 
  واإلعداد لمثل ھذه األنشطة

  أبعاد التخطیط
أدوات التخطیط

  

التخطیط لتعلیم مقدمة: - 
الكبار وأدوات 

التخطیط.
عمل فردي: التخطیط - 

ألنشطة التعلم أو جزء 
منھا.

عمل مجموعات - 
صغیرة: عرض 

  وتقییم للخطط

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)
أوراق صغیرة أو 

بطاقات، لوح 
دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 
تخطیط، شریط 

  الصق
أوراق تخطیط جاھزة 

ھیكلیة الخطة (مثل
التعلیمیة لھذا 

التدریب)
  

إذا أراد المشاركون 
العمل في المیادین 

المختلفة لتعلیم الكبار، 
فھذه ھي الفرصة 
لمقارنة ظروف 

التخطیط في المجاالت 
  والمواضیع المختلفة.

متابعة جلسة   د.
التخطیط ألنشطة 

  التعلم/التدریب

 ً ً   كما ذكر سابقا مقدمة-   كما ذكر سابقا
لنتائج العملعرض - 
نقاش- 
و/أو التلخیص - 

  التعدیالت

 ً     كما ذكر سابقا
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  الربط  ه.
الموضوع 

الرئیسي لھذا 
الیوم: تقدیم 
المعلومات 
(اإلعالم) 
  والتدریس.

إعداد وتنظیم 
  المحاضرات.

تقدیم لمحة عامة للمشاركین 
حول كیفیة البحث عن 

المعلومات وتنظیمھا ومعاییر 
التخطیط وأسالیب 

  المحاضرات.

  تنظیم المعلومات.
  تنظیم المحاضرات.

مقدمة- 
محاضرة: إعداد - 

وتنظیم المحاضرات
نقاش- 
/أو التلخیص و- 

  التعدیالت

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

ذلك مناسباً)
مخطط إیضاحي أو 
  لوح وأقالم تخطیط

إذا كان ھناك بعض 
المشاركین ممن 
یخططون فعلیاً 

ألنشطة تعلیمیة، 
یمكنك أخذ مشروعھم 

كمثال لمساعدتھم 
ومساعدة كافة 

المشاركین حیث أن 
األمثلة العملیة تساھم 

في توضیح األمور 
  بشكل أفضل.

تقدیم المعلومات   و.
(إعالم) 

لألشخاص 
واألسالیب 

  والمبادئ

أن یربط المشاركون 
الطرائق واألسالیب الیومیة 

المستخدمة في تقدیم المعلومة 
للغیر مع أسالیب التدریس 

المھنیة.
  

التدریس كعملیة من 
عملیات التعدیل 

  والتكییف.
شرح الفنیات 

  واألسالیب.

عمل ثنائي: أخطاء - 
نموذجیة أثناء تقدیم 

المعلومات (اإلعالم) 
لألشخاص

عرض- 
نقاش: نوعیة أسلوب - 

تقدیم المعلومات 
(اإلعالم)

و/أو التلخیص - 
  التعدیالت

أوراق صغیرة أو 
بطاقات، لوح 

دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 

تخطیط، وشریط 
  الصق

  

دعم المحاضرات   ز.
من خالل وسائل 

  اإلیضاح

أن یعرف المشاركون 
األشكال المختلفة لوسائل 

  اإلیضاح.
أن تكون لدیھم معاییر النتقاء 

وسیلة اإلیضاح لغایات 
  معینة.

أن یعرفوا النواحي الفنیة 
وأن یأخذوھا بعین االعتبار 

عند استخدام وسائل اإلیضاح 
  الكبار.في تعلیم 

أنواع وأبعاد وسائل 
  اإلیضاح التعلیمیة.

النواحي الفنیة 
الستخدام وسائل 

  اإلیضاح.

محاضرة: وسائل - 
  اإلیضاح

  نقاش- 
مجموعتا عمل: - 

میزات ومساوئ 
األشكال المعینة من 

وسائل اإلیضاح. 
المجموعة األولى: 

وسائل اإلیضاح 
المعدة مسبقاً مثل 

البوربوینت. 
المجموعة الثانیة: 

ام وسائل استخد
اإلیضاح أثناء إلقاء 
المحاضرة (لوح، 

  مخطط إیضاحي، الخ)
عرض- 
نقاش- 
/أو التلخیص و- 

  التعدیالت

مواد العرض مع 
التركیز الخاص على 
وسائل اإلیضاح التي 

لم تستخدمھا بشكل 
كبیر أثناء التدریب 
(مثال: إذا كنت قد 

استخدمت البوربوینت 
مراراً علیك اآلن أن 

تبین كیفیة استخدام
اللوح األبیض أو 

المخطط اإلیضاحي 
أو الصور، الخ) 

وذلك كوسائل إیضاح 
داعمة للمحاضرات.

  

توضیح لیس من الجید
الطریقة الصحیحة 
. باستخدام أمثلة سیئة

ولكن قد تكون الفكرة 
جیدة في ھذا السیاق 

(مثل أن تقدم عروض 
سیئة أو أخطاء شائعة 

مثل عرض 
البوربوینت "ذا العنق 

ثناء استخدام الملتوي" أ
وسائل اإلیضاح داخل 

غرفة الصف)
  

التدریس والتعلم   ح.
  ووسائل اإلیضاح

تقدیم لمحة عامة للمشاركین 
حول وسائل اإلیضاح 

والمعاییر الخاصة بالتدریس 
والتعلم الستخدامھا في 

  عملیات التعلم.

وسائل اإلیضاح 
  التعلم.مجسمات

النواحي الفنیة في 
استخدام وسائل 

  اإلیضاح.

مقدمة- 
عرض لوسائل - 

مجسماتاإلیضاح 
التعلم.

عمل ثنائي باستخدام - 
مثال واحد حول 
وسائل اإلیضاح 

التعلم مجسمات
وإعداد العروض: 
كیفیة استخدامھا.

عرض - 
نقاش- 

كافة وسائل اإلیضاح 
  المتاحة.

التي یمكن مجسمات
استخدامھا كوسائل 

  إیضاح تعلیمیة.
یجب عرض كافة 

وسائل اإلیضاح 
كما یتم والمجسمات

  في المعارض.
  

سؤال ھام: ما ھي 
وسائل اإلیضاح 

) لھذا 1المتوفرة 
) لعمل 2التدریب و 

المشاركین في تعلیم 
الكبار؟
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/أو التلخیص و- 
التعدیالت

  
  

  التعلیقات/المالحظات  المواد واألدوات  الطرائق واألسالیب  المحتویات  أھداف التعلم  الجلسة  
  

  الربط  ط.
الموضوع 

الرئیسي لھذا 
الیوم: العمل 

الجماعي 
  والفردي.
كمشرفالمدرب 

  

أن یعرف المشاركون كیفیة 
في المشرفأداء دور 

مجموعات التعلم وأن تتكون 
لدیھم المقدرة على أداء مثل 

  ھذا الدور.

اإلشراف أو إدارة 
وخصائصھا الجلسات

  وإمكانیاتھا.
اإلشرافأسالیب 

(تقدیم المواضیع، 
طرح األسئلة، تلخیص 
العمل وعملیات التعلم، 

إثارة و/أو حل 
  الصراعات).

مقدمة- 
نقاش: مالمح - 

اإلشراف أو إدارة 
الجلسات

عمل ثنائي: مھام - 
اإلشراف أو إدارة 

الجلسات
عرض- 
نقاش- 
/أو التلخیص و- 

  التعدیالت

أوراق صغیرة أو 
بطاقات، لوح 

دبابیس، مخطط ال
إیضاحي، أقالم 

تخطیط، وشریط 
  الصق.

مواد العرض (عرض 
البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)
أوراق جاھزة تحتوي 

على مھام نموذجیة 
أو إدارة لإلشراف

الجلسات (مثال: علیك 
البدء بحوار، وإدارة 

الصراعات أو 
استخالص نتائج 

  النقاش، الخ)
  

یتعین علیك دمج 
خبرات المشاركین في 

أو إدارة اإلشراف
ت واألنشطة في الجلسا

  بدایة ھذه الجلسة.

إعداد وتنظیم   ي.
عمل المجموعات 

  الصغیرة.

أن یعرف المشاركون 
میزات ومساوئ تقسیم 
مجموعات التعلم إلى 

مجموعات صغیرة وأن 
یعرفوا الطرائق المختلفة 

لتنظیم عمل المجموعات. أن 
یعرف المشاركون میزات 
ومساوئ تقسیم مجموعات 

صغیرة التعلم إلى مجموعات 
وأن یعرفوا الطرائق 
المختلفة لتنظیم عمل 

  المجموعات.

خصائص المجموعات 
  الصغیرة.

طرائق وأسالیب تنظیم 
  المجموعات الصغیرة.

أساسیات مھام 
المجموعات الصغیرة 

وظروف العمل 
  (اإلطار الزمني، الخ)

محاضرة- 
نقاش- 
مقدمة- 
عمل مجموعات - 

صغیرة: أساسیات 
تنظیم ودمج عمل 

  المجموعات.

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

ذلك مناسباً)
أوراق صغیرة أو 

بطاقات، لوح 
دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 

تخطیط، وشریط 
  الصق

ترتبط ھذه الجلسة 
بشكل كبیر بالجلسة 
التالیة وبالتالي یحبذ 
التعامل مع الجلستین 

بأسلوب متشابك 
  ومتداخل.

دمج عمل   ك.
  المجموعات

كیفیة أن یعرف المشاركون 
جمع ودمج عمل المجموعات 

  بشكل متكامل.
أ، یعرفوا كیفیة تقدیم الدعم 
للمجموعات وكیفیة معالجة 

مشاكل العمل والتعلم 
  النموذجیة.

 ً عرض-   كما ذكر سابقا
نقاش- 
/أو التلخیص و- 

  التعدیالت

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

ذلك مناسباً)
أوراق صغیرة أو 

بطاقات، لوح 
دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 

تخطیط، وشریط 
  الصق

  

إعداد وتنظیم   ل.
  العمل الفردي

أن یعرف المشاركون كیفیة 
جمع ودمج العمل الفردي 

  أثناء الجلسة.
أن یعرفوا كیفیة دعم 

المتعلمین الكبار وآلیة معالجة 
مشاكل العمل والتعلم 

  النموذجیة.
  

تنوع العمل الفردي
  

مقدمة- 
عمل فردي: "متى - 

من ولماذا یكون
األفضل أن أعمل 

وأتعلم وحدي؟"
عرض: التنوع في - 

العمل الفردي.
نقاش- 

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

ذلك مناسباً)
  مخطط إیضاحي

یرتبط موضوع 
"العمل الفردي" بشكل 

كبیر مع موضوع 
الوحدة الثانیة من 

التدریب.
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/أو التلخیص و- 
  التعدیالت

  الربط  م.
الموضوع 

الرئیسي لھذا 
الیوم: تنظیم بیئة 

  التعلم والتقییم
إعداد وتنظیم بیئة 

  التدریس والتعلم

أن یتمكن المشاركون من 
إعداد الغرف الصفیة والمواد 

لألنشطة التعلیمیة وأن 
یحصلوا على أفكار أولیة 

تتعلق بأسباب وكیفیة تنظم 
أنشطة التعلم خارج غرفة 

  الصف.

التعلم داخل غرفة 
  الصف.

ة: ترتیب الغرف الصفی
  المعاییر واألسالیب

مقدمة- 
عمل مجموعات - 

صغیرة: وصف 
الغرف الخاصة 

بأنشطة التعلم (مثال: 
المدرسة االبتدائیة -1
المدرسة الثانویة -2
قاعة المحاضرات -3
المكتبة)-4

عرض- 
نقاش: ما ھي بیئة - 

التعلم الجیدة وكیف 
یمكننا تحقیق ذلك؟

و/أو التلخیص - 
  التعدیالت

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

ذلك مناسباً)
مخطط إیضاحي أو 
  لوح وأقالم تخطیط

قد تكون إعطاء 
الفرصة للمشاركین 

لزیارة ومراقبة غرف 
صفیة مختلفة لتعلیم 

الكبار وتقدیم 
مالحظاتھم بمثابة 

فرض منزلي إضافي 
  ومفید.

أن یعرف المشاركون   أسالیب التقییم  ن. 
الطرائق واألسالیب الرئیسیة 

للتقییم إضافة إلى میزاتھا 
  ومساوئھا المختلفة.

تغذیة راجعة شفویة 
  وخطیة.

  قواعد التغذیة الراجعة.
نماذج التقییم الموحدة 

  وغیر الموحدة.

عرض ألوراق - 
التغذیة الراجعة.

عرض- 
أشكال مختلفة وممتعة - 

لجوالت التغذیة 
الراجعة. 

نقاش- 
و/أو التلخیص - 

  التعدیالت

نماذج مختلفة للتغذیة 
الراجعة (كلما كانت 
النماذج أكثر تنوعاً 

  كلما كان ذلك أفضل)
مواد العرض 

(البوربوینت إذا كان 
  ذلك مناسباً)

مواد مختلفة للعب 
المرح (إذا كان ذلك 

  ضروریاً)
مواد العرض 

(البوربوینت إذا كان 
  ذلك مناسباً)

مخطط إیضاحي أو 
لوح وأقالم تخطیط

  

  

تعبئة حقیبة   س.
  األدوات

المشاركون أن یلخص
المعلومات واألدوات الواردة 

في ھذه الوحدة ألغراض 
  تعلیم الكبار الخاصة بھم.

انتقاء كافة المحتویات 
السابقة للوحدة 

  التدریبیة.

عمل فردي: "قائمة - 
التعبئة لحقیبة أدواتي 
الخاصة بتعلیم الكبار"

عمل مجموعات - 
صغیرة: مقارنة 
حقائب األدوات

عرض- 
نقاش- 
/أو التلخیص و- 

  التعدیالت

أوراق صغیرة أو 
بطاقات، لوح 

دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 

تخطیط، وشریط 
  الصق

حاول أن تحدد 
الجوانب التي ینبغي 
التركیز علیھا بشكل 
مكثف أو تلك التي 
  یتوجب توضیحھا.

طرائق وأسالیب   ع.
  لالختتام

أن یتمكن المشاركون من 
التعامل مع األسالیب 

والطرائق المختلفة في 
إنھاء/اختتام األنشطة 

  التعلیمیة.

وظائف عملیات 
  اإلنھاء.

األطر الثقافیة وأسالیب 
  الوداع.

األسالیب والطرائق في 
الترتیب إلنھاء 

  األنشطة التعلیمیة.
معاییر األسالیب 

والطرائق المختلفة
  

مقدمة- 
نقاش: طرائق - 

وأسالیب الوداع
/أو التلخیص و- 

  التعدیالت

أوراق صغیرة أو 
لوح بطاقات، 

دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 

تخطیط، وشریط 
  الصق

قد تكون فكرة مجدیة 
بأن تسمح للمشاركین 
في نھایة ھذه الوحدة 

باختیار األسلوب الذي 
یرغبون باستخدامھ في 

  إنھاء الوحدة.
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تخطیط وتنظیم وتقییم برامج تعلیم الكبار

  
الجدول الزمني

  الیوم الرابع  الثالثالیوم  الیوم الثاني  الیوم األول  الوقت
  ا.11.00- 9.30

  الربط
  لمحة عامة.

الموضوع الرئیسي لھذا 
الیوم: التنظیم والتدریس 

  في تعلیم الكبار.
  تنظیم تعلیم الكبار.

  ه.
  الربط

الموضوع الرئیسي لھذا 
الیوم: الفئات المستھدفة 

  والتسویق.
السوق والبحث 

والتخطیط.

  ط.
  الربط

الموضوع الرئیسي لھذا 
الیوم: التخطیط لتعلیم 
الكبار: الموارد المالیة 

  والروتین.
تمویل تعلیم الكبار.

  

  م.
  الربط

الموضوع الرئیسي لھذا الیوم: 
التقییم وإدارة الجودة في تعلیم 

  الكبار.
التقییم: األھداف واألنواع 

  واألسالیب.

استراحة قھوة/شاي11.30- 11.00
  ب.13.00- 11.30

إدارة تعلیم الكبار
  

  و.
الفئات المستھدفة 

  والمطالب التعلیمیة

  ي.
  التخطیط المالي والموازنة

  ن.
التقییم: األھداف واألنواع 

  واألسالیب
  استراحة غذاء14.30- 13.00
  ج.16.00- 14.30

التغییر والتنمیة في 
  منظمات تعلیم الكبار

  ز.
التصمیم المفاھیمي 

  والتسویق ألنشطة التعلم.

  ك.
إیجاد التمویل والدعم

  المادي

  س.
التقییم وإدارة الجودة

  
  استراحة قھوة/شاي16.30- 16.00
  د.17.30- 16.30

االحتیاجات والمطالب 
التقصي التعلیمیة: 

  والبحث
  

  ح.
  العالقات العامة والتسویق

  ل.
  روتینیة وأدوات التخطیط

  ع.
نظرة إلى الوراء وإلى األمام: 

  منظورنا بشأن تعلیم الكبار.

  التقییم واإلعداد لمزید من التعلم18.00- 17.30

  الخطة التعلیمیة

  التعلیقات/المالحظات  المواد واألدوات  الطرائق واألسالیب  المحتویات  أھداف التعلم  الجلسة  
  

  الربط  .أ
  لمحة عامة.
الموضوع 

الرئیسي لھذا 
الیوم: التنظیم 
والتدریس في 

  تعلیم الكبار.
تنظیم تعلیم 

  الكبار.

على أن یحصل المشاركون
فھم عام للوحدة التدریبیة 

  كجزء من المنھاج.
أن یعرف المشاركون 

الھیكلیة المؤسسیة لتعلیم 
الكبار والمنظمات الرئیسیة 
  التي تشكل جزءاً من ذلك.

الظروف السیاسیة 
  والقانونیة لتعلیم الكبار.
المنظمات والجمعیات 
  الخاصة بتعلیم الكبار.

مقدمة- 
محاضرة: منظمات - 

تعلیم الكبار
نقاش- 
/أو التلخیص و-

  التعدیالت

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً).
نشرات تحتوي على 

قائمة بالمنظمات 
  وعناوینھا.

مخطط إیضاحي أو 
  لوح وأقالم تخطیط

  

إدارة تعلیم الكبار  ب.
  

أن یفھم المشاركون المنظور 
اإلداري لتعلیم الكبار مقابل 

  منظور المدرب

تعلیم األدوار في 
  الكبار.

مھام المدربون 
والمدراء.

  

مقدمة- 
مجموعتا عمل: ا) - 

مدرب، ب) مدیر 
تعلیم الكبار، بحیث 
یعمل كالھما على 

إعداد برنامج لتعلیم 
الكبار للسنوات 

نشرات للمجموعتین 
تحتوي على وصف 

موجز للمھام 
  واألدوار.

أوراق صغیرة أو 
بطاقات، لوح 

دبابیس، مخطط 

یساعد لعب األدوار 
المشاركون على فھم 
ومالحظة الفرق بین 

منظور المدرب 
ومنظور المدیر. وكلما 

أخذوا أدوارھم 
ومھامھم على محض 
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المقبلة.
لعب أدوار- 
نقاش- 
و/أو التلخیص -

  التعدیالت

إیضاحي، أقالم 
تخطیط، شریط 

الصق.
  

الجد، كلما كان ذلك 
  أفضل.

  التعلیقات/المالحظات  المواد واألدوات  واألسالیبالطرائق   المحتویات  أھداف التعلم  الجلسة  
  

التغییر والتنمیة   ج.
في منظمات تعلیم 

  الكبار

أن یعرف المشاركون 
اختالفات وخصائص التغییر 
المؤسسي واألدوات الالزمة 

  للتعامل معھا.

  النظریات التنظیمیة.
التغییر والتطور 

  المؤسسي.
  إدارة التغییر.

مقدمة- 
عمل مجموعات - 

حاالت حول صغیرة:
التغییر.

عرض- 
نقاش- 
محاضرة: التغییر - 

والتطور في منظمات 
تعلیم الكبار.

نقاش- 
/أو التلخیص و- 

  التعدیالت

نشرات تحتوي على 
وصف لحاالت 
دراسیة قصیرة 

بعنوان "منظمة تعلیم 
الكبار في طور 

  التغییر"
أوراق صغیرة أو 

بطاقات، لوح 
دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 
تخطیط، شریط 

  صق.ال
مواد العرض 

(البوربوینت إذا كان 
  ذلك مناسباً)

إذا كانت لدى 
المشاركین معرفة 
وخبرة مسبقة في 
مجال تعلیم الكبار 
فیمكنھم أن یقدموا 

أمثلتھم الخاصة حول 
"منظمات تعلیم الكبار 

في طور التغییر"، 
وإال فقدم لھم نشرات 

تحتوي على أمثلة 
  نموذجیة.

االحتیاجات   د.
والمطالب 
التقصي التعلیمیة: 

  والبحث
  

أن یحصل المشاركون على 
لمحة عامة حول أسالیب 

التقصي والبحث ومصادر 
البیانات ألغراض التخطیط 

  التربوي.

  تعریف أھداف التعلم.
  أسالیب البحث.

  مصادر البیانات.
استراتیجیات وأسالیب 

  التقصي.

مقدمة- 
محاضرة: إجراء - 

البحوث الخاصة 
باالحتیاجات 

والمطالب.
نقاش- 
/أو التلخیص و- 

التعدیالت
  
  

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)
مخطط إیضاحي أو 
لوح وأقالم تخطیط

  

  

  الربط  ه.
الموضوع 

الرئیسي لھذا 
الیوم: الفئات 

المستھدفة 
  والتسویق.

السوق والبحث 
والتخطیط.

  

أن یتمكن المشاركون من 
إجراء البحوث تبني أسالیب 

والتقصي ألغراض التخطیط 
  التربوي.

تحلیل الوسائط 
  اإلیضاحیة/التعلیمیة.
  تفسیر اإلحصاءات.

  تحلیل البرامج.

مقدمة- 
عمل مجموعات - 

صغیرة: استخدام 
البیانات لتطویر 

  البرامج.

بیانات ومواد حول 
االحتیاجات والمطالب 

التعلیمیة وسوق 
التعلیم (مثل 
اإلحصاءات 

وعروض العمل
ومقاالت الصحف 

  والبرامج التربویة).
أوراق صغیرة أو 

بطاقات، لوح 
دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 
تخطیط، شریط 

  الصق.
  

یتعین على المشاركین 
مالحظة مزایا 

ومساوئ مصادر 
البیانات المختلفة 

وطرائق االستقصاء 
وذلك كي تتكون لدیھم 
بعض األفكار الخاصة 

بخلط األسالیب 
المختلفة والفنیات 

للحصول على أفضل 
  النتائج.

وعند صیاغة مھام 
المجموعات، علیك 

أخذ الفئات المستھدفة 
المختلفة بعین 

  االعتبار.
الفئات المستھدفة   و.

والمطالب 
  التعلیمیة

كما تم ذكره سابقاً (متابعة 
  الجلسة ه. )

كما تم ذكره سابقاً 
(متابعة الجلسة ه. )

  

عرض- 
نقاش- 

محاضرة: معلومات 
  إضافة إذا لزم األمر

كما تم ذكره سابقاً 
  (متابعة الجلسة ه. )

  

المجديقد یكون من مواد العرض مقدمة-   تطویر المنھاج.أن یعرف المشاركون التصمیم   ز.
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المفاھیمي 
والتسویق ألنشطة 

التعلم
  

االستراتیجیات والفنیات 
المختلفة للتصمیم المفاھیمي 

  ألنشطة التعلم.

محاضرة: التصمیم -   استراتیجیات التسویق.
وتطویر المفاھیمي

المنھاج في تعلیم 
الكبار.

نقاش- 
/أو التلخیص و- 

التعدیالت
  
  
  

(البوربوینت إذا كان 
  ذلك مناسباً)

مخطط إیضاحي أو 
  لوح وأقالم تخطیط

خالل عمل مقارنة
بین المنظور الجلسة

التربوي في التخطیط 
لألنشطة التعلیمیة و 
  النواحي التسویقیة. 

  

  التعلیقات/المالحظات  المواد واألدوات  الطرائق واألسالیب  المحتویات  أھداف التعلم  الجلسة  
  

العالقات العامة   ح.
والتسویق

  

أن یعرف المشاركون الفرق 
بین العالقات العامة 

والتسویق وأن یتمكنوا من 
التعامل مع بعض األدوات 

  الخاصة بكل منھما.

العالقات العامة 
  وأدواتھا.

التسویق أدوات 
  واإلعالن

مقدمة- 
مجموعتا عمل: - 

العالقات العامة 
والتسویق باستخدام 
المواد كمصادر أو 

أمثلة.
عرض- 
نقاش- 
/أو التلخیص و- 

  التعدیالت

مواد خاصة بالتسویق 
والعالقات العامة مثل 

كتیبات البرامج 
والنشرات 

والملصقات، الخ 
  الخاصة بتعلیم الكبار.
الوسائط االلكترونیة 

ومحتویاتھا إن 
  توفرت.

أوراق صغیرة أو 
بطاقات، لوح 

دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 
تخطیط، شریط 

  الصق.

لإلعداد لھذا 
الموضوع، یمكنك أن 
تطلب من المشاركین 
  إحضار بعض المواد.
إذا توفرت الوسائط 

االلكترونیة مثل 
صفحات االنترنیت 
الرئیسیة أو الفیدیو 
كلیب أو المنصات 

لدیك وإذا توفرت
المعدات الفنیة لتقدیم 

مثل ھذه األمور یتعین 
  علیك استخدامھا.

  الربط  ط.
الموضوع 

الرئیسي لھذا 
الیوم: تخطیط 
تعلیم الكبار: 

الموارد المالیة 
  والروتین.

تمویل تعلیم 
  الكبار.

أن یعرف المشاركون 
المصادر والطرائق الرئیسیة 

  لجلب التمویل.

موازنة الدولة 
  التربویة.

التمویل العام والخاص 
  لتعلیم الكبار.

  

مقدمة- 
محضرة: تمویل تعلیم - 

الكبار.
نقاش- 
و/أو التلخیص -

  التعدیالت

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)
مخطط إیضاحي أو 
  لوح وأقالم تخطیط

یختلف تمویل تعلیم 
الكبار من دولة 

ألخرى وبالتالي علیك 
البحث عن المعلومات 

الخاصة والبیانات 
بالتمویل (معلومات 

عن الموازنة 
لمؤسسات الدولة على 

الصعیدین الوطني 
واإلقلیمي، البرامج 
الوطنیة والدولیة، 
إحصائیات تعلیم 

  الكبار، الخ).
التخطیط المالي   ي.

  والموازنة
أن یتمكن المشاركون من 
تطبیق المبادئ الرئیسیة 

للتخطیط المالي والموازنة 
  الكبار.ألغراض تعلیم 

العناصر األساسیة 
للتخطیط المالي 

  والموازنة.

مقدمة- 
عمل مجموعات - 

صغیرة: التخطیط 
  المالي لنشاط تعلیمي.

مواد مثل خطط 
الموازنة ونماذج 
التخطیط ونماذج 

  التطبیق.
أوراق صغیرة أو 

بطاقات، لوح 
دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 
تخطیط، شریط 

  الصق.

ومرة أخرى یمكن 
تطویر للمشاركین 

خطة وھمیة أو 
التخطیط لنشاط تعلم 

حقیقي إن رغبوا 
  بذلك.

إیجاد التمویل   ك.
  والدعم المادي

أن یعرف المشاركون 
المصادر واالستراتیجیات 

الالزمة إلیجاد التمویل لتعلیم 

تطبیق البرامج 
  الحكومیة والدولیة.

المنح المالیة والمنح 

مقدمة- 
محاضرة: إیجاد - 

تمویل ودعم مادي 

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)

وفي ھذا القسم، یجب 
األخذ بعین االعتبار ما 

تم ذكره في القسم ي 
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  الدراسیة لتعلیم الكبار.  الكبار.
یات جلب استراتیج
التمویل.

  

جدید
عصف ذھني: إیجاد - 

التمویل.
نقاش- 
/أو التلخیص و- 

  التعدیالت

حول التمویل بشكل   
  عام.

تتضمن األسئلة ما
یلي: ھل ھناك أسس قد 
تدعم تعلیم الكبار؟ ھل 

یمكن للتعاون مع 
الشركات الخاصة أن 
یؤمن الدعم المالي؟ 

  وما ھو ثمن ذلك؟
  التعلیقات/المالحظات  المواد واألدوات  الطرائق واألسالیب  المحتویات  أھداف التعلم  الجلسة  

  
روتینیة وأدوات   ل.

  التخطیط
أن یتمكن المشاركون من 

إجراءات خاصة تطویر 
بالتعلیم، وأن یتمكنوا من 

إعداد الجداول الزمنیة 
  ورصد األدوات المساعدة.

إجراءات التخطیط 
  والنماذج.

تطویر ورصد 
  الجداول الزمنیة

مقدمة- 
عمل مجموعات - 

صغیرة: تطویر ا) 
قائمة أو ب) نموذج 

جدول زمني ألنشطة 
تعلیمیة

عرض- 
نقاش- 
/أو التلخیص و- 

التعدیالت
  

صغیرة أو أوراق 
بطاقات، لوح 

دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 

تخطیط، وشریط 
  الصق

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)

  

  الربط  م.
الموضوع 

الرئیسي لھذا 
الیوم: التقییم 

وإدارة الجودة في 
  تعلیم الكبار.

التقییم: األھداف 
واألنواع 

  واألسالیب.

أن یفھم المشاركون العالقة 
األھداف واألسالیب بین 

  والجھود المرتبطة بالتقییم.

التقییم الرسمي وغیر 
  الرسمي.

التقییم الشفوي 
  والخطي.

العالقة بین أھداف 
  وتصمیم التقییم.

مقدمة- 
محاضرة: أھداف - 

وأشكال وأسالیب 
التقییم.

نقاش- 
/أو التلخیص و- 

  التعدیالت.

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)
إیضاحي أو مخطط 

لوح وأقالم تخطیط
  

ق طرلقد تم الت
لموضوع التقییم في 

الوحدات السابقة ولكن 
في ھذه الوحدة یحظى 

المنظور اإلداري 
باالھتمام ولیس آراء 

  المدربین.

التقییم: األھداف   ن.
واألنواع 
  واألسالیب

أن یتمكن المشاركون من 
اختیار وإعداد وتطبیق 
الترتیبات الكافیة للتقییم 

  ألغراض مختلفة.

كما تم ذكره في 
  الجلسة م.

عمل مجموعات 
صغیرة: مزایا 

وعیوب الطرائق 
  واألسالیب المختلفة.
عرض لنتائج عمل 

  المجموعات.
  نقاش

/أو التلخیص و
  التعدیالت

أوراق صغیرة أو 
بطاقات، لوح 

دبابیس، مخطط 
إیضاحي، أقالم 

تخطیط، وشریط 
  الصق

  

  

التقییم وإدارة   س.
الجودة

  

یعرف المشاركون أن
األسالیب والطرائق الرئیسیة 
إلدارة الجودة واآلثار العملیة 

والعواقب المترتبة على 
  طریق تطبیقھا.

  نماذج إدارة الجودة.
  األدوات واإلجراءات.

مزایا ومساوئ النماذج 
  المختلفة.

مقدمة- 
محاضرة: أھداف - 

وأشكال وأسالیب 
التقییم.

نقاش- 
/أو التلخیص و-

  التطبیقات.

مواد العرض 
(البوربوینت إذا كان 

  ذلك مناسباً)
مخطط إیضاحي أو 

لوح
  

عند البحث عن 
المعلومات حول ھذا 
الموضوع، ال ینبغي 
البحث فقط عن إدارة 

الجودة في تعلیم الكبار 
ولكن أیضاً عن 

المحاور واألجزاء 
األخرى الخاصة بنظام 

  التعلیم.
نظرة إلى الوراء   ع.

وإلى األمام: 
حول منظورنا 

  تعلیم الكبار.

أن یلخص المشاركون عملیة 
التعلم والعمل بأكملھا خالل 

التدریب وأن یقیموا التدریب 
مع النظر في خططھم 

مقدمة-   
عمل فردي: "ما ھي - 

الجوانب والعناصر 
لھذا التدریب التي قد 

  حقیبة سفر
أوراق صغیرة أو 

بطاقات، لوح 
دبابیس، مخطط 
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أضعھا في حقیبة تعلیم   المستقبلیة بشأن تعلیم الكبار.
على الكبار؟"

كل المشاركین كتابة 
جانب من الجوانب 
المختلفة على ورقة.

جوالت عرض: حزم - 
الحقیبة وتقدیم شرح 

موجز أثناء وضع 
األوراق في الحقیبة.

  كلمات ختامیة.

إیضاحي، أقالم 
تخطیط، وشریط 

  الصق
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التدریبیة الفردیةالملحق الثالث: انتقاء مراجع للدراسة للوحدات 

الوحدات التدریبیةلكافةجعیة األعمال المر

  

)؛ روس غوردن، جوفیتا م. (محررون): كتیب تعلیم الكبار والتعلیم Hrsg)؛ روز، إیمي د. (Hrsgكاسوورم، كارول ي. (
SAGE2010المستمر. لوس آنجیلوس ، الوالیات المتحدة األمریكیة. 

  

2011مدى الحیاة. لندن كتیب روتلیدج الدولي للتعلم 

  

2011. محرر. أوكسفورد 2ھور، كارول ھرین (محرر): كتیب أوكسفورد لتنمیة وتعلم الكبار المتبادلین. 

  

2002تایت، م.: المفاھیم الرئیسیة في تعلیم وتدریب الكبار، (الطبعة الثانیة) لندن، روتلیدج. 

تعلیم الكبارالتعامل معكیفیةالوحدة األولى: 

  

بیالنجر، ب.: نظریات تعلم الكبار والمشاركة. دلیل الدراسة في سلسلة تعلیم الكبار. أوبالدن: باربارا بودریخ. أوبالدن

  

المنظور الدولي. دیسخاردین، ریتشارد؛ روبینسون، كیجل؛ میالنة، مارسیال: الفرص غیر المتكافئة للمشاركة في تعلم الكبار. 
2006لي للتخطیط التربوي، باریس: الیونیسكو، المعھد الدو

  

إدواردز، ریتشارد؛ بیستا، جیرت؛ ثروب، ماري (محرر): إعادة التفكیر في سیاقات التعلم والتدریس. المجتمعات واألنشطة 
2009والشبكات. لندن: روتلیدج، 

  

2007فریري، باولو. تعلیم المقھورین. نیو یورك، 

  

Fla .2004. الطبعة اإلنجلیزیة. ماالبار،1إیلیریس، كنود: تعلیم الكبار وتعلم الكبار. 

  

2010جارفیس، بیتر: تعلیم الكبار والتعلم مدى الحیاة. النظریة والتطبیق. الطبعة الرابعة. لندن، 

  

2007. لندن 1مورغان كلین، بریندا؛ أوزبورن، میخائیل: مفاھیم وممارسات التعلم مدى الحیاة. النشر 

  

االنترنیت: عبردولة من دول العالم. متاح 154التقاریر الوطنیة للمؤتمر الدولي لتعلیم الكبار حول وضع تعلم وتعلیم الكبار في 
http://www.unesco.org/en/confinteavi/national-reports/  

Acad .2011روبنسون، كجیل: تعلم وتعلیم الكبار. آمستردام: إلسیفیة، 
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2009): التقریر العالمي حول تعلم وتعلیم الكبار. ھامبورغ. UILلتعلم مدى الحیاة (معھد الیونسكو ل

  

  .2000منتدى التعلیم العالمي، داكار، السینیغال: إطار عمل داكار. التعلیم للجمیع: الوفاء بالتزاماتنا الجماعیة. باریس، یونسكو 

  http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdfاالنترنیت:  عبرمتاح 

التطور المفاھیم والسیاسي في التعلم مدى الحیاة. معھد الیونسكو للتعلم مدى الحیاة. یانغ، جین وراؤول فالدیز كوایرا (محررون): 
http://www.unesco.org/library/PDF/192081e.pdf  

الوحدة الثانیة: تدریس الكبار وتعلم الكبار

  

1956بلوم، ب.: تصنیفات أھداف التعلیم. نیویورك، 

  

فاھیم واالتجاھات الرئیسیة. دلیل الدراسة في سلسلة تعلیم الكبار. : تطویر الكفاءات في تعلیم الكبار. الم2012كوھین سكالي، ف. 
2012أوبالدن: باربارا بودریخ، 

  

2002. لندن 1النشر كوردر، نیكوالس: التعلم لتعلیم الكبار. مقدمة. 

  

2009. میدنھید1النشر كروس، سوزان: تدریس وتعلم الكبار. تطویر ممارساتك. 

  

الثالثة للتعلم. نظریة التعلم المعاصرة في مجاالت التوتر بین اإلدراك والعاطفة والمجتمع. الطبعة األولى. إیلیریس، كنود: األبعاد 
2002فریدریكزبیرغ 

  

2006جارفیس، بیتر(محرر). النظریة والتطبیق في التدریس. الطبعة الثانیة. نیویورك: روتلیدج 

  

نظریات معاصرة. دلیل الدراسة في سلسلة تعلیم الكبار. أوبالدن: باربارا بوردیخ، باتزولد، ه.: التعلم والتدریس في تعلیم الكبار. 
2011

  

عبر: متاحة 2004الیونسكو: تغییر ممارسات التدریس باستخدام المفاضلة بین المناھج لالستجابة للتنوع بین الطالب. باریس 
  Online:http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001365/136583e.pdfاالنترنیت: 

، .: كریغرFlaوالتعلم. ماالبار، . التدریس 2وانغ، فیكتور س. إكس (محرر) تطویر المنھاج للمتعلمین الكبار في المجتمع العالمي. 
2009

  

2008فلودكوسكي، ریموند ج.: تحسین دافعیة الكبار للتعلم. دلیل شامل لتدریس كافة الكبار. الطبعة الثالثة. سانفرانسیسكو 

  

2007باكلي، ر وكیبل، ج.: النظریة والتطبیق في التدریب، (الطبعة الخامسة المنقحة)، لندن: كوغان بیج، 
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:األدب حول محتویات التدریس/التعلم المحددة أو الفئات المستھدفة المحددة

  

2006كامبل، بات: تعلیم القراءة للكبار. نھج متوازن. الطبعة الخامسة. إدموندون، ألبیرتا 

  

2001. كتیب للمدرسین لما بعد التعلیم اإللزامي. الطبعة األولى. بندن الشبابھاركن، جو؛ تیرنر، جیل؛ دون، تریفور: تعلیم 

  

2008. لیستر الشبابماكنیل، بیثیا: العمل مع 

  

1984سایدویل، دنكن (محرر): تعلیم اللغات للكبار. لندن 

  

1989اتیجیات ومفاھیم لتحسین أداء المتعلم. سانفرنسیسكو سومر، روبرت ف.: تعلیم الكتابة للكبار. استر

  

1994سوتكلیف، جیني: تعلیم المھارات األساسیة للكبار الذین یعانون من صعوبات التعلم. لندن 

  

2003توماس، د. ووودز، ه.: العمل مع األشخاص ذوي صعوبات التعلم: النظریة والتطبیق. جیسیكا كینجزلي للنشر. لندن 

  

2001لندن، روتلیدج. مسون، ج.: النساء، الصف والتعلیم.تو

  

2010ھیوغیس، نورا؛ شواب، أیرین: تدریس محو أمیة الكبار. المبادئ والتطبیق. میدینھید: مطبعة الجامعة المفتوحة، 

الوحدة الثالثة: االتصال ودینامیات الجماعة في تعلیم الكبار

  

1989(محررون): كتیب لالتصال الدولي واالتصال بین الثقافات. نیوبیري بارك: سیج أسانتیھ، مولیفي ك. وآخرون. 

  

2008. میدینھید 1النشر كونوللي، بیرد: تعلم الكبار في مجموعات. 

  

2009، سبرینغفیلد)الدراميالمسرحي (العالج ): النھج الحالي في Hrsgجونسون، دیفید رید؛ إیمونھ، رینیھ (

  

2010، كالیف. ور تعلم المجموعات. استراتیجیات النجاح مع المتعلمین الكبار. الطبعة األولى، سان فرانسیسكلیكین جورج: تیسی

  

1967مید، جورج ھیربیرت: العقل اولذات والمجتمع: من وجھة نظر خبیر السلوك االجتماعي، شیكاغو 

  

1991لینكولنوود سیلي، ه. ن.: تدریس الثقافة. استراتیجیات لالتصال ما بین الثقافات. 

وأسالیب تعلیم الكبارطرائق: الرابعةالوحدة 

  

2006بجیركاكیر، ستورال؛ سمرز، جودیث: التعلم بشكل دیمقراطي. استخدام الحلقات الدراسیة. لیستر 
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2008لندن، كوغان بیج، وجونز، ج: كتیب التدریب المتنوع.كلیمنتس، ب

  

(محررون): تحسین اإلبداع في تعلیم الكبار والتعلیم المستمر: النھج واألسالیب واألفكار إیدیلسن، بول ج.: مالون، باتریشا ل. 
1999المبتكرة. سانفرانسیسكو 

  

2008دلیل وحقیبة أدوات التنفیذ. نیویورك مجتمعات التعلم المھنیة:فورد، كاثلین ا.: ھار، جان م.: 

  

التعبیر اإلبداعي في التعلم التحویلي. أدوات وأسالیب لمعلمي الكبار. ھوغان، تشادن سیمسون، سوني، ستاكي، ھیذر (محررون): 
2009.: كریغر، Flaماالبار، 

  

1986لویس، لیندا ه. (محررون): األسالیب التجریبیة والمحاكاة في تدریس الكبار. سانفرانسیسكو: جوسي باس، 

  

2007األنشطة واأللعاب التي تشرك األشخاص بشكل حقیقي. سانفرانسیسكو كاس، روبیرت و.: التعلم اإلبداعي:لو

  

2004التنمیة المھنیة والتدریب. لندن: روتلیدج، فالمر، كتیب تعلم العمل: أسالیب قویة للتعلیم:بانك، آن:ماكغیل، أیان؛ أن بروك

  

للتعلیم العالي واإلضافي للمھنیین. الطبعة الثانیة. لندن مورتیبویز، آالن: التدریس باستخدام الذاكاء العاطفي. دلیل خطوة بخطوة
2012

  

التدریب اإلبداعیة. مینیابولیس، كتب أسالیبمن نشرةمدربین. مجموعة من أفضل األنشطة لل101بایك، ب. (محررون). ألعاب 
1995لیكوود، 

  

1995تعلم والعمل التشاركي، لندن بریتین جولز ن.؛ جیت، آیرین؛ سكونز، إیان؛ تومسون، جون: دلیل المدرب لل

  

1989سیمان، دون ف.؛ فیلینز، روبرت أ.: استراتیجیات فعالة في تدریس الكبار. كولومبس 

  

2011في التنمیة، نیودلھي لمنھجیة التدریب التشاركي): دلیلPRIAجمعیة البحث التشاركي في آسیا (

  

). دلیل للمیسرین والمدربین المشاركین في أنشطة المجموعات VIPPیونیسیف بنغالدیش: التصور في البرامج التشاركیة (
1993التشاركیة. داكا 

  

2000. استراتیجیات إبداعیة في تدریس الكبار. الطبعة األولى. سانفرانسیسكو تحویل التعلم لمھمةفیال، جین: 

برامج تعلیم الكبارالوحدة الخامسة: تخطیط وتنظیم وتقییم 

  

. لندن المجتمعیةاألسالیبمن خالل تمكین والمجدد آرتشر، دیفید؛ كوتینغھام، سارا. الدلیل األم للتفكیر. محو األمیة لباولو فریري 
%202012.pdf-on.org/sites/default/files/u5/Reflect%20Mother%20Manual%20acti-http://www.reflect  
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CIPD ،2003براملي، ب.: تقییم التدریب، لندن، 

  

. والقائمین على تطویر الموظفینكافاریال، روزماري س.: تخطیط المشاریع للمتعلمین الكبار. دلیل عملي للمعلمین والمدربین 
1994و الطبعة األولى. سانفرانسیسك

  

دونالدسونن جو ف.؛ كوزول، تشارلز ي.: التخطیط التعاوني للبرامج. المبادئ والتطبیقات واالستراتیجیات. الطبعة األصلیة. 
Fla .1999ماالبار، 

  

)؛ روس Hrsg)؛ روز، إیمي د. (Hrsgغالبریث، میخائیل و.؛ جونز، میالني س.: التقدیر والتقییم. كاسوورم، كارول ي. (
175-167) س. 2010لتعلیم الكبار والتعلیم المستمر. لوي آنجیلوس: سیج (): كتیبHrsgجوفیتا م. (غوردون، 

  

2008. إكسیتر 1النشر غرافیلز، آن؛ سیمسون، سوزان: التخطیط وتمكین التعلم في قطاع التعلم مدى الحیاة. 

  

1988كووالسكي، ثیودور ج.: تنظیم وتخطیط تعلیم الكبار. ألباني، نیویورك 

  

2001، كریغر، FL. الطبعة المنقحة. بوكا راتون، للمھنیینموران، جوزیف ج.: تقییم تعلم الكبار: دلیل 

  

سافا، جوزیف ج.: تحلیل االحتیاجات وتخطیط البرامج في تعلیم الكبار. أدلة الدراسة في سلسلة تعلیم الكبار. أوبالدن: باربارا 
بودریخ. (في طور للنشر)

  

)؛ روس غوردن، جوفیتا م. Hrsg)؛ روز، إیمي د. (Hrsgج.: تخطیط وتنفیذ البرامج: كاسوورم، كارول ي. (سورك، توماس 
)Hrsg ،166- 157، صفحة 2010): كتیب تعلیم الكبار والتعلیم المستمر. لوس آنجیلوس: سیج

  

والتقني. ھیرشي: علم المعلومات المرجعیة وانغ، فیكتور سي. إكس. (محررون): تقدیر وتقییم تعلم الكبار في التعلیم المھني 
2001

  مصادر التعلم الذاتي

  

  مصادر تعلیم الكبار التابعة للرابطة األوروبیة لتعلیم الكبار:

http://www.eaea.org/index.php?k=118601  

  

  سلسلة من الكتب لعلماء أفارقة حول تعلیم الكبار في أفریقیا:): APALالمنظور األفریقي حول تعلم الكبار (

  

إدارة منظمات تعلیم الكبار في أفریقیا
تطویر برامج للمتعلمین الكبار في أفریقیا
السیاق االجتماعي لتعلم الكبار في أفریقیا
منھجیات البحث في تعلیم الكبار في أفریقیا
 أفریقیاسیكولوجیة تعلم الكبار في
وظائف عمل الكبار في أفریقیا
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) أو الجمعیة األلمانیة لتعلمي الكبار http://uil.unesco.org/home/ھذه المصادر متاحة من قبل معھد الیونسكو للتعلم مدى الحیاة (
)international.de-vvhttp://d (  

  

  استراتیجیات، أدوات ونھج:فن تقدیم التدریبات العظیمة، جان باربازیت: 

Delivery-Training-Great-of-Art-http://de.scribd.com/doc/54064993/The  

  

  :للمركز الدولي للتدریب والتعلیمحول تكنولوجیا فیروس نقص المناعة البشریة التابعةت التدریبحقیبة أدوا

http://www.go2itech.org/HTML/TT06/toolkit.html  

  

التدریب ھي عبارة عن موضوعات منشورة كتبت من قبل مدربي أدوات للمجلس األوروبي للنشر:) T-kitsأدوات التدریب (
ولكن باللغة االنجلیزیةالیافعین ذوي الخبرة. وھي عبارة عن أدلة سھلة االستعمال لغایات التدریب وجلسات الدراسة قد كتبت

partnership/publications/T-eu.coe.int/youth-partnership-http://youth-:وجد بعض منھا بلغات إضافیة أخرىی
kits/T_kits  

  

لقد تم تصمیم المواد لمثقفي ). NCSALLمواد للتدریس والتدریب التابعة للمركز الوطني لدراسة تعلم الكبار ومحو األمیة (
  http://www.ncsall.net/index.php@id=25.html: الكبار وموظفي التنمیة المھنیة


