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توطئة

العالمية  المبادرة  المتحدة  لألمم  العام  األمين  إطالق  منذ  العالمية  المواطنة  على  التربية  اليونسكو  عّززت 

بشأن »التعليم أوالً« )GEFI( في العام 2012، والذي جعل من تدعيم المواطنة العالمية واحدة من أولوياتها 

التعليمية الثالث.

التوجيهات  أّول  هو  التعلمية«،  واألهداف  المواضيع  العالمية:  المواطنة  على  »التربية  المعنون  الدليل  وهذا 

استشارية  لبحوث معّمقة وعملية  نتيجًة  الدليل  أتى هذا  العالمية.  المواطنة  تعليم  لليونسكو حول  التربوية 

مع خبراء من مختلف أصقاع العالم. يرتكز هذا التوجيه على دليل اليونسكو »التربية على المواطنة العالمية: 

تحضير المتعلمين لتحديات القرن الواحد والعشرين« ومخرجات األحداث الثالث لليونسكو حول التربية على 

المواطنة العالمية: المشاورة الفنية حول التربية على المواطنة العالمية )أيلول/سبتمبر 2013(، وندوة اليونسكو 

وكانون   2013 األول/ديسمبر  كانون  في  عقدتا  واللتين  العالمية،  المواطنة  على  التربية  حول  والثانية  األولى 

الثاني/يناير من العام 2015 على التوالي. قبل االنتهاء من العمل على هذا التوجيه، اختبره أصحاب المصلحة 

في المجال التعليمي اختباراً ميدانياً في مناطق عدد من الدول المنتقاة بغية الحرص على مالءمته للسياقات 

الجغرافية واالجتماعية الثقافية المختلفة.

إثر العمل التأسيسي الذي قامت به اليونسكو لتوضيح الدعامات المفاهيمية للتربية على المواطنة العالمية 

إلى  األعضاء  الدول  الحتياجات  كاستجابة  الوثيقة  هذه  تطوير  تم  البرنامجية،  واإلرشادات  السياسات  وتوفير 

توجيه شامل حول دمج  التربية على المواطنة العالمية في أنظمتها التعليمية. كما تعرض اقتراحات لترجمة 

مفاهيم التربية على المواطنة العالمية إلى مواضيع وأهداف تعلّمية عملية ومراعية لألعمار بطريقة تسمح 

بمواءمتها مع السياقات المحلية. وهذه الوثيقة ضرورية، وتشّكل مورداً للمربين ومطوري المناهج والمدربين، 

إضافًة إلى صانعي السياسات، فضالً عن كونها مهمة أيضاً ألصحاب المصلحة اآلخرين في مجال التعليم العاملين 

في أطر نظامية أو غير نظامية.

في وقت يتم فيه حض المجتمع الدولي لتحديد التحركات الهادفة لتعزيز السالم والرفاه واالزدهار واالستدامة، 

المتعلمين من  الدول األعضاء على تمكين كل  التوجيه لمساعدة  لتوفّر  الجديدة هذه  اليونسكو  تأتي وثيقة 

مختلف األعمار والخلفيات من أن يتطوروا ويصبحوا مواطنين مثقفين مطلعين ونقديين، يتواصلون اجتماعياً 

ويحترمون التنوع، ومسؤولين أخالقياً وملتزمين.  

الدكتور كيان تانغ

مساعد األمين العام للتعليم



9

شكر وتقدير 

هذا الدليل بعنوان »التربية على المواطنة العالمية: مواضيع وأهداف التعلم« مكلف من قبل منظمة األمم 

التعليم  قبل سو هيانغ تشوي، شعبة  بتوجيه عام من  أُعدَّ  تم  )اليونسكو(.  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة 

قسم  في  شافاتزيا  وتيوفانيا  روبريخت  وليديا  كاسل  كريس  من  وبتنسيق  اليونسكو،  في  والمحتوى  والتعلم 

الصحة والتربية على المواطنة العالمية. تُرجم الدليل الى العربية من قبل مكتب اليونسكو اإلقليمي - بيروت، 

بتوجيه من حجازي ادريس وميسون شهاب من شعبة التربية األساسية. 

ساهم كل من دينا كيوان، أستاذ مشارك في الجامعة األميركية في بيروت ومارك إيفانز، كبير المحاضرين في 

جامعة تورونتو، في وضع هذه الوثيقة. وحرر كل من كاثي أتاويل  وجين كاليستا، وهما استشاريان مستقالن، 

المسودات المختلفة.

)باريس،  العالمية  المواطنة  على  التربية  حول   )EAG( االستشاري  الخبراء  لفريق  اجتماعاً  اليونسكو  عقدت 

حزيران/يونيو 2014(، وتود أن تعرب عن امتنانها لجميع الذين شاركوا في االجتماعات و/أو قدموا تعليقات على 

المسودات المختلفة: أعضاء فريق الخبراء االستشاري: الكسندر ليخت مقر اليونسكو؛ كارولينا ايبارا، جامعة لوس 

أنديس، كولومبيا؛ داكمارا جورجيسكو، اليونسكو بيروت؛ كارولي باكلر، مقر اليونسكو؛ فيليسا تيبيت، المدير 

التنفيذي ومؤسس رابطة تعليم حقوق اإلنسان؛ غوانغ-تشول تشانغ، مكتب اليونسكو في بانكوك؛ هيونغ كيم، 

مركز آسيا والمحيط الهادي للتربية من أجل التفاهم الدولي )APCEIU(؛ إنجيرو كولوندو، اكتيفيت؛ يونغمن 

إيوم، مركز آسيا والمحيط الهادي للتربية من أجل التفاهم الدولي؛ جون موروهاشي، اليونسكو هايتي؛ ميجيل 

التربية  ووزارة  كيمينزا  أوميوس  يورك؛  جامعة  فاعور،  محمد  أوروبا؛  لمجلس  والجنوب  الشمال  مركز  سيلفا، 

والتعليم، كينيا؛ ستيفاني نوكس كوبون، معلمون بال حدود؛ طوني جنكينز، جامعة توليدو؛ ورنور وينترستينر، 

جامعة كالغنفورت؛ وينغ أون لي والمعهد الوطني للتعليم، سنغافورة.

أما بالنسبة إلى التعليقات والمساهمات المكتوبة التي وردت، نعرب عن امتناننا لكل من: آكيمي يونيمورا، 

الهمشري،  أمينة  بانكوك؛  اليونسكو  أماليا ميراندا سيرانو،  بانكوك؛  اليونسكو  أليانور سلمون،  داكار؛  اليونسكو 

السالم  أجل  من  للتعليم  غاندي  المهاتما  معهد  كومار،  أنانثا  اليونسكو؛  مقر  واإلنسانية،  االجتماعية  العلوم 

اليونسكو؛  مقر  واإلنسانية،  االجتماعية  العلوم  فرسترنبورغ،  فون  كريستينا  )MGIEP(؛  المستدامة  والتنمية 

حجازي إدريس إبراهيم، اليونسكو بيروت؛ ميسون شهاب، اليونسكو بيروت؛ دورين فرح، وزارة التربية والتعليم 

في لبنان؛ هيوغ شارني نغادو نغاتا، العلوم االجتماعية واإلنسانية، مقر اليونسكو. مسافر شانكار، معهد المهاتما 

أجل  للتعليم من  غاندي  المهاتما  نبيلة جمشيد، معهد  المستدامة؛  والتنمية  السالم  أجل  للتعليم من  غاندي 

السالم والتنمية المستدامة؛ أوبيرتي ريناتو ومكتب التربية الدولي. كما أن  اليونسكو شاكرة للتعليقات المكتوبة 

التي وردت من مارغريت سنكلير، مؤسسة حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن )PEIC(، فضالً عن 



المساهمات الشفهية من المشاركين اآلخرين في منتدى اليونسكو الثاني حول التربية على المواطنة العالمية 

)28-30 كانون الثاني/يناير 2015(.

تود اليونسكو أيضاً أن تشكر أولئك الذين شاركوا في عملية االختبار الميداني على مالحظاتهم المفيدة. ومن 

تنسيق  على   ،)APCEIU( الدولي  التفاهم  أجل  من  للتربية  الهادي  والمحيط  آسيا  مركز  نذكر  هؤالء،  بين 

البيانات من المعلمين الكوريين؛ وفادي يرق من وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان على تأمين البيانات 

المدارس  الوزارة، وكذلك ماري-كريستين لوكونت وأوليفيا فلوريس وروزي أغوا، منسقي شبكة  من مسؤولي 

المنتسبة )ASPnet( في كندا والمكسيك وأوغندا على التوالي، جنباً إلى جنب مع المدارس والمعلمين والطالب 

في البلدان التي شاركت في االختبار الميداني.

وأخيراً، نقدم الشكر إلى شانتال اليارد على الدعم في عملية التحرير، وأوريليا مازويير وامل نزال على التصميم 

واالخراج، ومارتن فيكندين ونانا هيلين أنجبرتسن، اللذين قدما الدعم في عملية التواصل والربط إلنتاج هذه 

الوثيقة، ونيكول الحاج على الترجمة إلى العربية.
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 1.1   ما هي التربية على المواطنة العالمية؟

في  كمواطنين  اآلخر  بالبعض  بعضنا  مرتبطين  لكوننا  عميقًا  فهمًا  التعليم  »يمنحنا 
المجتمع الدولي وأن التحديات التي نواجهها مترابطة«. 

بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة

المثال، كان  الناس. فعلى سبيل  المواطنة كل  تاريخياً، لم تطل  الوقت.  المواطنة مع مرور  لقد تطور مفهوم 

الرجال فقط أو أصحاب األمالك مؤهلين ليكونوا مواطنين1. خالل القرن الماضي، برزت حركة تدريجية نحو فهم 

أكثر شمولية للمواطنة، وقد تأثرت بتطّور الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية2. ومع ذلك، تختلف وجهات 

والتاريخي  السياسي  السياق  في  االختالفات  يعكس  ما  وآخر،  بلد  بين  الوطنية  المواطنة  الحالية حول  النظر 

باإلضافة إلى عوامل أخرى.

لقد أثار عالم يزداد عولمة أسئلة حول ماهية المواطنة الهادفة وحول األبعاد العالمية للمواطنة. وعلى الرغم من 

أن مفهوم المواطنة التي تتجاوز الدولة القومية ليس جديداً، إال أن التغيرات في السياق العالمي - على سبيل 

المدني  المجتمع  والشركات وحركات  الوطنية  المنظمات عبر  الدولية، ونمو  والمعاهدات  االتفاقيات  المثال، 

وتطوير  إطار عمل القانون الدولي لحقوق اإلنسان - تترك آثاراً مهمة على صعيد المواطنة العالمية. مع ذلك، 

فإنه ال بد من االعتراف أن ثمة اختالفاً في وجهات النظر حول مفهوم المواطنة العالمية بما في ذلك، على 

سبيل المثال، إلى أي مدى تشكل امتداداً وتكميالً للمواطنة التقليدية المحددة في إطار الدولة القومية، أو إلى 

أي مدى تتنافس معها.

الترابط  ويشدد  المشتركة.  واإلنسانية  األوسع  المجتمع  إلى  باالنتماء  الشعور  إلى  العالمية3  المواطنة  تشير 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والترابط بين المستوى المحلي والوطني والعالمي. 

وقد أدى االهتمام المتزايد بالمواطنة العالمية إلى إيالء المزيد من االهتمام للبعد العالمي للتربية على المواطنة، 

المواطنة  على  للتربية  اليونسكو  فهم  ينطوي  والتعلم4.  والتدريس  والمناهج  السياسات  على  المترتبة  واآلثار 

العالمية على ثالثة أبعاد مفاهيمية أساسية، التي تعتبر مشتركة بين التعريفات والتفسيرات المختلفة للتربية 

المفاهيمية  واألطر  األدبيات  مراجعة  على  األساسية  المفاهيمية  األبعاد  تعتمد هذه  العالمية.  المواطنة  على 

1   انظر هيتر )1990(؛ ايخيلوف )1998(؛ أيسين )2009(.

2   انظر مارشيل )1949(.

3   اليونسكو )2014(. التربية على المواطنة العالمية: إعداد المتعلمين لتحديات القرن 21.  

4   انظر ألباال برتران )1995(؛ بانكس )2004(؛ ماريفيلد )1998(؛ بيترز، بريتون وبلي )2008(.
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والمقاربات والمناهج في التربية على المواطنة العالمية، فضالً عن االستشارات الفنية وعمل منظمة اليونسكو 

مؤخراً في هذا المجال. ويمكن أن تستخدم كأساس لتحديد أهداف التربية على المواطنة العالمية وأهداف 

التعلم والكفاءات، وكذلك األولويات  لتقويم وتقييم التعلم. وتشمل هذه األبعاد النظرية األساسية جوانب من 

المجاالت الثالثة للتعلم: المعرفي واالجتماعي - العاطفي والسلوكي. وهي مترابطة وترد أدناه، ويبين كل منها 

مجال التعلم الذي تركز عليه بصورة خاصة في عملية التعلم:

الشكل 1: األبعاد المفاهيمية األساسية للتربية على المواطنة العالمية

المجال المعرفي:

والمحلية  والوطنية  واإلقليمية  العالمية  القضايا  ما خص  في  النقدي  والتفكير  والفهم  المعرفة  الكتساب 

والترابط واالعتماد المتبادل بين مختلف البلدان والسكان.

المجال االجتماعي - العاطفي:

الشعور باالنتماء إلى اإلنسانية المشتركة وتبادل القيم والمسؤوليات والتعاطف والتضامن واحترام االختالف 

والتنوع.

المجال السلوكي:

اتخاذ إجراءات فعالة ومسؤولة على المستويات المحلية والوطنية والعالمية من أجل عالم أكثر سالماً واستدامة.

تهدف التربية على المواطنة العالمية إلى أن تشكل قّوة تحويلية، وبناء المعرفة والمهارات والقيم والسلوكيات 

التي يحتاج إليها المتعلمون ليتمكنوا من المساهمة في عالم أكثر دمجاً وعدالً وسالماً. تتّبع التربية على المواطنة 

العالمية »مقاربة متعددة األوجه، مستخدمًة المفاهيم والمناهج المطبقة أصالً في مجاالت أخرى ومنها التثقيف 

في مجال حقوق اإلنسان والتعليم من أجل السالم والتعليم من أجل التنمية المستدامة والتربية من أجل التفاهم 

الدولي«5 وتهدف إلى تقّدم األهداف المشتركة. تطبّق التربية على المواطنة العالمية منظوراً تعلمياً مدى الحياة، 

وتبدأ من مرحلة الطفولة، وتستمر خالل كل المراحل التعليمية حتى سن البلوغ، ما يتطلّب »مقاربات نظامية 

وغير نظامية، وتدخالت على مستوى المنهج وخارجه، والطرق التقليدية وغير التقليدية للمشاركة«6.

5   اليونسكو )2014(. استراتيجية التربية 2014 - 2021، ص 46.

6   اليونسكو )2014(. التربية على المواطنة العالمية: إعداد المتعلمين لتحديات القرن 21.
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تهدف التربية على المواطنة العالمية إلى تمكين المتعلمين مما يأتي:

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

تطوير فهم لبنى الحوكمة العالمية والحقوق والمسؤوليات والقضايا العالمية والروابط بين النظم 

والعمليات العالمية والوطنية والمحلية

االعتراف باالختالف والهويات المتعددة وتقويمها، على سبيل المثال الثقافة واللغة والدين والجنس 

وإنسانيتنا المشتركة، وتطوير المهارات للعيش في عالم يزداد تنوعاً.

تطوير وتطبيق المهارات األساسية للقرائية المدنية، على سبيل المثال االستقصاء النقدي وتكنولوجيا 

المعلومات والقرائية اإلعالمية والتفكير النقدي واتخاذ القرارات وحل المشكالت والتفاوض وبناء 

السالم والمسؤولية الشخصية واالجتماعية.

التعرف إلى ودراسة المعتقدات والقيم وكيفية تأثيرها في عملية صنع القرار السياسي واالجتماعي 

والتصورات حول العدالة االجتماعية وااللتزام المدني.

تطوير سلوكيات االهتمام باآلخرين والتعاطف معهم وكذلك بالبيئة واحترام التنوع.

أساس  على  المساواة  عدم  لتحليل  الالزمة  والمهارات  االجتماعية  والعدالة  اإلنصاف  قيم  تطوير 

الجنس أو الوضع االجتماعي واالقتصادي والثقافة والدين والعمر وغيرها من القضايا بشكل نقدي.

المشاركة والمساهمة في القضايا العالمية المعاصرة على المستويات المحلية والوطنية والعالمية 

كمواطنين عالميين مطلعين وملتزمين ومسؤولين ومتجاوبين.

المساواة بين الجنسين: بوسع التربية على المواطنة العالمية أن تلعب دوراً مهماً في المساهمة في تحقيق 

المواطنة  على  التربية  تستند  لليونسكو.  الشاملتين  األولويتين  من  واحدة  تعد  التي  الجنسين،  بين  المساواة 

الفتيات  العالمية إلى حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين، وهي حق أساسي من حقوق اإلنسان. يتعلم 

والفتيان عن المواقف واألدوار والتوقعات والسلوكيات المحددة بحسب النوع االجتماعي في المدرسة كما في 

المنزل.  بوسع التربية على المواطنة العالمية دعم المساواة بين الجنسين من خالل تطوير المعارف والمهارات 

والقيم والسلوكيات التي تعزز القيمة المتساوية للنساء والرجال، فتولّد االحترام وتمّكن الشباب من التساؤل 

بشكل نقدي عن األدوار والتوقعات المالصقة للنوع االجتماعي التي هي ضارة، و/أو تشجع التمييز القائم على 

النوع االجتماعي والقوالب النمطية.
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2.1   كيف تم تطوير هذا الدليل؟

العالمية،  المواطنة  على  التربية  مجال  في  للممارسة  المختلفة  والتفاهمات  البحوث  إلى  الدليل  هذا  يستند 

الدليل  هذا  ويستند  المجال7.  هذا  في  الفنية  واالستشارات  األخيرة  اليونسكو  منشورات  على  خاص  وبشكل 

أيضاً إلى المدخالت المقدمة من خبراء في التربية على المواطنة العالمية  وممثلي الشباب، فضالً عن أعضاء 

فريق الخبراء االستشاري الذين جمعتهم اليونسكو بحضور خبراء من كل مناطق العالم متخصصين في مجال 

والتقييم  النظامي  غير  والتعليم  المناهج،  وتطوير  التحويلية،  التربية  وعلوم  العالمية،  المواطنة  على  التربية 

والتقييس التربويين. ناقش فريق الخبراء االستشاري وأّمن التغذية الراجعة حول المسودة األولى للوثيقة خالل 

أيلول/ في  اإلضافية  المشاورات  خالل  من  إضافية  مدخالت  وقدمت   .2014 حزيران/يونيو  في  عقد  اجتماع 

سبتمبر وتشرين األول/أكتوبر 2014. وقد نوقش الدليل أيضاً خالل منتدى اليونسكو الثاني حول التربية على 

المواطنة العالمية، الذي عقد في باريس )كانون الثاني/يناير 2015(، قبل اختباره ميدانياً في بلدان مختارة في 

كل منطقة.

قبل االنتهاء من العمل على التوجيه، اختبره أصحاب المصلحة في المجال التعليمي، ومن ضمنهم عدد من 

المسؤولين الوزاريين ومطوري المناهج ومعلمين في دول منتقاة في كل منطقة.

الطبعة األولى للتوجيه، وهي ترمي إلى أال تكون وثيقة جامدة. وسيتم إعداد طبعات أخرى وفقاً  هذه هي 

سياقات  في  العالمية  المواطنة  على  التربية  تطبيق  عن  الناجمة  الخبرة  من  نتعلمه  ما  تنامي  ومع  للحاجة، 

مختلفة. ترحب اليونسكو باالقتراحات واألمثلة عن البحوث والممارسات للطبعات المقبلة.

 

 7   على سبيل المثال، تعليم المواطنة العالمية: وجهة نظر ناشئة، على أساس المشاورة الفنية بشأن تعليم المواطنة العالمية )أيلول/

منتدى نتائج  وتوليف  والعشرين،  الواحد  القرن  تحديات  لمواجهة  المتعلمين  إعداد  العالمية:  المواطنة  وتعليم   )2013 سبتمبر      

    اليونسكو األول حول تعليم المواطنة العالمية )كانون األول/ديسمبر 2013(.
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3.1   من الذي يستهدفه هذا الدليل وكيف يمكن استخدامه؟

هذا الدليل معّد في المقام األول كمرجع لواضعي السياسات التربوية والمخططين التربويين وواضعي المناهج 

الدراسية، ولكن يمكن استخدامه أيضاً من قبل الجهات األخرى المعنية بالتعليم المشاركة في تخطيط وتصميم 

المعلمون  ذلك  بما في  النظامي،  وغير  النظامي  التعليم  قطاعي  في  العالمية  المواطنة  على  التربية  وتقديم 

كما المتعلمون أنفسهم. على سبيل المثال، بوسع المعلمين والمتعلمين استخدامه لتطوير أو تحسين فهمهم 

المناهج  مطوري  بوسع  المحتملة.  األنشطة  حول  األفكار  الستقاء  وكمصدر  العالمية،  المواطنة  على  للتربية 

استخدام وتكييف الموضوعات واألهداف التعليمية المدرجة في الدليل مع بيئة البلد وتطوير المناهج الدراسية 

الوطنية. كما بوسع صانعي السياسات التربوية والمخططين التربويين استخدام الدليل لتقييم دور التربية على 

المواطنة العالمية وتحديد أولويات التعليم الوطني ذات الصلة.

بالتشاور والتكيف والسياقية على  الدليل بطريقة تسمح  م هذا  البياني أدناه، ُصمِّ الرسم  كما هو مقترح في 

المستوى الوطني من قبل مقدمي التعليم الذين يمكنهم تحديد نقاط الدخول ذات الصلة، ووضع توجيه مفصل 

التنفيذ،  عملية  ودعم  التربوية  الخدمات  توفير  في  القدرات  بناء  احتياجات  يعالج  السياق،  محدد  وملموس 

بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين.

الشكل 2: كيفية استخدام الدليل التربوي على المستوى الوطني

التربية على المواطنة العالمية: المواضيع واألهداف التعلمية

تحديد أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين لسياق المواضيع واألهداف التعلمية على المستوى الوطني 

)مثل مخططي التعليم ومطوري المناهج ودعم الشركاء وأصحاب المصلحة، عندما تقتضي الحاجة(

توجيه مطّور مفّصل ومحدد مراع للسياق ومالئم لمسائل القدرة

تنفيذه واستخدامه على مستويات مختلفة من قبل ممارسي التعليم

)مثالً، على المستوى الوطني والمقاطعات والمدارس(
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ال يرمي الدليل إلى أن يكون تقادمياً، إنما يهدف إلى توفير اإلطار الدليلي للتربية على المواطنة العالمية التي 

العمل  على  للبناء  استخدامه  ويمكن  المختلفة.  والمحلية  الوطنية  السياقات  مع  بسهولة  تتكيف  أن  بوسعها 

التنمية  أجل  من  والتعليم  اإلنسان  حقوق  على  والتربية  المدنية  التربية  مثل  المعنية  المجاالت  في  الساري 

قابالً  ليكون  كفاية  مرناً  يكون  أن  هو  منه  الغرض  غيرها.  أو  الدولي  التفاهم  أجل  من  والتعليم  المستدامة 

لالستخدام من قبل مختلف الجهات المعنية ولعدد من األغراض. من المهم أن نالحظ أن الموضوعات المقترحة 

أن تستكمل بموضوعات  بل عليها،  يمكنها، ال  ليست شاملة؛ فهي  الدليل  المدرجة في هذا  التعلم  وأهداف 

وقضايا ذات صلة ومناسبة محلياً. عالوة على ذلك، يمكن إضافة قضايا جديدة تظهر باستمرار في عالم سريع 

التغير ومتنوع إلى تلك المدرجة في هذا الدليل. بعض موضوعات وأهداف التعلّم المدرجة في هذا الدليل قد 

تكون بالفعل مشمولة في برامج التعليم الحالية. في هذه الحالة، يمكن استخدام هذا الدليل كمصدر تكميلي 

أو بمثابة قائمة للتدقيق أو مرجعاً لتحليل الفجوات عند المراجعة أو السعي لتعزيز هذه البرامج القائمة.
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الدليل - المحتويات التعلّمية 
للتربية على المواطنة العالمية 
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1.2  المجـاالت

ترتكز التربية على المواطنة العالمية إلى 3 مجاالت للتعلم – المعرفي واإلجتماعي العاطفي والسلوكي. وتتطابق 

هذه مع دعائم التعلم األربع في القرن الحادي والعشرين الموصوفة في التقرير »التعليم: ذلك الكنز المكنون«: 

التعلم من أجل أن تعرف، التعلم من أجل أن تفعل، التعلم من أجل أن تكون، التعلم من أجل العيش المشترك.

¡

¡

¡

المجال المعرفي: المعارف ومهارات التفكير الضرورية لفهم العالم وتعقيداته بشكل أفضل.

المجال االجتماعي العاطفي: القيم والسلوكيات والمهارات االجتماعية التي تمّكن المتعلمين من النمو 

على المستوى العاطفي والنفسي والجسدي ما يسمح لهم بالعيش معاً مع اآلخرين على أساس االحترام 

والسالم.

المجال السلوكي: التصرف واألداء والتطبيق العملي وااللتزام.

ترتكز مخرجات التعلم المحورية وسمات المتعلم األساسية والمواضيع واألهداف التعلمية المقترحة في هذا 

الدليل إلى المجاالت الثالثة للتعلم المذكورة أعاله. فهي مترابطة ومندمجة في العملية التعلمية، وال يجب أن 

يُنظر إليها على أنها عملية تعلمية مختلفة.

2.2  المخرجـات 

تصف مخرجات التعلم  المعارف والمهارات والقيم والسلوكيات التي بوسع المتعلمين إمتالكها، وتظهر كنتيجة 

واالجتماعي  )المعرفي  أعاله  المذكورة  الثالثة  التعلم  مجاالت  إلى  استناداً  العالمية.  المواطنة  على  للتربية 

العاطفي والسلوكي(، تم تحديد مروحة مخرجات التعلم اآلتية في هذا التوجيه:

الشكل 3: المخرجات التعلّمية األساسية

المعرفي

¡

¡

يكتسب المتعلمون المعارف وفهم المسائل المحلية والوطنية والعالمية والترابط  واالعتماد المتبادل 

للدول والشعوب المختلفة.

يطّور المتعلمون مهارات التفكير النقدي والتحليل.

االجتماعي العاطفي

¡

¡

على  القائمة  والمسؤوليات  المشتركة  والقيم  إنساني  مجتمع  إلى  باالنتماء  شعوراً  المتعلمون  يختبر 

حقوق اإلنسان.

يطّور المتعلمون سلوكيات التعاطف والتضامن واالحترام لالختالفات والتنوع.
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السلوكية

¡

¡

يتصرف المتعلمون بشكل فعال ومسؤول على المستويات المحلية والوطنية والعالمية لعالم أكثر سالماً 

واستدامًة.

يطّور المتعلمون الحافز واالستعداد ألخذ اإلجراءات الضرورية.

3.2  سمات المتعلم 

يحدد هذا التوجيه ثالث سمات للمتعلم في ما يتعلق بالتربية على المواطنة العالمية، والتي تشير إلى  صفات 

وخصائص تهدف التربية على المواطنة العالمية إلى تطويرها في المتعلم، وتتناسب مع المخرجات التعلمية 

المحورية اآلنف ذكرها، أال وهي: مثقف مطلع ونقدي، يتواصل اجتماعياً ويحترم التنوع، مسؤول أخالقياً وملتزم. 

ترتكز سمات المتعلم الثالث هذه على مراجعات األدبيات وأطر عمل التربية على المواطنة العالمية ومراجعة 

المواطنة  على  التربية  حول  لليونسكو  الحديثة  واألعمال  التقنية  االستشارات  إلى  باإلضافة  والمناهج،  النهج 

العالمية. وفي ما يأتي، تلخيص لما سبق:  

الشكل 4: سمات المتعلم األساسية

مثقف مطلع ونقدي

ويشمل معرفة أنظمة الحوكمة والهياكل والقضايا العالمية، فهم الترابط والصالت بين االهتمامات العالمية 

والمحلية؛ والمعارف والمهارات الالزمة للثقافة المدنية، مثل التحقيق والتحليل النقدي، مع التركيز على 

المشاركة النشيطة في التعلم.

يطّور المتعلمون فهمهم للعالم والمواضيع العالمية، وهياكل أنظمة الحوكمة بما في ذلك في مضمار 

السياسة والتاريخ واالقتصاد؛ ويفهمون حقوق ومسؤوليات األفراد والجماعات )على سبيل المثال، حقوق 

المرأة والطفل، وحقوق السكان األصليين، والمسؤولية االجتماعية للشركات(؛ ويتعرفون إلى الترابط بين 

القضايا والهياكل والعمليات المحلية والوطنية والعالمية. يطّور المتعلمون أيضاً قدرتهم على التحقيق 

في المواضيع والقضايا العالمية )على سبيل المثال، العولمة والترابط والهجرة والسالم والنزاعات والتنمية 

المتعلمون  يطّور  استنتاجاتهم.  وإيصال  البيانات  وتحليل  للتحقيقات،  التخطيط  من خالل  المستدامة( 

واستخدام  تحليل  وكيفية  المعلومات  على  العثور  مكان  المثال،  سبيل  )على  النقدي  التحقيق  مهارات 

األدلة(، وثقافة وسائل اإلعالم وفهم كيفية تسجيل المعلومات وتوصيلها. والقضية األساسية هي الطريقة 

التي تستخدم فيها اللغة، وباألخص، كيف تتأثر الثقافة النقدية بهيمنة اللغة اإلنكليزية وكيف يؤثر هذا 

األمر في وصول المعلومات إلى غير الناطقين باللغة اإلنكليزية. هناك تركيز على تطوير مهارات الثقافة 

المدنية النقدية وااللتزام بالتعلم مدى الحياة، من أجل االنخراط في العمل المدني الواعي والهادف.
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يتواصل اجتماعياً ويحترم التنوع

تقويم  تطوير  المشتركة؛  واإلنسانية  المشتركة  القيم  فهم  واالنتماء؛  والعالقات  الهويات  فهم  ويشمل 

واحترام االختالف والتنوع؛ وفهم العالقة المعقدة بين التنوع والتماثل.

األسرة  المثال،  سبيل  )على  المتعددة  العالقات  موقعهم ضمن  ما هو  هوياتهم،  عن  المتعلمون  يتعلم 

واألصدقاء والمدرسة والمجتمع المحلي والبلد(، كأساس لفهم البعد العالمي للمواطنة. انهم يطورون فهم 

االختالف والتنوع )على سبيل المثال، الثقافة واللغة والجنس والجنسية والدين(، وكيف تؤثر المعتقدات 

يأخذ  والتمييز.  المساواة  انعدام  وتأثير  وأسباب  عنهم،  يختلفون  الذين  بأولئك  الناس  آراء  في  والقيم 

المتعلمون أيضاً في االعتبار العوامل المشتركة التي تتجاوز االختالف وتطور المعارف والمهارات والقيم 

والمواقف الالزمة الحترام االختالف والعيش مع اآلخرين.

مسؤول أخالقياً وملتزم

والبيئة؛  اآلخرين  رعاية  وقيم  المواقف  ويشمل  اإلنسان،  مقاربات حقوق  إلى  األول  المقام  في  يستند 

المسؤولية الشخصية واالجتماعية والتحول؛ وتطوير المهارات من أجل المشاركة في المجتمع والمساهمة 

في بناء عالم أفضل من خالل عمل مطلع وأخالقي وسلمي.

تبلغ  كيف  يفهمون  فهم  باآلخرين.  المتعلقة  وتلك  الخاصة  وقيمهم  معتقداتهم  المتعلمون  يستكشف 

المعتقدات والقيم عملية صنع القرار االجتماعي والسياسي على المستويات المحلية والوطنية اإلقليمية 

المتعلمون  المتضاربة. ويطور  والقيم  والمعتقدات  المتناقضة  اإلدارة  تواجه  التي  بالتحديات  والعالمية 

وكيفية  والعالمية،  واإلقليمية  والوطنية  المحلية  السياقات  في  االجتماعية  العدالة  لقضايا  فهمهم  أيضا 

ترابطها. القضايا األخالقية )على سبيل المثال، في ما يتعلق بتغير المناخ والنزعة االستهالكية والعولمة 

االقتصادية والتجارة العادلة والهجرة والفقر والغنى والتنمية المستدامة واإلرهاب والحرب( هي موجهة 

أيضا. يتوقع من المتعلمين أن يؤثروا في النزاعات األخالقية المرتبطة بالمسؤوليات االجتماعية والسياسية 

والتأثير األوسع في خياراتهم وقراراتهم.

يطور المتعلمون أيضاً المعارف والمهارات والقيم والمواقف لرعاية اآلخرين والبيئة واالنخراط في العمل 

الفعالة.  والمشاركة  االجتماعية  والمشاريع  والحوار  والتعاون  والتعاطف  الرحمة  المدني. وتشمل هذه 

يتعلمون عن فرص المشاركة كمواطنين على المستويات المحلية والوطنية والعالمية وأمثلة عن عمل 

فردي وجماعي يتخذه اآلخرون لمعالجة القضايا العالمية والظلم االجتماعي.
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4.2   المـواضيع

بناًء على سمات المتعلم التي جرى تحديدها أعاله ومجاالت التعلم ذات الصلة ومخرجات المتعلم األساسية، 

يتم عرض 9 مجاالت مواضيعية، 3 منها لكل سمة للمتعلم، في هذا التوجيه، وهي كاآلتي:

الشكل 5: المواضيع

االطالع والقرائية التحليلية

1.   النظم والهياكل المحلية والوطنية والعالمية.

2.   القضايا التي تؤثر في تفاعل المجتمعات وترابطها على المستوى المحلي والوطني والعالمي.

3.   االفتراضات األساسية وديناميكيات القوة.

التواصل االجتماعي واحترام التنوع

4.   المستويات المختلفة للهوية.

5.   المجتمعات المختلفة التي ينتمي إليها الناس وكيفية ترابطها.

6.   االختالف واحترام التنوع.

المسؤولية األخالقية وااللتزام

7.   اإلجراءات التي يمكن اتخاذها بشكل فردي أو جماعي.

8.   السلوك المسؤول أخالقياً.

9.   االلتزام واتخاذ اإلجراءات.

بناًء على هذه المواضيع، جرى تطوير األهداف التعلمية المراعية للفئات العمرية والمواضيع المحورية.

5.2  االهـداف

لكل من الموضوعات الواردة سابقاً تم تحديد 4 أهداف ومواضيع تعليمية محددة، مناسبة لمختلف مستويات 

التعليم أو الفئات العمرية وذلك على النحو اآلتي:

¡

¡

¡

¡

ما قبل االبتدائي/التعليم االبتدائي األدنى )من 5 إلى 9 سنوات(

التعليم االبتدائي األعلى )من 9 إلى 12 سنة(

التعليم الثانوي األدنى )من 12 إلى 15 سنة(

التعليم الثانوي األعلى )من 15 إلى 18 سنة وما فوق(
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ال يقصد بهذه المجموعات أن تكون معيارية، إنما أن تقدم المواضيع بحسب مستوى التعقيد. كما تختلف نظم 

التعليم، كذلك تختلف المستويات التعليمية والفئات العمرية للطالب بين الدول، والمقصود من ذلك تقسيم 

تأشيري وحسب، وينبغي تكييفه مع خصوصيات نظام التعليم واستعداد المتعلم في كل بلد. على المستخدمين 

عدم التردد في اختيارها وتكييفها بالطريقة التي تبدو مناسبة وفقاً للسياق القطري المعين واستعداد الطالب8.

6.2  الكلمات المفتاحية

بهدف تحفيز وتسهيل النقاش والنشاطات استناداً إلى المواضيع واألهداف التعلمية المقدمة في هذا التوجيه، 

تم توفير الئحة مقترحة من الكلمات المفتاحية المنظمة مواضيعياً.

من الممكن إكمال هذه الالئحة بالمسائل المالئمة لكل سياق.

7.2  الخريطة التوجيهية

تقّدم الجداول التالية 3 مجاالت تعلّمية باإلضافة إلى المخرجات التعلمية المحورية وسمات المتعلم األساسية 

والمواضيع واألهداف التعلمية ذات الصلة لكل الفئات العمرية ومستويات التعليم، فضالً عن الكلمات المفتاحية 

للنقاش.
¡

¡

¡

¡

الجدول أ يقّدم الخريطة التوجيهية ويبيّن كيف تترابط األجزاء المتعددة.

الجدول ب يبلور الجدول أ، ويقّدم أهداف تعلمية مبلورة مراعية للعمر/المستوى التعليمي لكل من 

المواضيع.

الجدول ب 1 إلى ب 9 يبلور كل موضوع وهدف تعلمي ويوفّر تفاصيل أكثر حول ما يفترض بالمتعلم 

معرفته، وفهمه والقيام به باإلضافة إلى المعارف والمهارات والقيم والسلوكيات التي يفترض به تطويرها 

في مراحل تعلمية مختلفة. نظّمت هذه الجداول لكي يتضمن كل مستوى مواضيع وأهدافاً تعلمية مراعية 

لألعمار، توفر الدعامات األساسية للمستوى التالي، باالنتقال من المواضيع البسيطة إلى مواضيع أكثر تعقيداً.

الجدول ج يوفّر الئحة مقترحة من الكلمات المفتاحية التي تحّفز النقاش والنشاطات ذات الصلة وتسّهلها.

التعليمية لسن الطالب،  الرأي حول مالءمة بعض المواضيع واألهداف  8   خالل عملية االستعراض، كان هناك بعض االختالفات في 

وخصوصاً في المرحلة ما قبل االبتدائية والمرحلة االبتدائية األدنى. وأكد بعض المراجعين أنه ال ينبغي االستهانة بقدرة األطفال 

الصغار على فهم هذه المفاهيم، في حين رأى آخرون أن المفاهيم المقترحة قد تكون معقدة للغاية لصغار األطفال. الطريقة 

الوحيدة لمعالجة ذلك هي بإدخال هذه المفاهيم عبر أساليب خالقة وتفاعلية مناسبة للفئة العمرية، مثل اللعب والرسوم المتحركة 

أو بأي طريقة أخرى يعتبرها مقدمو التعليم  أنسب في سياقهم الخاص.
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ليس المقصود من الجداول التالية أن تكون توجيهية أو شاملة. إنما توفر أمثلة عن المواضيع وأهداف التعلم 

التي يمكن استخدامها، وتكييفها أو إضافتها، بما يتناسب مع السياق الوطني والمحلي.

ينبغي التوضيح أن هذا رسم تخطيطي فقط، وال يعني أنه يشير إلى أن التعلم يحدث في الصوامع. تترابط 

في عملية التعليم والتعلم الحالية، كل المفاهيم واألبعاد وتعزز بعضها بعضاً. وترتبط المجاالت الثالثة للتعلم 

ونتائج التعلم األساسية وسمات المتعلم الرئيسية والموضوعات وأهداف التعلم، ببعضها البعض بشكل وثيق 

عبر األعمدة العمودية واألفقية على حد سواء.
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 الجدول أ: التوجيهات األساسية 

المجاالت  من  بدءاً  الوثيقة،  وهيكلة  األساسية  المفاهيم  أ  الجدول  يعرض 

الثالثة للتعلم وتحديد محصالت التعلم األساسية وسمات المتعلم الرئيسية 

والمواضيع لكل منها، وتسليط الضوء على ترابطها عمودياً وأفقياً.
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التربية على المواطنة العالمية
مجاالت التعلّم

السلوكي االجتماعي العاطفيالمعرفي

المخرجات التعلمية األساسية 

سمات المتعلم األساسية

المواضيع

األهداف التعلمية بحسب العمر/المستوى التعليمي

يكتسب المتعلمون المعرفة 	 
وفهم القضايا المحلية والوطنية 

والعالمية والترابط والتداخل 
بين مختلف البلدان والسكان

يطور المتعلمون مهارات 	 
التفكير والتحليل النقدي

يختبر المتعلمون شعور االنتماء 	 
إلى اإلنسانية المشتركة، 

يتقاسمون القيم والمسؤوليات، 
المرتكزة على حقوق اإلنسان

يطّور المتعلمون مواقف 	 
التعاطف والتضامن واحترام 

االختالف والتنوع

يعمل المتعلمون بفعالية 	 
ومسؤولية على المستويات 

المحلية والوطنية والعالمية من 
أجل عالم أكثر سالماً واستدامة

يطور المتعلمون الحوافز 	 
واالستعداد التخاذ اإلجراءات 

الالزمة

مثقف مطلع ونقدي 
يعرف القضايا المحلية والوطنية 	 

والعالمية، وأنظمة وهياكل 
الحوكمة 

يفهم الترابط وروابط 	 
االهتمامات العالمية والمحلية

يطور المهارات من أجل 	 
التحقيق والتحليل النقدي

يتواصل اجتماعياً ويحترم التنوع
يصقل ويدير الهويات 	 

والعالقات والشعور باالنتماء
يشارك القيم والمسؤوليات على 	 

أساس حقوق اإلنسان
يطور المواقف لتقويم واحترام 	 

االختالف والتنوع

مسؤول أخالقياً وملتزم
يشّرع المهارات المناسبة 	 

والقيم والمعتقدات والمواقف
يظهر المسؤولية الشخصية 	 

واالجتماعية لعالم سلمي 
ومستدام

يطور الحافز والرغبة لرعاية 	 
الصالح العام

النظم والهياكل المحلية . 1
والوطنية والعالمية

القضايا التي تؤثر في التفاعل . 2
والترابط بين المجتمعات على 
المستويات المحلية والوطنية 

والعالمية
االفتراضات الكامنة . 3

وديناميكيات السلطة

المستويات المختلفة للهوية . 1
المجتمعات المختلفة التي . 2

ينتمي إليها الناس وكيفية 
ترابطها

االختالف واحترام التنوع. 3

اإلجراءات التي يمكن اتخاذها . 1
بشكل فردي وجماعي

السلوك المسؤول أخالقياً. 2
االلتزام واتخاذ اإلجراءات. 3

التعليم ما قبل االبتدائي 
واالبتدائي األدنى

)من 5 إلى 9 سنوات(

التعليم االبتدائي األعلى 
)من 9 إلى 12 سنة(

التعليم الثانوي األدنى
)من 12 إلى 15 سنة(

التعليم الثانوي األعلى 
)من 15 إلى 18 سنة 

وما فوق(
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الجدول ب: المواضيع واألهداف التعلمية 
المبلورة

الجدول ب هو استكمال للجدول أ، وهو يشير إلى أهداف التعلم المراعية 

لسن المتعلم لكل موضوع من المواضيع المقترحة. بما أن مستويات التعليم 

التربوي  فإن عمر/المستوى  البلد،  الطالب يختلف بحسب  استعداد  وكذلك 

التي يراها  بالطريقة  التعليم هي داللية فقط، ويمكن تكييفها  لمجموعات 

المستخدمون مناسبة.

في ما يأتي، بلورة إضافية للمواضيع واألهداف التعلمية في الجدولين ب1 

وب 9.
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أهداف التعلّمالمواضيع

التعليم ما قبل االبتدائي 
واالبتدائي األدنى 

)من 5 إلى 9 سنوات(

التعليم االبتدائي األعلى 
)من 9 إلى 12 سنة(

التعليم الثانوي األدنى 
)من 12 إلى 15 سنة(

التعليم الثانوي األعلى 
)من عمر 15 إلى 18 سنة وما 

فوق(

1. النظم والهياكل المحلية 
والوطنية والعالمية

وصف كيفية تنظيم البيئة 
المحلية ومدى ارتباطها 

بالعالم األوسع وإدخال مفهوم 
المواطنة

تحديد هياكل الحوكمة، 
وعمليات صنع القرار وأبعاد 

المواطنة

مناقشة كيفية تفاعل هياكل 
الحوكمة العالمية مع الهياكل 
الوطنية والمحلية واستكشاف 

المواطنة العالمية 

تحليل نقدي ألنظمة الحوكمة 
والهياكل والعمليات العالمية 

وتقييم اآلثار المترتبة على 
المواطنة العالمية

2. القضايا التي تؤثر 
في تفاعل وترابط 
المجتمعات على 

المستويات المحلية 
والوطنية والعالمية

قائمة القضايا المحلية والوطنية 
والعالمية الرئيسية، واستكشاف 

كيفية ترابطها

التحقيق في األسباب الكامنة 
وراء المخاوف العالمية 

المشتركة الكبرى وأثرها على 
الصعيدين الوطني والمحلي

تقييم األسباب الجذرية للقضايا 
المحلية والوطنية والعالمية 

الكبرى والترابط بين العوامل 
المحلية والعالمية

دراسة نقدية للقضايا 
المحلية والوطنية والعالمية 

والمسؤوليات والعواقب 
المترتبة على عملية صنع 

القرار، ودراسة واقتراح 
استجابات مالئمة

3. االفتراضات األساسية 
وديناميكيات السلطة

تسمية مصادر مختلفة من 
المعلومات وتطوير المهارات 

األساسية لالستفسار

التفريق بين الحقيقة/الرأي، 
الواقع/الخيال وبين وجهات 

النظر المختلفة/وجهات النظر

التحقيق في االفتراضات 
األساسية ووصف عدم المساواة 

وديناميكيات السلطة

تقييم نقدي للطرق التي 
تؤثر في ديناميكيات السلطة 

والصوت والنفوذ، والحصول على 
الموارد، وصنع القرار والحوكمة

4. مستويات مختلفة من 
الهوية

إدراك كيفية االنسجام والتفاعل 
مع العالم من حولنا وتطوير 

المهارات داخل الشخص نفسه 
ومع اآلخرين

دراسة المستويات المختلفة 
للهوية وآثارها على إدارة 

العالقات مع اآلخرين

التمييز بين الهوية الشخصية 
والجماعية والفئات االجتماعية 

المختلفة، وغرس الشعور 
باالنتماء إلى اإلنسانية 

المشتركة

دراسة نقدية للطرق التي 
تتفاعل فيها المستويات 

المختلفة للهوية والعيش بسالم 
مع مختلف الفئات االجتماعية

5. المجتمعات المختلفة 
التي ينتمي إليها الناس 

وكيفية ترابطها

توضيح االختالفات والصالت 
بين مختلف الفئات االجتماعية

مقارنة األعراف االجتماعية 
والثقافية والقانونية المشتركة 

والمختلفة

إظهار التقويم واحترام االختالف 
والتنوع، وصقل التعاطف 

والتضامن تجاه األفراد اآلخرين 
والفئات االجتماعية

تقييم نقدي للترابط 
بين مختلف الجماعات 

والمجتمعات والبلدان

التمييز بين التشابه واالختالف، 6. االختالف واحترام التنوع
واالعتراف بأن لكل فرد حقوقاً 

ومسؤوليات

بناء عالقات جيدة مع األفراد 
والجماعات المتنوعة

مناقشة حول فوائد وتحديات 
االختالف والتنوع

تطوير وتطبيق القيم والمواقف 
والمهارات الالزمة لإلدارة 
والتعامل مع المجموعات 

والتوجهات المتنوعة

7. اإلجراءات التي يمكن 
اتخاذها بشكل فردي 

وجماعي

استكشاف السبل الممكنة 
التخاذ إجراءات لتحسين العالم 

الذي نعيش فيه

مناقشة أهمية العمل الفردي 
والجماعي واالنخراط في العمل 

المجتمعي

دراسة كيفية اتخاذ األفراد 
والجماعات إجراءات حول 
قضايا ذات أهمية محلية 

ووطنية وعالمية وااللتزام تلبيًة 
للقضايا المحلية والوطنية 

والعالمية

تطوير وتطبيق المهارات بغية 
المشاركة المدنية الفعالة

مناقشة كيفية تأثير خياراتنا 8. السلوك المسؤول أخالقياً
وأعمالنا في اآلخرين وفي 

الكوكب واعتماد سلوك مسؤول

فهم مفاهيم العدالة االجتماعية 
والمسؤولية األخالقية وتعلم 

كيفية تطبيقها في الحياة 
اليومية

تحليل التحديات والمعضالت 
المرتبطة بالعدالة االجتماعية 
والمسؤولية األخالقية والنظر 

في اآلثار المترتبة على العمل 
الفردي والجماعي

تقييم نقدي لقضايا العدالة 
االجتماعية والمسؤولية 

األخالقية واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لمواجهة التمييز وعدم 

المساواة

إدراك أهمية وفوائد المشاركة 9. االلتزام واتخاذ اإلجراءات
المدنية

تحديد فرص المشاركة والشروع 
في اتخاذ إجراءات

تطوير وتطبيق مهارات 
المشاركة الفعالة واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لتعزيز الخير 
العام

اقتراح إجراءات تصبح  عنصراً 
من عناصر التغيير اإليجابي
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ب 1 الموضوع: النظم والهياكل المحلية والوطنية والعالمية

 التعليم ما قبل االبتدائي واالبتدائي األدنى 

 )من عمر 5 إلى 9 سنوات(

وكيف  المحلية  البيئة  تنظيم  كيفية  وصف  التعلم:  هدف 

ترتبط بالعالم األوسع، وإدخال مفهوم المواطنة

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

t

الذات واألسرة والمدرسة والحي والمجتمع والدولة 
والعالم

كيفية تنظيم العالم )المجموعات والمجتمعات 
والقرى والمدن والبلدان والمناطق(

العالقات والعضوية وعملية وضع القواعد وااللتزام 
)األسرة واألصدقاء والمدرسة والمجتمع والدولة 

والعالم(
لماذا وضعت القواعد والمسؤوليات وسبب تغيرها 

مع الوقت

 التعليم االبتدائي األعلى )من 9 إلى 12 سنة(

هدف التعلم: تحديد هياكل اإلدارة وعمليات صنع القرار 

وأبعاد المواطنة

المواضيع الرئيسية:

t

t

t
t

هياكل وأنظمة الحوكمة المحلية والوطنية والعالمية 
األساسية وكيفية ترابطها وتضامنها )التجارة والهجرة 

والبيئة واإلعالم والمنظمات الدولية والتحالفات 
السياسية واالقتصادية والقطاعان العام والخاص 

والمجتمع المدني(
التشابه واالختالف في الحقوق والمسؤوليات 

والقواعد والقرارات ومدى تمسك المجتمعات 
المختلفة بها )بما في ذلك النظر في التاريخ 

والجغرافيا والثقافة(
التشابه واالختالف في كيفية تعريف المواطنة
الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والعمليات 

الديمقراطية والشفافية

 التعليم الثانوي األدنى )من 12 إلى 15 سنة(

هدف التعلم: مناقشة كيفية تفاعل هياكل الحوكمة 

العالمية مع الهياكل الوطنية والمحلية واستكشاف 

المواطنة العالمية

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

t

t

السياق الوطني وتاريخه وعالقته واتصاله وترابطه مع 
الدول األخرى والمنظمات العالمية والسياق العالمي 

األوسع )الثقافية واالقتصادية والبيئية والسياسية(
هياكل وعمليات الحوكمة العالمية )القواعد 

والقوانين ونظم العدالة( وترابطها مع أنظمة 
الحوكمة الوطنية والمحلية

كيف تؤثر القرارات العالمية في األفراد والمجتمعات 
والبلدان

حقوق ومسؤوليات المواطنة في ما يتعلق باألطر 
العالمية وكيفية تطبيقها 

أمثلة عن مواطنين عالميين

 التعليم الثانوي األعلى )من 15 إلى 18 سنة وما فوق( 

هدف التعلم: تحليل نقدي ألنظمة الحوكمة العالمية 

والهياكل والعمليات وتقييم اآلثار المترتبة على المواطنة 

العالمية

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

t

أنظمة الحوكمة العالمية والهياكل والعمليات، وكيف 
تُصنع األنظمة والسياسات والقرارات وتُطبّق على 

مختلف المستويات
كيف يلتزم األفراد والجماعات، بما في ذلك القطاعان 
العام والخاص، في هياكل وعمليات الحوكمة العالمية

التفكير النقدي بما يعنيه أن يكون عضواً في 
المجتمع العالمي وكيفية االستجابة للمشاكل 

والقضايا المشتركة )األدوار واالتصاالت العالمية 
والترابط والتضامن وآثارها في الحياة اليومية(

عدم المساواة بين الدول القومية وآثارها على 
ممارسة الحقوق وااللتزامات في الحوكمة العالمية
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ب 2 الموضوع: القضايا التي تؤثر في تفاعل المجتمعات وترابطها على المستويات المحلية والوطنية والعالمية

 التعليم ما قبل االبتدائي واالبتدائي األدنى 

 )من 5 إلى 9 سنوات(

هدف التعلم: وضع قائمة بالقضايا المحلية والوطنية 

والعالمية الرئيسية، واستكشاف كيفية ترابطها

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

t

القضايا التي تؤثر في المجتمع المحلي )البيئية 
واالجتماعية والسياسية واالقتصادية أو غيرها(

مشاكل مماثلة أو مختلفة تواجهها المجتمعات 
األخرى في البلد نفسه وفي بلدان أخرى

اآلثار المترتبة على القضايا العالمية على حياة األفراد 
والمجتمعات

كيف يؤثر الفرد والمجتمع في المجتمع العالمي

 التعليم االبتدائي األعلى )من 9 إلى 12 سنة(

هدف التعلم: التحقيق في األسباب الكامنة وراء المخاوف 

العالمية المشتركة الكبرى وأثرها على الصعيدين الوطني 

والمحلي

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

التغيرات والتطورات العالمية وتأثيرها في حياة 
الناس اليومية

القضايا العالمية )تغير المناخ والفقر وعدم المساواة 
بين الجنسين والتلوث والجريمة والنزاعات والمرض 
والكوارث الطبيعية والشركات المتعددة الجنسيات 

والمنظمات الدولية( وأسباب هذه المشاكل
االتصاالت والترابط بين القضايا العالمية والمحلية

 التعليم الثانوي األدنى )من 12 إلى 15 سنة(

هدف التعلم: تقييم األسباب الجذرية للقضايا المحلية 

والوطنية والعالمية الكبرى والترابط بين العوامل المحلية 

والوطنية والعالمية

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

t

مشاركة االهتمامات المحلية والوطنية والعالمية 
واألسباب الكامنة وراءها

تغيير القوى واألنماط العالمية وآثارها على حياة 
الناس اليومية

كيف يؤثر التاريخ والجغرافيا والسياسة واالقتصاد 
والدين والتكنولوجيا ووسائل اإلعالم أو عوامل أخرى 

في القضايا العالمية الراهنة )حرية التعبير ووضع 
المرأة والالجئين والمهاجرين وإرث االستعمار 

والعبودية واألقليات العرقية والدينية والتدهور 
البيئي(

كيف بوسع القرارات المتخذة عالمياً أو في أي جزء 
من العالم أن تؤثر في االزدهار الحالي والمستقبلي 

للناس وفي البيئة في مكان آخر

 التعليم الثانوي األعلى )من 15 إلى 18 سنة وما فوق( 

هدف التعلم: دراسة نقدية للقضايا المحلية والوطنية 

والعالمية والمسؤوليات والعواقب المترتبة على عملية 

صنع القرار، ودراسة واقتراح الردود المناسبة

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

t

t

التحقيق في القضايا الكبرى المحلية والوطنية 
والعالمية والتوجهات بشأنها )التمييز بين الجنسين 

وحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة والسالم والنزاعات 
والالجئين والهجرة وجودة البيئة وبطالة الشباب(

تحليل معّمق لطبيعة ترابط القضايا العالمية 
)األسباب الجذرية والعناصر والعوامل واألبعاد(

تقييم مدى استجابة هياكل وعمليات الحوكمة العالمية 
للقضايا العالمية ومدى فعالية ومالءمة االستجابات 

)الوساطة والتحكيم والعقوبات والتحالفات(
التفكير النقدي في التأثير على القضايا العالمية 

والترابط بين التاريخ والجغرافيا والسياسة واالقتصاد 
والثقافة أو عوامل أخرى

البحث والتحليل والتواصل حول مواضيع ذات روابط 
عالمية ومحلية )حقوق الطفل والتنمية المستدامة(
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ب 3 الموضوع: االفتراضات األساسية وديناميكيات السلطة

 التعليم ما قبل االبتدائي واالبتدائي األدنى )من 5 إلى 9 سنوات(

هدف التعلم: تعداد مصادر مختلفة من المعلومات وتطوير 

المهارات األساسية لالستفسار

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

t

مصادر مختلفة للمعلومات وجمع المعلومات 
باستخدام مجموعة من األدوات والمصادر )األصدقاء 

والعائلة والمجتمع المحلي والمدرسة والرسوم 
المتحركة والقصص واألفالم واألخبار(

االستماع والتواصل بدقة ووضوح )مهارات التواصل 
واللغات(

تحديد األفكار الرئيسية واالعتراف بوجهات النظر 
المختلفة

تفسير الرسائل، بما في ذلك الرسائل المعقدة أو 
المتضاربة

 التعليم االبتدائي األعلى )من 9 إلى 12 سنة(

هدف التعلم: التفريق بين الحقيقة/الرأي، والواقع/الخيال 

وجهات النظر المختلفة/وجهات النظر

المواضيع الرئيسية:

t

t
t

ثقافة وسائل اإلعالم ومهارات وسائل االعالم 
االجتماعية )أشكال مختلفة من وسائل اإلعالم، بما 

في ذلك مواقع التواصل االجتماعي(
نقاط رأي مختلفة، الذاتية واألدلة والتحيز

العوامل المؤثرة في وجهات النظر )الجنس والعمر 
والدين والعرق والثقافة والسياق االجتماعي - 
االقتصادي والجغرافي واأليديولوجيات والنظم 

العقائدية أو ظروف أخرى(

 التعليم الثانوي األدنى )من 12 إلى 15 سنة(

هدف التعلم: التحقيق في االفتراضات األساسية ووصف 

عدم المساواة وديناميكيات السلطة

المواضيع الرئيسية:

t
t

t

مفاهيم المساواة وعدم المساواة والتمييز
العوامل المؤثرة في عدم المساواة وديناميكيات 

السلطة والتحديات التي يواجهها بعض الناس 
)المهاجرون والنساء والشباب والفئات المهمشة(
تحليل مختلف أشكال المعلومات حول القضايا 
العالمية )تحديد األفكار الرئيسية وجمع األدلة 

ومقارنة أوجه التشابه والتباين واالختالفات والكشف 
عن وجهات النظر أو التحيز، والتعرف إلى الرسائل 

المتضاربة وتقويم وتقييم المعلومات(

 التعليم الثانوي األعلى )من 15 إلى 18 سنة وما فوق( 

تعلم الهدف: تقييم نقدي للطرق التي من خاللها تؤثر 

ديناميكيات السلطة في الصوت والنفوذ والوصول إلى 

الموارد وصنع القرار والحوكمة

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

تحليل القضايا العالمية المعاصرة من منظور 
ديناميكيات السلطة )المساواة بين الجنسين والعجز 

والبطالة بين الشباب(
العوامل التي تسهل أو تعيق المواطنة والمشاركة المدنية 
)عدم  والمحلية  والوطنية  العالمية  المستويات  على 
المساواة االجتماعية واالقتصادية والديناميات السياسية 
والسلطة  والدولة  والتمييز  والتهميش  القوة  وعالقات 

العسكرية/الشرطة، والحركات االجتماعية والنقابات(
فحص نقدي لوجهات النظر المختلفة وآراء الخصم أو 
األقليات واالنتقادات، بما في ذلك تقييم دور وسائل 

اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي في المناقشات 
العالمية وعلى المواطنة العالمية
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ب 4 الموضوع: المستويات المختلفة للهوية 

 التعليم ما قبل االبتدائي واالبتدائي األدنى )من 5 إلى 9 سنوات(

هدف التعلم: التعرف إلى كيفية االنسجام والتفاعل مع 

العالم من حولنا وتطوير المهارات داخل الشخص نفسه 

ومع اآلخرين

المواضيع الرئيسية: 

t

t
t
t
t
t
t

الهوية الذاتية واالنتماء والعالقات )الذات واألسرة 
واألصدقاء والمجتمع والمنطقة والبلد(

أين أعيش وكيف يتصل مجتمعي مع العالم األوسع
القيمة الذاتية وقيمة اآلخرين

التقرب من اآلخرين وبناء عالقات إيجابية
إدراك العواطف في الذات واآلخرين

طلب وتقديم المساعدة
التواصل والتعاون واالهتمام ورعاية اآلخرين

التعليم االبتدائي األعلى )من 9 إلى 12 سنة(

هدف التعلم: فحص المستويات المختلفة للهوية وآثارها 

على إدارة العالقات مع اآلخرين

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

t

t
t
t

كيف يرتبط الفرد بالمجتمع )تاريخياً وجغرافياً 
واقتصادياً(

كيف نرتبط نحن مع العالم األوسع خارج مجتمعنا 
المباشر ومن خالل صيغ مختلفة )وسائل اإلعالم 

والسفر والموسيقى والرياضة والثقافة(
الدولة األمة والمنظمات والهيئات الدولية والشركات 

المتعددة الجنسية
التعاطف، التضامن، إدارة النزاعات، تفادي العنف، 

تفادي العنف الجندري، تفادي التسلط
حلول التفاوض والوساطة والمصالحة المربحة

تنظيم وإدارة العواطف القوية )اإليجابية والسلبية(
مقاومة ضغط األقران السلبي

 التعليم الثانوي األدنى )من 12 إلى 15 سنة(

هدف التعلم: التمييز بين الهوية الشخصية والهوية 

الجماعية وبين مختلف الفئات االجتماعية وغرس الشعور 

باالنتماء إلى اإلنسانية المشتركة

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

t
t

هويات متعددة واالنتماء واالتصال بمختلف 
المجموعات

تعقيد الهوية الشخصية والجماعية والمعتقدات 
ووجهات النظر )الشخصية والجماعية والمهنية 

والمدنية(
المشاركة والتعاون في مشاريع تعالج التحديات 

المشتركة
الشعور باالنتماء لإلنسانية المشتركة

زراعة عالقات إيجابية مع الناس من خلفيات مختلفة 
ومتنوعة

 التعليم الثانوي األعلى )من 15 إلى 18 سنة وما فوق( 

هدف التعلم: دراسة نقدية للطرق التي من خاللها تتفاعل 

المستويات المختلفة للهوية وتعيش بسالم مع مختلف 

الفئات االجتماعية

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

t

t

الهويات والعضويات الشخصية في السياقات المحلية 
والوطنية واإلقليمية والعالمية من خالل عدسات 

متعددة
الهوية الجماعية والقيم المشتركة واآلثار لخلق ثقافة 

مدنية عالمية
وجهات نظر ومفاهيم معقدة ومتنوعة للهويات 

المدنية والعضوية حول القضايا أو األحداث العالمية 
أو من خالل أمثلة ثقافية واقتصادية وسياسية 

)األقليات العرقية أو الدينية والالجئون والموروثات 
التاريخية من العبودية والهجرة(

العوامل التي تؤدي إلى نجاح المشاركة المدنية 
)المصالح الشخصية والجماعية والمواقف والقيم 

والمهارات(
االلتزام بتعزيز وحماية الصحة والرفاه الشخصي والجماعي
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ب 5 الموضوع: المجتمعات المختلفة التي ينتمي إليها الناس وكيفية ترابطها

 التعليم ما قبل االبتدائي واالبتدائي األدنى )من 5 إلى 9 سنوات(

مختلف  بين  والصالت  االختالفات  توضيح  التعلم:  هدف 

الفئات االجتماعية

المواضيع الرئيسية:

t

t
t
t

التشابه واالختالف داخل وبين الثقافات والمجتمعات 
)الجنس والعمر والوضع االجتماعي واالقتصادي 

والسكان المهمشون(
االتصاالت بين المجتمعات

االحتياجات األساسية المشتركة وحقوق اإلنسان
تقدير واحترام جميع الكائنات البشرية والكائنات 

الحية والبيئة واألشياء

 التعليم االبتدائي األعلى )من 9 إلى 12 سنة(

االجتماعية  األعراف  بين  والتباين  المقارنة  التعلم:  هدف 

والثقافية والقانونية المشتركة والمختلفة

 المواضيع الرئيسية:

t

t

t
t

ثقافات ومجتمعات مختلفة تتخطى التجربة 
الشخصية وقيمة وجهات النظر المختلفة

وضع القواعد والمشاركة في أجزاء مختلفة من العالم 
وبين مجموعات مختلفة

مفاهيم العدالة والوصول إلى العدالة
االعتراف واحترام التنوع

 التعليم الثانوي األدنى )من 12 إلى 15 سنة(

هدف التعلم: إظهار التقويم واحترام االختالف والتنّوع، 

وصقل التعاطف والتضامن تجاه األفراد اآلخرين والفئات 

االجتماعية

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

القيم الشخصية والمشتركة، كيف بوسعها أن تختلف 
وما الذي يشكلها

أهمية القيم المشتركة )االحترام والتسامح والتفاهم 
والتضامن والتعاطف والرعاية والمساواة واإلدماج 

والكرامة اإلنسانية( في تعلم التعايش السلمي
االلتزام بتعزيز وحماية االختالف والتنوع )االجتماعي 

والبيئي(

 التعليم الثانوي األعلى )من 15 إلى 18 سنة وما فوق( 

هدف التعلم: تقييم نقدي للترابط بين مختلف الجماعات 

والمجتمعات والبلدان

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

t

حقوق ومسؤوليات المواطنين والجماعات والدول 
في المجتمع الدولي

مفهوم الشرعية وسيادة القانون واإلجراءات القانونية 
والعدالة

تعزيز الرفاهية في المجتمع وفهم التهديدات التي 
يتعرض لها، واإلمكانية من أجل الرفاه على الصعيد 

العالمي
تعزيز والدفاع عن حقوق اإلنسان للجميع
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ب 6 الموضوع:  االختالف واحترام التنوع 

 التعليم ما قبل االبتدائي واالبتدائي األدنى )من 5 إلى 9 سنوات(

هدف التعلم: التمييز بين التشابه واالختالف واالعتراف بأن 

لكل فرد حقوقاً ومسؤوليات

المواضيع الرئيسية:

t

t
t

t

ما يجعلنا متماثلين وما يجعلنا مختلفين عن اآلخرين 
في المجتمع )اللغة والسن والثقافة وطرق العيش 

والتقاليد والخصائص(
أهمية االحترام والعالقات الجيدة لرفاهيتنا

تعلم االستماع والفهم واالتفاق واالختالف وتقبل 
اآلراء ووجهات النظر المختلفة

احترام اآلخرين والذات وتقدير االختالف 

 التعليم االبتدائي األعلى )من 9 إلى 12 سنة(

هدف التعلم: صقل عالقات جيدة مع األفراد والجماعات 

المتنوعة

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

فهم أوجه الشبه واالختالف بين المجتمعات 
والثقافات )المعتقدات واللغة والتقاليد والدين 

وأنماط الحياة والعرق(
تعلم تقويم واحترام التنوع والتفاعل مع اآلخرين في 

المجتمع والعالم األوسع
تطوير القيم والمهارات التي تمّكن الناس من العيش 

معاً بسالم )االحترام والمساواة والرعاية والتعاطف 
والتضامن والتسامح واإلدماج واالتصال والتفاوض 

وإدارة وتسوية النزاعات وقبول وجهات النظر 
المختلفة والالعنف(

 التعليم الثانوي األعلى )من 12 إلى 15 سنة(

هدف التعلم: الجدل حول فوائد وتحديات االختالف والتنوع

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

t

t

أهمية العالقات الجيدة بين األفراد والجماعات 
والمجتمعات والدول القومية للتعايش السلمي 

والرفاهية الشخصية والجماعية 

كيف تؤثر الهويات المتنوعة )العرقية والثقافية 
والدينية واللغوية والجنس والسن( والعوامل األخرى 

في قدرتنا على العيش معاً
تحديات العيش معاً وما قد يسبب النزاعات )اإلقصاء 
والتعصب واألفكار الشائعة والتمييز وعدم المساواة 

واالمتيازات والمصالح الخاصة والخوف وانعدام 
التواصل وحرية التعبير وندرة وعدم المساواة في 

الحصول على الموارد(
كيف ينخرط األفراد والجماعات من هويات وعضوية 

مختلفة بشكل جماعي في القضايا ذات االهتمام 
العالمي إلى إلحداث تحسينات في جميع أنحاء العالم

ممارسة الحوار والتفاوض ومهارات إدارة النزاعات

 التعليم الثانوي األعلى )من 15 إلى 18 سنة وما فوق( 

هدف التعلم: تطوير وتطبيق القيم والمواقف والمهارات 

الالزمة لإلدارة والتعامل مع المجموعات ووجهات النظر 

المتنوعة

المواضيع الرئيسية:

t

t
t

t

t
t

االعتماد المتبادل وتحديات المعيشة في المجتمعات 
والثقافات المتنوعة )تباينات السلطة والفوارق 
االقتصادية والنزاعات والتمييز واألفكار الشائعة(

وجهات نظر متنوعة ومعقدة
العمل من قبل المنظمات المختلفة لتحقيق تغيير 

إيجابي بشأن القضايا العالمية )الحركات الوطنية 
والدولية مثل النساء والعمل واألقليات والشعوب 

األصلية واألقليات الجنسية(
قيم ومواقف من التعاطف واالحترام أبعد من 

الجماعات التي تنتمي إليها
مفاهيم السالم وبناء توافق في اآلراء ونبذ العنف
االنخراط في إجراءات العدالة االجتماعية )على 

المستوى المحلي والوطني والعالمي(
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ب 7 الموضوع: اإلجراءات التي يمكن اتخاذها بشكل فردي وجماعي 

 التعليم ما قبل االبتدائي واالبتدائي األدنى )من 5 إلى 9 سنوات(

إجراءات  التخاذ  الممكنة  السبل  استكشاف  التعلم:  هدف 

لتحسين العالم الذي نعيش فيه

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

كيف بوسع خياراتنا وأفعالنا أن تصنع من منزلنا 
ومجتمعنا المدرسي وبلدنا وكوكبنا مكاناً أفضل 

للعيش، وأن تحمي بيئتنا
تعلم العمل معاً )مشاريع تعاونية حول قضايا الحياة 
الحقيقية في المجتمع - على سبيل المثال العمل مع 
اآلخرين لجمع وتقديم المعلومات واستخدام أساليب 

مختلفة إليصال النتائج واألفكار(
عملية صنع القرار ومهارات حل المشاكل

 التعليم االبتدائي األعلى )من 9 إلى 12 سنة(

والجماعي  الفردي  العمل  أهمية  مناقشة  التعلم:  هدف 

واالنخراط في العمل المجتمعي

المواضيع الرئيسية:

t
t

t

t

t

الربط بين القضايا الشخصية والمحلية والوطنية والعالمية
أنواع المشاركة المدنية للعمل الفردي والجماعي في 

مختلف الثقافات والمجتمعات )المناصرة وخدمة 
المجتمع ووسائل اإلعالم وعمليات الحوكمة الرسمية 

مثل التصويت(
األدوار التي تقوم بها الجماعات التطوعية والحركات 
االجتماعية والمواطنين في تحسين مجتمعاتهم وفي 

تحديد الحلول للمشاكل العالمية
أمثلة عن أفراد وجماعات ضالعة في العمل المدني، 

قاموا بتغيير على المستوى المحلي والعالمي 
)نيلسون مانديال، مالال يوسف زي، والصليب األحمر/ 

الهالل األحمر وأطباء بال حدود واأللعاب األولمبية( 
وفي وجهات النظر واإلجراءات والترابط االجتماعي

وفهم أن األعمال لها عواقب

 التعليم الثانوي األدنى )من 12 إلى 15 سنة(

هدف التعلم: دراسة كيفية اتخاذ األفراد والجماعات إجراءات 

والعالمية  والوطنية  المحلية  األهمية  ذات  القضايا  بشأن 

والمشاركة في االستجابة للقضايا المحلية والوطنية والعالمية

المواضيع الرئيسية:

t

t
t

t
t

تحديد أدوار وواجبات األفراد والجماعات 
)المؤسسات العامة والمجتمع المدني والجماعات 

التطوعية( في اتخاذ اإلجراءات
توقع وتحليل عواقب األعمال

تحديد اإلجراءات المتخذة لتحسين المجتمع  
)العمليات السياسية واستخدام وسائل اإلعالم 

والتكنولوجيا والضغط وجماعات المصالح والحركات 
االجتماعية والنشاط الالعنفي والمناصرة(

تحديد المزايا والفرص وتأثير المشاركة المدنية
العوامل التي تساهم في النجاح والعوامل التي تحد 

من نجاح العمل الفردي والجماعي

 التعليم الثانوي األعلى )من 15 إلى 18 سنة وما فوق( 

هدف التعلم: تطوير وتطبيق المهارات لمشاركة مدنية فعالة

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

t

t

تحليل العوامل التي بوسعها أن تعزز أو تحد من 
المشاركة المدنية )الديناميات االقتصادية والسياسية 

واالجتماعية والحواجز التي تحول دون تمثيل 
ومشاركة فئات محددة مثل النساء واألقليات العرقية 

والدينية والمعوقين والشباب(
اختيار أنسب طريقة للحصول على المعلومات، 
والتعبير عن اآلراء واتخاذ إجراء بشأن المسائل 

العالمية المهمة )الفعالية والمحصالت واآلثار السلبية 
واالعتبارات األخالقية(

المشاريع التعاونية حول القضايا ذات االهتمام 
المحلي والعالمي )البيئة وبناء السالم وكراهية 

الشذوذ والعنصرية(
مهارات المشاركة السياسية واالجتماعية الفعالة 

)التحقيق النقدي والبحوث وتقييم األدلة وإعطاء 
حجج معقولة وتخطيط وتنظيم العمل والعمل بشكل 

تعاوني والتفكير في العواقب المحتملة لألعمال، 
والتعلم من النجاحات واإلخفاقات(

العوامل التي تساهم في النجاح والعوامل التي تحد 
من نجاح العمل الفردي والجماعي
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ب 8 الموضوع: السلوك المسؤول أخالقياً 

 التعلم ما قبل االبتدائي واالبتدائي األدنى )من 5 إلى 9 سنوات(

أشخاص  في  خياراتنا  تأثير  كيفية  مناقشة  التعلم:  هدف 

آخرين وفي الكوكب، واعتماد السلوك المسؤول

المواضيع الرئيسية:

t
t

t
t
t

t

قيم الرعاية واالحترام ألنفسنا ولآلخرين ولبيئتنا
موارد الفرد والمجتمع )الثقافية واالقتصادية( ومفاهيم 

غني/فقير وعادلة/غير عادلة
الترابط بين البشر والبيئة

اعتماد عادات االستهالك المستدامة
على  تأثيرها  وكيفية  الشخصية  واإلجراءات  الخيارات 

اآلخرين والبيئة
تعلم التمييز بين »الحق« و»الباطل« وإعطاء أسباب 

لخياراتنا وأحكامنا

 التعليم االبتدائي األعلى )من 9 إلى 12 سنة(

هدف التعلم: فهم مفاهيم العدالة االجتماعية والمسؤولية 

األخالقية وتعلم كيفية تطبيقها في الحياة اليومية

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

t

فهم ما يعنيه أن تكون مواطناً عالمياً مسؤوالً أخالقياً 
ومشاركاً 

ذات  والقضايا  العدل  حول  الشخصية  النظر  وجهات 
العادلة  والتجارة  المناخ  )تغير  العالمي  االهتمام 

واإلرهاب والوصول إلى الموارد(
حقوق  )انتهاكات  العالمي  الظلم  عن  واقعية  أمثلة 
النوع  على  القائم  والتمييز  والفقر  والجوع  اإلنسان 

االجتماعي وتجنيد األطفال(
شرح عملية صنع القرار والمهارات والسلوكيات المسؤولة 

في السياقات الشخصية والمدرسية والمجتمعية

 التعليم الثانوي األدنى )من 12 إلى 15 سنة(

المرتبطة  والمعضالت  التحديات  تحليل  التعلم:  هدف 

بالعدالة االجتماعية والمسؤولية األخالقية والنظر في اآلثار 

المترتبة على العمل الفردي والجماعي

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

t

االجتماعية  العدالة  حول  المختلفة  النظر  وجهات 
العالم  من  مختلفة  أجزاء  في  األخالقية  والمسؤولية 

والمعتقدات والقيم والعوامل التي تؤثر فيها
على  تؤثر  أن  هذه  النظر  وجهات  بوسع  كيف 
الممارسات: عادلة/غير عادلة  وممارسات أخالقية/غير 

أخالقية 
القضايا  مع  واألخالقية  الفعالة  المدنية  المشاركة 
والحوار  والتضامن  والتعاطف  )الرحمة  العالمية 

والرعاية واحترام الناس والبيئة(
الغذائي  واألمن  األطفال  )عمالة  األخالقية  المعضالت 
واألشكال المشروعة وغير المشروعة لألعمال كاستخدام 
لمسؤولياتهم  التعرض  المواطنون  يواجه  العنف( 

السياسية واالجتماعية وأدوارهم كمواطنين عالميين

 

 التعليم الثانوي األعلى )من 15 إلى 18 سنة وما فوق( 

االجتماعية  العدالة  لقضايا  نقدي  تقييم  التعلم:  هدف 

لمواجهة  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  األخالقية  والمسؤولية 

التمييز وعدم المساواة

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

t
t

العدالة  حول  المختلفة  النظر  وجهات  تؤثر  كيف 
صنع  عملية  في  األخالقية  والمسؤولية  االجتماعية 
في  )العضوية  المدنية  والمشاركة  السياسي  القرار 
والمجتمعي  التطوعي  والعمل  السياسية  الحركات 
أو  الدينية(  أو  الخيرية  الجمعيات  في  والمشاركة 

تعقيد حل القضايا العالمية
)الطاقة  أخالقية  مسائل  على  تنطوي  التي  القضايا 
والرقابة  األصليين  السكان  وحقوق  النووية  واألسلحة 

والقسوة على الحيوان والممارسات التجارية(
النظر  وجهات  ذات  الحوكمة  تواجه  التي  التحديات 
والعدالة  اإلنصاف  حول  والمتضاربة  المختلفة 

االجتماعية
تحدي الظلم وعدم المساواة

إظهار المسؤولية األخالقية واالجتماعية
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ب 9 الموضوع: االلتزام واتخاذ اإلجراءات 

 التعليم ما قبل االبتدائي واالبتدائي األعلى )من 5 إلى 9 سنوات(

هدف التعلم: التعرف إلى أهمية وفوائد المشاركة المدنية

المواضيع الرئيسية:

t
t

t

t

t
t
t

فوائد المشاركة المدنية الشخصية والجماعية
األفراد والكيانات التي تتخذ إجراءات لتحسين 

المجتمع )المواطنون والنوادي والشبكات 
والمجموعات والمنظمات والبرامج والمبادرات(

دور األطفال في إيجاد حلول للتحديات المحلية 
والوطنية والعالمية )داخل المدرسة واألسرة 

والمجتمع المباشر والبلد والكوكب(
أشكال االلتزام في البيت والمدرسة والمجتمع 

كجوانب أساسية للمواطنة
االنخراط في الحوار والنقاش

المشاركة في األنشطة خارج الصف
العمل على نحو فعال في مجموعات

 التعليم االبتدائي األعلى من 9 إلى 12 سنة(

هدف التعلم: تحديد فرص المشاركة وبدء العمل

المواضيع الرئيسية:

t

t
t

t
t
t

كيفية انخراط الناس مع هذه المنظمات والمعارف 
والمهارات وغيرها من الصفات التي يحملونها
العوامل التي يمكن أن تدعم أو تعرقل التغيير

دور األندية والشبكات والجماعات والمنظمات 
)الفرق الرياضية واالتحادات والجمعيات المهنية(

االنخراط في المشاريع والعمل المكتوب
المشاركة في أنشطة على مستوى المجتمع

المشاركة في عملية صنع القرار في المدرسة

 التعليم الثانوي األدنى )من 12 إلى 15 سنة(

هدف التعلم: تطوير المهارات لالنخراط الفاعل واتخاذ 

إجراءات لتعزيز الصالح العام

المواضيع الرئيسية:

t
t

t

t

t

t
t

t
t

الدافع الشخصي وكيف يؤثر هذا في المواطنة الفاعلة
مجموعة شخصية من القيم واألخالق لتوجيه 

القرارات واإلجراءات
تحديد سبل االنخراط في معالجة قضية ذات أهمية 

عالمية في المجتمع
إشراك استباقي في المبادرات المحلية والوطنية 

والعالمية
تطوير وتطبيق المعرفة الالزمة والمهارات والقيم 

والمواقف التي تدعمها قيم ومبادئ حقوق اإلنسان 
العالمية

التطوع وفرص التعليم أثناء الخدمة
التشبيك  )األقران والمجتمع المدني والمنظمات التي 

ال تبغي الربح، والممثلون المهنيون(
مهارات تنظيم المشاريع االجتماعية

تبني السلوك اإليجابي

 التعليم الثانوي األعلى )من 15 إلى 18 سنة وما فوق( 

هدف التعلم: اقتراح عمل والتحول إلى عامل من عوامل 

التغيير اإليجابي

المواضيع الرئيسية:

t

t

t

t
t

t
t
t

t

تعلم التحول إلى مواطنين عالميين نشطين وكيفية 
تحويل الذات والمجتمع

المساهمة في تحليل وتحديد االحتياجات واألولويات 
التي تتطلب العمل/التغيير على المستويات المحلية 

والوطنية والعالمية
المشاركة بنشاط في خلق رؤية واستراتيجية وخطة 

عمل للتغيير اإليجابي
استكشاف فرص للمشاريع االجتماعية

التحليل النقدي لمساهمات وتأثير عمل مختلف 
الجهات الفاعلة

اإللهام والمناصرة وحث اآلخرين على العمل
ممارسة مهارات االتصال والتفاوض والمناصرة

الحصول على المعلومات والتعبير عن آرائهم حول 
المسائل العالمية الهامة

تعزيز السلوك االجتماعي اإليجابي



الجدول ج: الكلمات المفتاحية 

في ما يأتي قائمة إرشادية بالكلمات المحورية التي يمكن استخدامها كأساس 

التصنيف  أعاله.  إليها  المشار  التعلم  بأهداف  المتعلقة  للمناقشة واألنشطة 

العديد من  تقييداً. وإن  أو  المقصود أن يكون معيارياً   أدناه داللي، وليس 

واألهداف  المواضيع  من  مجال  من  بأكثر  وتتصل  مترابطة  القضايا   هذه 

التعليمية المعروضة في وقت سابق. ويمكن إضافة قضايا ومسائل عالمية 

أخرى متصلة بسياقات محددة إلى القائمة.

42



القضايا العالمية والمحلية 

والعالقات بينها/نظم 

وهياكل اإلدارة المحلية 

والوطنية والعالمية/القضايا 

التي تؤثر في التفاعل 

والترابط/االفتراضات 

األساسية وديناميكيات 

السلطة

¡

¡

¡

¡

¡

¡

المواطنة والعمالة والعولمة والهجرة والترابط والتكافل والهجرة والتنقل والعالقات بين 

الشمال والجنوب والسياسة وعالقات القوة

الوصول إلى العدالة وسن الرشد وصنع القرار والديمقراطية والعمليات الديمقراطية 

والقانون  الجنسين  بين  والمساواة  التعبير  وحرية  الرشيد  والحكم  الغذائي  واألمن 

اإلنساني والسالم وبناء السالم والمنفعة العامة والمسؤوليات والحقوق )حقوق الطفل 

التعليم  في  والحق  األصلية  الشعوب  وحقوق  اإلنسان  وحقوق  الثقافية  والحقوق 

وحقوق المرأة( وسيادة القانون والقواعد والشفافية والرفاهية )الفردية والجماعية(

واألمراض  والصراع  والرقابة  األطفال  والجنود  األطفال  اللجوء وعمالة  الفظائع وطالبو 

والتطرف  االقتصادية  والفوارق  واإليدز(  البشرية  المناعة  نقص  وفيروس  )اإليبوال 

واإلبادة الجماعية والفقر العالمي وعدم المساواة والتعصب والطاقة النووية واألسلحة 

النووية والعنصرية والالجئون والتمييز على أساس الجنس واإلرهاب والبطالة والموارد 

المتفاوتة والعنف والحرب

المجتمع المدني والمسؤولية االجتماعية للشركات والشركات المتعددة الجنسيات والقطاع 

الخاص والتدين مقابل العلمانية وأصحاب المصلحة ومسؤولية الدولة والشباب

التنوع البيولوجي وتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث وحاالت الطوارئ واالستجابة 

في حاالت الطوارئ والبيئة والكوارث الطبيعية والتنمية المستدامة ونوعية المياه

الجغرافيا والتاريخ وإرث االستعمار ومخلفات الرق ومحو األمية ووسائل اإلعالم ووسائل 

التواصل االجتماعي

رعاية وإدارة الهويات 

والعالقات واحترام التنوع
¡

¡

¡

¡

¡

والمدرسة  والحي  واألقليات  األصليون  والسكان  واألسرة  والشتات  والبلد  المجتمع 

والذات واآلخرون والعالم

المواقف والسلوكيات والمعتقدات والثقافة والتنوع الثقافي والتنوع والجنس والهوية 

)الهوية الجماعية والهوية الثقافية والهوية الجنسية والهوية الوطنية والهوية الشخصية( 

والحوار بين الثقافات واللغة )اللغات( )ثنائية اللغة/التعدد اللغوي( والدين والجنسية 

ونظم القيم والقيم

الرعاية والحنان واالهتمام والتعاطف واإلنصاف والصدق والنزاهة واللطف والمحبة 

واالحترام والتضامن والتسامح والتفاهم واالنفتاح

الثقافات  بين  والحوار  واإلدماج  والحوار  النزاعات  وحل  والتواصل  الذات  تأكيد 

والمهارات الحياتية وإدارة االختالف )مثالً االختالف الثقافي( وإدارة التغيير والوساطة 

والعنف(  والترهيب  )الصراع  ومنع  والمحلية(  )الدولية  الشراكة  ومهارات  والتفاوض 

العالقات والحلول والمصالحة والتحول والفوز

القسوة على الحيوان والترهيب والتمييز والعنف القائم على النوع االجتماعي والعنصرية

المشاركة والعمل 

والمسؤولية األخالقية
¡

¡

والمسؤولية  األخالقية  والمسائل  للشركات  االجتماعية  والمسؤولية  االستهالك  عادات 

األخالقية والتجارة العادلة والعمل اإلنساني والعدالة االجتماعية

ريادة األعمال والمهارات المالية واالبتكار
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3

تطبيق التربية 
على المواطنة العالمية
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1.3  كيفية إدماج التربية على المواطنة العالمية 
          في النظم التربوية

ال يوجد نهج واحد لتطبيق التربية على المواطنة العالمية، على الرغم من أن التجربة تشير إلى أن بعض العوامل 

يساهم في تنفيذه الناجح )انظر أدناه(. وسيتم إبالغ القرارات السياسية في هذا الصدد، من قبل مجموعة من 

العوامل السياقية بما في ذلك سياسة التعليم، واألنظمة والمدارس والمناهج الدراسية وقدرة المعلمين، فضالً 

عن االحتياجات وتنوع المتعلمين والسياق االجتماعي والثقافي والسياسي واالقتصادي على نطاق أوسع. وقد 

تمت مناقشة القضايا الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار في هذا القسم.

العوامل المساهمة في إنجاح عملية تطبيق التربية على المواطنة العالمية:

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

جزء ال يتجزأ من السياسات التربوية، مع تبني اصحاب المصلحة للنهج

طويلة األمد ومستدامة

شمولية، تضم مختلف الموضوعات الفرعية بطريقة منهجية

معززة في كل سنة من السنوات الدراسية 

تشمل األبعاد المحلية والوطنية والعالمية

تدعم بالتدريب ما قبل الخدمة والتطوير المهني المتواصل للمعلمين 

تدعم وتطور بالتعاون مع المجتمع المحلي

قابلة للتطوير مع الحفاظ على الجودة

قابلة الستجابة ردود الفعل لعمليات الرصد والتقييم

ترتكز على الترتيبات التعاونية التي تضمن الخبرة على المدى الطويل مع شرط االستعراض الدوري 

والتجديد

    المصدر: التعليم فوق الجميع )2012(. التعليم من أجل المواطنة العالمية.
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1.1.3  تحديد أهداف التعلم 

يطورها  أن  المتوقع  من  التي  الكفاءات  لتحديد  أساسية  أولى  خطوة  هو  للتعلم،  األولوية  األهداف  تحديد 

المتعلمون، وأن يوجهوا القرارات من أجل تنفيذ وتقييم التربية على المواطنة العالمية. كما هو موضح في 

القسم 2، يضع التربية على المواطنة العالمية التركيز المتكامل على المجاالت المعرفية واالجتماعية والعاطفية 

والسلوكية للتعلم. كما نوقش في وقت سابق، فإن أهداف التعلم المقترحة في القسم 3 بوسعها أن تتكيف  

وفقاً للسياق المحدد ولالحتياجات ومرحلة تطور المتعلمين)انظر األمثلة أدناه(.

في أستراليا، يشمل المنهج ثالث أولويات عبر المناهج الدراسية وسبعة مؤهالت عامة مرتبطة بالتربية على 

المواطنة العالمية. واألولويات عبر المناهج الدراسية هي: االستدامة. ترتبط آسيا واستراليا بآسيا؛ تاريخ وثقافات 

سكان أستراليا األصليين وسكان جزر مضيق توريس. تشمل المؤهالت العامة معرفة القراءة والكتابة والحساب 

وكفاءة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتفكير النقدي واإلبداعي والكفاءة الشخصية واالجتماعية والتفاهم 

بين الثقافات والسلوك األخالقي. وتطبق هذه عبر جميع المواد الدراسية في المناهج الدراسية.

في كولومبيا، يهدف المنهاج  إلى تطوير أربعة مؤهالت أساسية: اللغة والرياضيات والكفاءات العلمية والمواطنة. 

يتم تطوير كفاءات المواطنة، بما في ذلك المنطق السليم ورعاية اآلخرين ومهارات االتصال والتفكير في العمل 

والمعرفة والمشاركة الفعالة في مسائل الصف والمدرسة والمجتمع، عبر المناهج الدراسية. تم تنظيم توقعات 

والسالم؛  معاً  العيش  مجموعات:  ثالث  في  عشر  والحادي  والتاسع  والسابع  والخامس  الثالث  للصف  التعلم 

المشاركة الديمقراطية؛ والتنوع. وتتعلق هذه بالمؤهالت المعرفية والعاطفية والتواصلية والتكاملية. وتماشياً 

مع الطبيعة الالمركزية للنظام المدرسي، تطور المدارس أدوات التعليم والتعلم الخاصة بها.

 http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf 

عالمياً،  في جمهورية كوريا، تؤكد الخطوط العريضة للمنهاج الوطني تحديداً، أهمية أن يكون المرء مواطناً 

مع التشديد على الكفاءات ذات الصلة، مثل التسامح والتعاطف ومحو األمية الثقافية. باإلضافة إلى ذلك، يتم 

تشجيع التربية على المواطنة العالمية في المدرسة من خالل التعاون الثالثي الذي يشمل الحكومة المركزية 

والحكومات المحلية والمدارس، وسيتم توسيعه مع الفصل الدراسي الخالي من االمتحان والذي سيتم تنفيذه 

على الصعيد الوطني في عام 2016.

في إندونيسيا، يشمل المنهج الكفاءات األساسية المتعلقة بالتربية على المواطنة العالمية. على سبيل المثال، 

التسامح  ذلك  بما في  واالهتمام  والمسؤولية  القويم  السلوك  إلى  يشير  فإنه  االجتماعية،  المواقف  من خالل 

والتفاهم المتبادل.

في الفيلبين، اعتمدت المناهج الدراسية K-12 التي أدخلت في العام الدراسي 2012 – 2013 بشكل خاص 

التركيز على مهارات االتصال الفعالة وكذلك  على تعلم العيش معاً. يعتمد على »مقاربة الشخص ككل« مع 

على وسائل اإلعالم وثقافة المعلومات. يقّدر التعليم، المرتبط مباشرة بالتربية على المواطنة العالمية، ويدخل 

مواضيع مثل تقويم الذات والوئام مع اآلخرين وحب الوطن والتضامن العالمي.

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf
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في جمهورية كوريا، يوجز المنهج الوطني ويركّز تحديداً على أهمية المواطن العالمي المعد بالكفاءات ذات 

الصلة مثل التسامح والتعاطف والقرائية والثقافة. باإلضافة إلى ذلك، يتم تعزيز التربية على المواطنة العالمية 

عبر التعاون ثالثي األطراف، الذي يشمل الحكومة المركزية وحكومات المقاطعات والمدارس، وسيتم توسيعها 

بشكل إضافي مع فصل دراسي من دون امتحانات، ليتم تنفيذه على المستوى الوطني بحلول العام 2016.

في تونس، تم إدخال المقاربة القائمة على الكفاءة في المناهج الدراسية للعام 2000. باإلضافة إلى ذلك، تم 

تعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )تطوير المعلومات(، بدعم من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، 

التعليم  مناهج  بتجديد  وتقوم  التعليم.  مستويات  جميع  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  لدمج  وذلك 

المدني من خالل منظمات الشراكة الدولية والمحلية، بما في ذلك تعزيز مبادئ التنمية المستدامة، وتمكين 

المرأة والمساواة بين الجنسين. )االتحاد من أجل المتوسط 2014(.

2.1.3  مقاربات التطبيق

المقاربات األكثر شيوعاً لتطبيق التربية على المواطنة العالمية في التعليم النظامي هي: عبر  نطاق المدرسة؛  وعبر 

المناهج الدراسية؛ وكجزء متكامل ضمن المواضيع المختلفة؛ أو كجزء منفصل، موضوع قائم بذاته ضمن المناهج 

الدراسية. بوسع هذه المقاربات أيضا أن تكون مكملة وأن يكون لها أقصى تأثير ممكن عند اعتمادها معاً. يحتاج 

صانعو السياسات والمخططون إلى اتخاذ قرار بشأن المقار األكثر مالءمة لظروفها. سوف يتأثر ذلك بالعوامل مثل 

السياسات والنظم التعليمية، واألولويات المتنافسة في المناهج الدراسية والموارد المتاحة أو عوامل أخرى. 

في  واضح  بشكل  العالمية  المواطنة  على  التربية  وقضايا  موضوعات  عن  التعبير  تم  المدرسة:  مستوى  على 

األولويات على مستوى المدرسة وروح المدرسة. مع هذه المقاربة، توفر التربية على المواطنة العالمية فرصة 

نطاق  على  المقاربة  أمثلة  وتشمل  والتقييم.  التدريس  وممارسات  التعلم،  وبيئة  المناهج،  محتوى  لتحويل 

المدرسة أو »المدرسة ككل« دمج المخرجات التعليمية للتربية على المواطنة العالمية داخل المواد القائمة 

الدولية  األعياد  إلبراز  واألنشطة  المواضيع،  عبر  التشاركية  التعلم  أساليب  واستخدام  المستويات،  على جميع 

والتوعية والنوادي ذات األنشطة الموجهة ومشاركة المجتمع وربط المدارس في أماكن مختلفة.

نماذج من الدول

في إنكلترا، أنتجت إدارة التعليم والمهارات تطوير البعد العالمي في المناهج الدراسية، وهو منشور لكبار 

المعلمين والمعلمين وكبار المدراء والمسؤولين عن تطوير المناهج الدراسية. يهدف إلى إظهار طريقة دمج 

البعد العالمي في المناهج الدراسية وعبر المدرسة. يقدم التقرير أمثلة عن كيفية دمج البعد العالمي من 

عمر 3 سنوات وحتى 16، ويحدد ثمانية مفاهيم أساسية - المواطنة العالمية وحل النزاعات والتنوع وحقوق 

اإلنسان والترابط والتنمية المستدامة والقيم والتصورات والعدالة االجتماعية. على سبيل المثال، أنه يعطي 

توجيهات لتعزيز التنمية الشخصية واالجتماعية والعاطفية لدى أصغر المتعلمين من خالل مناقشة صور 

ألطفال من مختلف أنحاء العالم، وأنشطة وقصصاً ومناقشة أماكن مختلفة زارها األطفال.
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في  المعلمين  تعاون  من  واالستفادة  تشجيع  العالمية  المواطنة  على  التربية  بوسع  الدراسية:  المناهج  عبر 

مختلف التخصصات. في هذه السياقات، يمكن معالجة الموضوعات المتعلقة بالتربية على المواطنة العالمية 

، ومن الصعب تنفيذها إذا لم يكن  في مختلف المواد الدراسية. قد تبدو المقاربات عبر المناهج أشبه بتحٍدِ

هناك التزام مسبق أو خبرة في هكذا أساليب عمل. ومع ذلك فإنها تستجيب الحتياجات التعلم األعمق للطالب، 

وتعزز التعاون بين كل من مجموعات المعلمين والطالب.

مدمج ضمن بعض المواضيع: في بعض البلدان، يتم دمج المخرجات التعليمية المرتبطة بالتربية على المواطنة 

األحيان ضمن  العالمية في معظم  المواطنة  التربية على  تنفيذ  يتم  الموضوعات.  العالمية مع مجموعة من 

المدنية والدراسات االجتماعية  التربية  المثال،  للتعلم )على سبيل  اتصاالت  التي يمكن فيها إجراء  المواضيع 

الدراسات البيئية والجغرافيا والتاريخ والتربية الدينية والعلوم والموسيقى والفنون(. بوسع الفنون، بما في ذلك 

الفنون البصرية والموسيقى واألدب، بناء القدرة على التعبير عن الذات وتنمية الشعور باالنتماء وتيسير الفهم 

والحوار مع أشخاص من ثقافات مختلفة؛ كما أنها تلعب دوراً محورياً في التحقيق والتحليل النقدي للقضايا 

االجتماعية وغيرها من القضايا. بوسع الرياضات  أيضاً أن توفر فرصة للمتعلمين لتطوير فهمهم لقضايا مثل 

العمل كفريق والتنوع والتماسك االجتماعي واإلنصاف.

موضوع قائم بذاته: الدورات المنفصلة هي األقل شيوعاً، على الرغم منه أنه في بعض البلدان تدرس جوانب 

التعلم المرتبطة بالتربية على المواطنة العالمية بشكل منفصل. في جمهورية كوريا، على سبيل المثال، أدخل 

منهج العام 2009 مادة إلزامية بعنوان »األنشطة التجريبية الخالقة«، التي تهدف إلى تعزيز التعاون واإلبداع وبناء 

الشخصية لدى الطلبة. ومع ذلك، فإن األنشطة المستخدمة لتحقيق ذلك - على سبيل المثال، المنظمات الشبابية 

والعمل التطوعي في المدرسة والمجتمع وحماية البيئة - هي مماثلة لتلك المرتبطة بمقاربة المدرسة ككل.

يمكن أيضاً تنفيذ التربية على المواطنة العالمية في التعليم غير النظامي، على سبيل المثال، من خالل المبادرات 

التي يقودها الشباب وائتالفات المنظمات غير الحكومية والتعاون مع المؤسسات التعليمية األخرى وعبر اإلنترنت. 

ويمكن األخذ في االعتبار الشراكة بين المدارس والجهات الفاعلة في المجتمع المدني العاملة في القضايا العالمية 

والمحلية وإشراك هذه الجهات الفاعلة في األنشطة المدرسية. )انظر األمثلة أدناه وفي المرفق 1(.

نماذج من الدول

تفعيل Activate هو عبارة عن شبكة مؤلفة من قادة شباب في جنوب أفريقيا تهدف إلى إحداث تغيير 

من خالل حلول خالقة لمشاكل في المجتمع. يشارك شباب من جميع الخلفيات والمحافظات في البالد 

في برنامج لمدة سنتين. في السنة األولى هناك ثالثة برامج تدريبية سكنية، تعمل على مهمة معينة. في 

السنة الثانية، يشكل المشاركون مجموعات عمل حول مهام محددة، ويحولون عملهم إلى المجال العام. 

إلى  االنضمام  عن  الشباب  لثني  المحلي  مجتمعه  في  يعمل  أنه  كيف  المنشط  يصف  األمثلة،  أحد  في 

العصابات واالنخراط في تعاطي المخدرات. وقال إنه توجه من خالل تجاربه السلبية الخاصة مع العصابات 

هي  أفريقيا  لجنوب  »رؤيتي  قال:  استجوابه،  عند  السجن.  في  سنوات  سبع  قضى  أن  بعد  والمخدرات، 

مشاهدة الشباب ينهضون ويصبحون قدوة .. تصرّف على طبيعتك، كن واقعياً واتبع أحالمك«.
 http://www.activateleadership.co.za/blog/5-mins-with-fernando#sthash.dRCXMqPx.dpuf
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عزائم عالية أو High Resolves  هي مبادرة تعليمية  في المرحلة الثانوية )التي أسستها منظمة األستراليين 

تتألف من  أستراليا(،  الربح للشباب في  التي ال تبغي  المستقلة  الوحيدة  الوطنية  المنظمة  الشباب، هي 

والعاشر.  التاسع  الصف  العالمية لطالب  القيادة  الثامن وبرنامج  الصف  العالمية لطالب  المواطنة  برنامج 

يهدف البرنامج إلى تمكين الطالب األخذ في االعتبار دورهم الشخصي في تطوير مجتمعهم كمجتمع عالمي 

من خالل ورش العمل والمحاكاة والتدريب على المهارات القيادية والتدريب العملي على مشاريع العمل. 

وقد شارك أكثر من ثمانين ألف طالب وطالبة في البرنامج في 120 مدرسة منذ العام 2005. في العام 2013، 

على سبيل المثال، شارك الطالب في مجموعة من المشاريع العاملة في قضايا مثل حقوق األشخاص ذوي 

http://www.highresolves.org .اإلعاقة واإلتجار بالبشر وإدراج الالجئين وحفظ البيئة البحرية

http://www.fya.org.au/inside-fya/initiatives/high-resolves

السالم أوالً أو Peace First، منظمة ال تبغي الربح مقرها في الواليات المتحدة األميركية، لديها برنامج 

حيث يعمل المتطوعون الشباب مع األطفال لتصميم وتنفيذ المشاريع المجتمعية بطريقة تشاركية. األساس 

المنطقي هو أن األطفال هم بطبيعتهم مفكرون مبدعون ومختصون في حل المشكلة. يركز البرنامج على 

تنفيذه  تم  كما  والعالقات.  والشمولية  والتعاطف  الذاتي  للوعي  والعاطفية  االجتماعية  المهارات  تطوير 

الحكومية  والمنظمات غير  المحلية  الحكومات  بين  كولومبيا من خالل شراكة  الريفية في  المناطق  في 

الكولومبية. وقد وضعت منظمة السالم أوالً إضافة إلى ذلك مناهج يمكن استخدامها في المدارس. تتناول 

مواضيع مثل الصداقة واإلنصاف والتعاون وحل النزاعات وعواقب األعمال من خالل األنشطة التجريبية 

واأللعاب التعاونية. على سبيل المثال، تعلم طالب الصف األول عن إيصال مشاعرهم، وطور طالب الصف 

موقف  واتخاذ  الشجاعة  الرابع  الصف  طالب  ومارس  والتعاون،  التواصل  حول  والوعي  المهارات  الثالث 

http://peacefirst.org .واستكشف طالب الصف الخامس كيفية حل ونزع فتيل النزاعات

3.1.3   تطبيق التربية على المواطنة العالمية في  الظروف الصعبة

البشرية  و/أو  المالية  الموارد  على  المفروضة  القيود  السياسات  وصانعو  المربون  يواجه  معينة،  ظروف  في 

والتحديات المفاهيمية األخرى التي تجعل من الصعب تنفيذ اإلصالحات على نطاق المنظومة وبرامج التربية 

على المواطنة العالمية. على سبيل المثال، قد تفتقر المدارس إلى الكتب وغيرها من الموارد أو تعاني اكتظاظاً 

في الصفوف الدراسية، في حين قد يكون المعلمون قد حصلوا على تعليم وتدريب محدودين أو معدومين، أو 

قد يواجهون ضغوطاً إلعداد الطالب لالمتحانات الوطنية. في سياقات األزمات، قد يكون هناك بعض الحساسيات 

السياسية واالجتماعية و/أو الثقافية - باإلضافة إلى األولويات المتنافسة لتوفير التعليم وإعادة بناء النظام - ما 

يشكل تحديات كبيرة لتخطيط وتطبيق التربية على المواطنة العالمية. في مثل هذه الحاالت، يمكن تطبيق 

التربية على المواطنة العالمية حتى بموارد محدودة أو في ظروف صعبة. ففي حين قد تكون المبادرات ذات 

الموارد الكثيفة أو القائمة على نطاق المنظومة غير واقعية على المدى القصير، إال أن هناك قرارات متعلقة 

بما يمكن القيام به من الناحية الواقعية، دمج التربية على  بالسياسات والتخطيط التي يمكن اتخاذها، بدءاً 

http://www.highresolves.org
http://www.fya.org.au/inside-fya/initiatives/high-resolves
http://peacefirst.org
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المواطنة العالمية تدريجياً في نظام التعليم على جميع المستويات. على سبيل المثال، قد يكون أحد الخيارات 

العمل في البداية مع مجموعة فرعية من المدارس التي أعربت عن اهتمامها أو شبكة المدارس المنتسبة إلى 

اليونسكو. والخيار اآلخر قد يكون التركيز على جانب واحد من العملية التعليمية، مثل ما قبل الخدمة وتدريب 

المعلمين أثناء الخدمة أو تنقيح الكتب المدرسية إلدماج مفاهيم التربية على المواطنة العالمية9. واألمر اآلخر 

هو بدء المشاريع المدرسية التي تقدم للمتعلمين الفرصة والدافع لمعرفة المزيد حول ما يعنيه أن يكون المرء 

مواطناً عالمياً. يجب أن يكون التركيز في البداية على ما هو ممكن واستراتيجي في سياق معين )والذي سوف 

يختلف بالضرورة(، والبناء تدريجياً على ذلك.

2.3  التربية على المواطنة العالمية داخل الصف

1.2.3  النظر في دور المربين ودعمهم

تتطلب أهداف التعلم المرتبطة بالتربية على المواطنة العالمية مربين ماهرين  لديهم فهم جيد للتعليم والتعلم 

المتعلمين على  وميسراً، ويشجع  دليالً  يكون  أن  المربي هو  أو  للمعلم  الرئيسي  الدور  والتشاركي.  التحويلي 

الشخصي  التغيير  تعزز  التي  والقيم والمواقف  المعارف والمهارات  المشاركة في تحقيق نقدي ودعم تطوير 

واالجتماعي اإليجابي. ومع ذلك، في العديد من السياقات ال يملك المعلمون والمربون الخبرة للقيام بمقاربات 

كهذه. التدريب قبل الخدمة وفرص للتعلم الدائم والتطوير المهني حاسمة لضمان أن المعلمين مجهزون لتقديم 

التربية على المواطنة العالمية ذات جودة10 11. )انظر األمثلة عن المبادرات لدعم التطوير المهني في المرفق 1.(

ومن المهم أيضاً أن ندرك أن بوسع المربين أن يحققوا تعليم مواطنة عالمية فعاالً فقط إذا حصلوا على دعم 

والتزام من قبل المدراء والمجتمعات المحلية وأولياء األمور، وإذا كان نظام المدرسة يسمح بمقاربة التعليم 

التدريس  أساليب  عديدة،  سياقات  في  المثال،  سبيل  على   - فعال  عالمية  مواطنة  لتعليم  المطلوبة  والتعلم 

التقليدية التي تعزز التعلم عن ظهر قلب هي القاعدة - وإذا كان لديهم الوقت والموارد الكافية12.

2.2.3   البيئة التعلمية 

توفير بيئات تعلمية آمنة وشاملة وجذابة هو أمر مهم لتعليم مواطنة عالمية فعال أيضاً. تعزز مثل هذه البيئات 

تجربة التعليم والتعلم، وتدعم أنواعاً مختلفة من التعلم، وتقيم المعرفة الموجودة وخبرة المتعلمين وتسمح 

 9   لالطالع على مناقشة أكثر تعمقاً حول مقاربات تنفيذ تعليم المواطنة العالمية في ظروف ضعف الموارد أو صعبة، يرجى االطالع على التعليم 

    فوق الجميع )2012(. التعليم من أجل المواطنة العالمية.

10  انظر، على سبيل المثال، اليونسكو، التعليم للجميع. غوبيناتان وآخرون، التحالف الدولي لقيادة معاهد التعليم )2008(؛ ومؤسسة لونغ فيو )2009(.

11  انظر »كير« )1999(

12  انظر تقرير »أجيغبو« )2007(
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بمشاركة متعلمين من خلفيات متنوعة. وتتأكد من أن جميع المتعلمين يشعرون بأنهم مقدرون ومدمجون، 

وتعزز التعاون والتفاعل السليم واالحترام والمراعاة الثقافية والقيم والمهارات األخرى الالزمة للعيش في عالم 

متنوع. كما توفر مثل هذه البيئات مساحة آمنة لمناقشة القضايا المثيرة للجدل.

يلعب المربون دوراً محورياً في خلق بيئة فعالة للتعلم. بوسعهم استخدام مجموعة من األساليب لخلق بيئات 

المثال، يمكن للمتعلمين العمل مع المعلم للتوافق على القواعد  تعليمية آمنة وشاملة وجذابة. على سبيل 

بالعمل بشكل تعاوني ضمن مجموعات  للمتعلمين  الصف بطريقة تسمح  ترتيب  للتفاعل، ويمكن  األساسية 

صغيرة، بوسع المتعلمين تحديد الموارد بدعم من المعلم، ويمكن تخصيص مساحة للمتعلمين لعرض عملهم. 

هذه  تشمل  قد  التعلم.  فرص  من  والحد  الدمج  تعطّل  قد  التي  العوامل  إلى  خاص  انتباه  إلى  األمر  يحتاج 

والثقافة  والعرق  والعقلية  الجسدية  والقدرة  واالقتصادية  االجتماعية  الخلفية  أخرى،  أمور  بين  من  العوامل، 

والدين والجنس والميول الجنسية.

نماذج من الدول

مع  الوطنية  المعلمين  تدريب  ومؤسسات  والتعليم  التربية  وزارة  عملت   ،2008 عام  في  سيراليون  في 

انتهاء  بعد  اإلعمار  إعادة  دعم  بهدف  المعلمين  لتدريب  الطارئة«  »القضايا  برنامج  لتطوير  اليونيسيف 

النزاعات، من خالل محتوى التعلم ومنهجية التعليم على حد سواء. يغطي التدريب قضايا موضوعية، مثل 

حقوق اإلنسان والمواطنة والسالم، والبيئة والصحة اإلنجابية وتعاطي المخدرات والمساواة بين الجنسين 

وإدارة الكوارث، فضالً عن أساليب التعليم والتعلم لتشجيع تغيير السلوك. وقد تم تطوير وحدات المواد 

بالطبع من خالل التدريب قبل الخدمة فضالً عن التدريب المكثف وعن بعد أثناء الخدمة على حد سواء.

http://learningforpeace.unicef.org/resources/sierra-leone-emerging-issues-teacher-
training-programme/

في سري النكا، تنفذ وزارة التربية والتعليم والوكالة األلمانية للتعاون الدولي )GIZ( برنامج التعليم من 

أجل التماسك االجتماعي )ESC(، تماشياً مع السياسة الوطنية 2008 لتوفير التعليم للتماسك االجتماعي 

والسالم المذكور باعتباره واحداً من نقاط القوة في المشروع، ألنه يركز على 200 مدرسة نموذجية في 

خمس من محافظات البالد التسع - في الغالب في المناطق المحرومة وبعد انتهاء النزاعات وهي تمثل 

مجموعات لغوية مختلفة – »حيث يمكن جمع كل األنشطة من أجل التماسك االجتماعي تحت سقف 

واحد، وحيث يمكن أن تحصل االختبارات«1. وتشمل هذه األنشطة أربعة مجاالت، بما في ذلك السالم 

الكوارث. وينصب  النفسية - االجتماعية والوقاية من  اللغات والرعاية  المتعدد  التعليم والتعليم  وتقييم 

التركيز على تطوير المدرسة كلها، بدءاً من مشاركة الطالب والتدريب ودعم المعلمين واإلداريين وصوالً 

بالفعل  »تتصرف  النموذجية  المدارس  البرنامج2، هذه  الستعراض  وفقاً  والكمي.  النوعي  األثر  تقييم  إلى 

https://www.giz.de/en/worldwide/18393.html .»كنموذج لمثل هذا العمل المدرسي المتكامل

http://learningforpeace.unicef.org/resources/sierra-leone-emerging-issues-teacher-training-programme/
http://learningforpeace.unicef.org/resources/sierra-leone-emerging-issues-teacher-training-programme/
https://www.giz.de/en/worldwide/18393.html
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3.2.3  تحديد ممارسات التعليم والتعلم المناسبة 

كما تطورت تفاهمات التربية على المواطنة، كان هناك تركيز متزايد على الممارسات المتعلقة بالتعليم والتعلم، 

بما في ذلك االعتراف بأن الممارسات القائمة تعزز في كثير من األحيان أشكاالً معينة من التعلم13. في التربية 

والتعلم هي  الشامل  والتعليم  المتعلم  على  تركز  التي  الممارسات  تبقى  التشاركية،  العالمية،  المواطنة  على 

الجوهرية، كما هي مشاركة الطالب في خيارات مختلفة حول عملية التعليم والتعلم. هذه الممارسات هي 

المرتبطين  التعلم  وعمق  الواسع  النطاق  يتطلب  العالمية.  المواطنة  على  للتربية  التحويلي  للهدف  أساسية 

بالتربية على المواطنة العالمية أيضاً مجموعة متطورة من ممارسات التعليم والتعلم، التي يشمل بعضها التعليم 

القائم على المشاريع والمشاريع المشاركة والعمل التعاوني والتعلم التجريبي وتعلم الخدمة. وهناك مجموعة 

العالمية في  المواطنة  المربين لمساعدتهم على استكشاف ودمج  المعرفة والموارد متاحة أمام  متزايدة من 

ممارسات المدارس والفصول الدراسية بأكملها. )انظر الموارد في المرفق 1(. يحدد اإلطار أدناه بعض ممارسات 

التعليم والتعلم األساسية للتربية على المواطنة العالمية.

تحتاج التربية على المواطنة العالمية إلى ممارسات التعليم و التعلم األساسية التي ...

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

الجنسين  بين  المساواة  )مثل  والمدرسة  الصف  في  والتفاعلية  والشمولية  االحترام  روح  تنمي 

والدمج والفهم المشترك لقواعد الصف، وصوت الطالب وترتيبات الجلوس واستخدام المساحة(

تغرس المقاربات التي تركز على المتعلم وتتجاوب ثقافياً مع التعليم والتعلم المستقل والتفاعلي 

التي تتفق مع أهداف التعلم )مثل التعلم المستقل والتعاوني، وثقافة وسائل اإلعالم(

تعزز المهام الحقيقية )على سبيل المثال خلق عروض عن حقوق الطفل، وخلق برامج بناء السالم، 

وخلق صحيفة طالبية تعالج القضايا العالمية(

العالم  اندماجهم في  كيفية  فهم  المتعلمين على  تساعد  عالمي  توجه  تعتمد على مصادر ذات 

بالنسبة لظروفهم المحلية )على سبيل المثال استخدام مجموعة متنوعة من مصادر وسائل اإلعالم 

ووجهات نظر متنوعة ونسبية(

تستخدم استراتيجيات التقييم والتقويم التي تتفق مع أهداف التعلم وأشكال التدريس المستخدمة 

لدعم التعلم )مثل التأمل والتقييم الذاتي وردود فعل األقران وتقييم المدرسين والمجالت والملفات(

تقدم فرصاً للمتعلمين لتجربة التعلم ضمن سياقات متنوعة بما في ذلك الصف واألنشطة المدرسية 

والتبادالت  المجتمعية  المشاركة  )مثل  العالمي  إلى  المحلي  المستوى  من  والمجتمعات،  كلها 

اإللكترونية الدولية والمجتمعات االفتراضية(

على  الدائم  االطالع  المثال  سبيل  )على  به  يحتذى  نموذجاً  باعتباره  المعلم/المربي  على  تؤكد 

األحداث الجارية، والمشاركة المجتمعية، وممارسة المعايير البيئية والمنصفة(

تستخدم المتعلمين وأسرهم كمورد للتعليم والتعلم، وخصوصاً في بيئات متعددة الثقافات

المصدر: إيفانز، م. وآخرون )2009(. رسم »البعد العالمي« للتربية على المواطنة في كندا: التفاعل المعقد بين النظرية 

والممارسة والسياق. المواطنة، التعليم والتعلم، 5 )2(، 34-16.

13  انظر إيفانز )2008(؛ كير )2006؛( باركر )1995(.
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ومن المهم أيضاً التأكيد أن ممارسات التعليم والتعلم المختارة تهدف إلى تحقيق أهداف التعلم المقصودة، 

وأن هناك ترابطاً بين األنشطة والمهام واالختصاصات المتوقعة وأهداف التعلم14. تهدف أنشطة التعلم، مثل 

المناقشة في الصف وقراءة مقال أو مشاهدة فيديو ومن ثم اإلجابة عن األسئلة، إلى تشجيع تنمية التفكير 

النقدي والمهارات االجتماعية واستكشاف القيم ودعم اكتساب المعرفة وتطوير القدرات العملية. كما تهدف 

ممارسات التعليم والتعلم األكثر تعقيداً، على سبيل المثال، مجموعة التحقيق  وتحليل القضية والتعلم القائم 

على حل المشاكل والعمل االجتماعي، إلى دعم تطوير مجموعة من المؤهالت المحددة والمرتبطة بطريقة 

متكاملة15. ويتزايد استخدام مهام الحياة الحقيقية أو البراهين األصيلة، مثل مشاريع بحث حول قضية عالمية 

وأنشطة خدمة المجتمع، ومعارض اإلعالم، منتديات الشباب الدولية عبر اإلنترنت، إلى تطوير الكفاءات المرتبطة 

بالتربية على المواطنة العالمية16.

في  والتعلم  التعليم  دعم  فرص  االجتماعي  التواصل  ومواقع    )ICT(واالتصاالت المعلومات  تكنولوجيا  توفر 

التربية على المواطنة العالمية )انظر اإلطار أدناه(. وتشمل الجوانب التي يجب أخذها في االعتبار، النظر في 

التكنولوجيات المتاحة )على سبيل المثال، اإلنترنت والفيديو والهواتف النقالة والتعلم عن بعد وعبر اإلنترنت( 

وكيف بوسع المتعلمين استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومواقع التواصل االجتماعي في التربية على 

المواطنة العالمية )على سبيل المثال، خلق نشرات صوتية ومدونات إلكترونية وإجراء البحوث والتفاعل مع 

سيناريوات من واقع الحياة والتعاون مع غيرهم من المتعلمين(. تتيح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومواقع 

التواصل االجتماعي الفرصة لربط الصفوف والمجتمعات وتبادل األفكار والموارد. ويمكن أيضاً استخدام التعلم 

عن بعد وعبر اإلنترنت ومنابر تبادل المعلومات من قبل المربين لتطوير فهمهم وقدراتهم.

نماذج من الدول

أجزاء  من  شركاء  ربط صفوف  هدفها  البريطاني،  الثقافي  المجلس  من  الدراسية  الصفوف  ربط  مبادرة 

القضايا  والتعامل مع  المختلفة،  للثقافات  الفرصة الكتساب فهم  المتعلمين  العالم، وإعطاء  مختلفة من 

العالمية،  المواطنة  قضايا  التعليمية حول  مهاراتهم  المعلمون  يطور  العالمية.  المواطنة  مهارات  وتطوير 

والتعرف إلى النظم التعليمية المختلفة وتحسين مهاراتهم التعليمية. ومن األمثلة على ذلك شراكة بين 

مدرسة ابتدائية في ريف لينكولنشاير في المملكة المتحدة ومدرسة ابتدائية في بيروت، لبنان حيث حصل 

األطفال على فرصة التحدث مع بعضهم البعض عبر سكايب حول موضوع »العيش معاً«. بسبب األزمة 

المستمرة في سوريا، لدى مدرسة بيروت عدد كبير من أطفال الالجئين السوريين، باإلضافة إلى الطالب 

وعززت  المدرستين،  طالب  بين  التعاطف  من  عاطفية  صلة  المبادرة  أنشأت  والفلسطينيين.  اللبنانيين 

التعاطف بين المجتمعات المختلفة داخل المدرسة في بيروت.

https://schoolsonline.britishcouncil.org/linking-programmes-worldwide/connecting-
classrooms/spotlight/Lebanon

14  انظر مورتيمور )1999(.

15  انظر جويس وويل )2008(.

16  أندريوتي )2006(؛ الرسن )2008(؛  )2012( !TakingITGlobal for Educators؛  )Think Global )2013؛ مشروع المدارس المنتسبة إلى اليونسكو.

https://schoolsonline.britishcouncil.org/linking-programmes-worldwide/connecting-classrooms/spotlight/Lebanon
https://schoolsonline.britishcouncil.org/linking-programmes-worldwide/connecting-classrooms/spotlight/Lebanon


55

في إنكلترا، بدأت مدرسة متوسطة في سالو عالقة بمدرسة في دلهي، الهند. أكثر من 90٪ من األطفال في 

مدرسة »سالو« هم من أصل جنوب آسيوي. كان ينظر إلى العالقة كطريقة لمساعدة المتعلمين للبقاء على 

اتصال مع جذورهم الثقافية وكذلك لتمكين المعلمين من تطوير فهم أفضل للخلفية الثقافية لألطفال. من 

خالل تطوير العالقات على أساس شخص مع شخص آخر، وذلك باستخدام كل من اإلنترنت والبريد، طور 

األطفال والمعلمون المشاركون حواراً مستمراً ووجهات نظر عالمية.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://education.gov.uk/
publications/eorderingdownload/14092005-pdf-en-01.pdf

iLEARN أنا أتعلم هي منظمة ال تبغي الربح، موجودة في  أكثر من ثالثين ألف مدرسة ومنظمات شبابية 

في أكثر من 140 دولة. تدعم  iLEARN المعلمين والشباب للعمل معاً عبر اإلنترنت باستخدام شبكة 

اإلنترنت وتكنولوجيا االتصاالت األخرى. كل يوم، يشارك أكثر من مليوني طالب في عمل مشروع تعاوني 

http://www.iearn.org/ .iLEARN في جميع أنحاء العالم من خالل

ويهدف  ونيجيريا.  اسكتلندا  في  المدارس  يشمل  تعاوني  مشروع  هو  القوة  سياسة   Power Politics

البرنامج إلى رفع مستوى الوعي حول قضايا التنمية العالمية وتعزيز العالقات بين البلدين. يطور المشروع 

الذي يعمل مع المتعلمين والمعلمين في بورت هاركورت، نيجيريا وأبردين في اسكتلندا، مواد المناهج 

سبيل  على  المنطقتين.  في  الرئيسية  والصناعات  والغاز،  بالنفط  المتعلقة  القضايا  تعالج  التي  الدراسية 

المثال، أنتج الطالب في بورت هاركورت فيلماً عن اآلثار اإليجابية والسلبية للنفط في بالدهم، محددين 

اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية والسياسية. ألّف طالب من مدرسة في أبردين قصة هزلية لشرح 

األهداف اإلنمائية لأللفية وللتفكير في كيفية تحديد األولويات لجدول أعمال ما بعد العام 2015.

http://www.powerpolitics.org.uk/resources

!TakingITGlobal for Educators التربية العالمية هي عبارة عن شبكة مؤلفة من أربعة آالف مدرسة 

العالمية  التحديات  الشباب من معرفة  إلى تمكين  بلداً، تهدف  أكثر من 125  وأحد عشر ألف معلم في 

والتعامل معها، مع التركيز على المواطنة العالمية واإلشراف البيئي وصوت الطالب. يتم دعم المعلمين من 

 TakingITGlobal for Educators! أجل استخدام التكنولوجيا لخلق خبرات تعليمية تحويلية لطالبهم. يقدم

مجتمعاً من المربين الذين يرغبون في التعاون في المشاريع التعليمية الدولية، ومنبر صف افتراضياً آمناً 

وخالياً من اإلعالنات، مصمماً لدعم التعاون الدولي من خالل استخدام أدوات إعالمية رقمية. كما يوفر أيضاً 

تطويراً مهنياً عملياً من خالل دورات إلكترونية عبر اإلنترنت، ندوات عبر اإلنترنت وورش عمل شخصية عن 

المواطنة العالمية واإلشراف البيئي وصوت الطالب، ومجموعة من البرامج المفتوحة على الصفوف الدراسية 

في جميع أنحاء العالم التي توفر طرقاً مبتكرة لتعليم وتعلم قضايا عالمية محددة و قاعدة بيانات موجهة 

وموارد تعليمية عالمية مرتبطة بالمناهج، وضعت من قبل المعلمين للمعلمين. أنشأت أيضاً شبكة عمل 

لدعم  المعلومات  لتبادل  مركزاً  للمربين،   TakingITGlobal for Educators! برنامج  العالمية،  الشباب 

الحركات الشبابية والنشاط الشبابي.

 http://www.tigweb.org http://www.youthlink.org/gyanv5/index.htm

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/
http://education.gov.uk/publications/eorderingdownload/14092005-pdf-en-01.pdf
http://education.gov.uk/publications/eorderingdownload/14092005-pdf-en-01.pdf
http://www.iearn.org/
http://www.powerpolitics.org.uk/resources
http://www.tigweb.org
http://www.tigweb.org
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والمنظمات  اإلنسان  لحقوق  العربي  والمعهد  التونسية  الحكومة  بين  مشتركة  بمبادرة  تونس،  أنشأت 

اإلنسان  حقوق  مجال  في  المدارس  في  التربية  نوادي  المتحدة،  األمم  ووكاالت  المحلية  الحكومية  غير 

المرتبطة  الديمقراطية  المعرفة عن  وثانوية. والهدف من ذلك »نقل  ابتدائية  والمواطنة في 24 مدرسة 

بالسياق االجتماعي ونشر قيم ومبادئ حقوق اإلنسان والمواطنة بين الشباب المتعلم، وذلك باستخدام 

طرق التدريس التشاركي الموجهة لمشاريع المواطنة«. افتتح أول ناٍد تربوي في المدرسة االبتدائية باب 

الفقيرة في تونس. شارك الطالب في إدارة مجال مدرستهم والمشاريع  المالسين، أحد األحياء  خالد في 

المجتمعية من أجل تطوير المهارات للمشاركة المدنية وتحسين المجتمع المحلي.

http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/launch_of_the_first_

 citizenship_and_human_rights_school_club_in_tunisia/#.VDoyblFpvJw

3.3  تقييم المخرجات التعلمية 

بوسع التقويم والتقييم في التربية على المواطنة العالمية أن يخدم أغراضاً مختلفة. ويمكن استخدامه، على 

سبيل المثال، من أجل:
¡

¡

¡

¡

جمع المعلومات وسجاّلت تقّدم وإنجاز المتعلمين إزاء توقعات المنهج.

لتحديد  المعلومات  هذه  واستخدام  النمو،  ومجاالت  القوة  نقاط  وتحديد  للمتعلمين،  التقدم  نقل 

أهداف التعلم.

توجيه القرارات عن درجات المتعلم والخيارات األكاديمية والمهنية؛

تقديم مالحظات حول نجاح تعلم أحدهم و/أو الدورة/البرنامج للتخطيط والتنفيذ وتحسين التعليم.

في هذا اإلطار الدليلي يعتبر التقويم والتقييم في المقام األول في سياق تحسين المخرجات التعلمية والمساعدة 

على تحديد »نقاط القوة ومجاالت التحسين وتكييف المناهج الدراسية والمقاربات التعليمية للمتعلمين مع 

احتياجات المتعلمين، وتقييم الفعالية الشاملة للممارسات البرنامجية والصفية. يجب األخذ في االعتبار أسئلة 

مختلفة عند التخطيط لتقييم وتقويم التربية على المواطنة العالمية، مثالً:
¡

¡

¡

¡

ما هي المجاالت األساسية للتعلم التي ينبغي تناولها عند القيام بتقييم مفّصل ووضع خطة التقييم؟

كيف سنعرف إذا ما كان المتعلمون يتعلمون بنجاح؟ ما هي المؤشرات التي يمكن استخدامها؟

ما الذي سنقبل به كدليل لفهم وتطوير مهارات المتعلمين؟

ما هي أنواع التقييم التي ستكون أكثر فائدة لجمع أدلة عن التعلم؟

لتقويم وتقييم  المختلفة تأخذ أساليب مختلفة  التعليم  السياق، بما أن نظم  المتبعة على  المقاربة  ستعتمد 

التعلم. وسوف تعتمد أيضاً على ما إذا كان تم التربية على المواطنة العالمية من خالل المنهج الدراسي أو في 

موضوع  أو مواضيع معينة. ومع ذلك، فمن المهم أن يتجاوز التقييم معرفة المتعلمين للحقائق ليشمل أيضاً 

تقييم المهارات والقيم والمواقف.

http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/launch_of_the_first_
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على طرق التقييم أن تتماشى مع أهداف التعلم وسمات المتعلم الرئيسية، وممارسات التعليم والتعلم. وبالنظر 

إلى مجموعة األهداف التعليمية والكفاءات، من المرجح أن تكون هناك حاجة  إلى مجموعة من األساليب 

)على سبيل المثال، تحديد المهام والبراهين والمالحظات والمشاريع ومهام األداء واالختبارات( لتقييم التعلم 

بشكل دقيق. سوف توفر مجموعة من أساليب التقييم الضيقة جداً فقط لقطة محدودة مما تعلمه المتعلمون.

االستخدام  وتجاوز  للتقييم  األوسع  األهداف  االعتبار  في  األخذ  العالمية  المواطنة  التربية على  بوسع معلمي 

الحصري لتقييم التعلم ليشمل التقييم من أجل التعلم وتقييم التعلم. لهذا األمر أهمية خاصة ألنهم يعملون 

المربين يستخدمون  إلى أن  الحالية  الممارسة  النطاق. وتشير  في مجال تعليم ذات أهداف تحويلية واسعة 

وتقييم  الذاتي  التقييم  مثل  األداء،  على  مرتكزة  تعبيراً  أكثر  وأساليب  للتقييم  التقليدية  األساليب  من  مزيجاً 

األقران، التي تأسر بصائر المتعلمين على التحول الشخصي والفهم المعمق للتحقيق النقدي والمشاركة والوكالة 

المدنية مثالً. وتهدف ممارسات التقييم لتقييم النمو الشخصي/االندماج والوعي االجتماعي. وكجزء من التقييم، 

للتقييم  يزود المربون المتعلمين بتغذية راجعة وصفية توجه جهودهم نحو التحسن. كما يشجع أيضاً فرصاً 

الذاتي والمجاالت العاكسة والملفات، فضالً عن ردود األقران، في عملية التقييم.

التعليم والتعلم   المثال، ممارسات  العمليات )على سبيل  التي يجب أخذها في االعتبار  القضايا األخرى  ومن 

ومشاركة المتعلم( والمخرجات )على سبيل المثال، المعرفة الفردية والجماعية والمهارات والقيم والمواقف 

المؤسساتية  والسياسات  الدراسية  المناهج  وثائق  المثال،  سبيل  )على  السياقية  القضايا  وكذلك  واالنجازات(، 

جميع  في  المجتمعية(.  والعالقات  التعليمية  والبيئة  والموارد  اإلداري  والدعم  وااللتزام  التعليمية  والكفاءات 

مراحل عملية التخطيط يجب األخذ في االعتبار قضايا الصالحية والمصداقية واإلنصاف عند تصميم وتطبيق 

ممارسات التقييم والتقويم.

حتى اآلن، ال توجد مؤشرات متفق عليها عالمياً لرصد التربية على المواطنة العالمية، بينما طرحت بعض األسئلة 

حول جدوى التدابير العالمية، نظراً للمقاربات المتنوعة للتربية على المواطنة العالمية والسياقات المتنوعة 

ذات الصلة. ومع ذلك، يحاول عدد من الدراسات االستقصائية تقييم محصالت التربية على المواطنة العالمية 

في بيئات مختلفة )انظر المرفق 1(.

العالمية في بيئات  التربية على المواطنة  ومع ذلك، يحاول عدد من الدراسات االستقصائية تقييم مخرجات 

للتربية على  المحتملة  المقترح والمؤشرات  القياس  المتوقع أن يصبح إطار  الملحق 1(. ومن  )انظر  مختلفة 

المواطنة العالمية متاحة قريباً. تبذل الجهود من مختلف الجهات المعنية، ال سيما على ضوء االقتراح الداعية 

إلى إدراج التربية على المواطنة العالمية، جنباً إلى جنب مع التعليم من أجل التنمية المستدامة، باعتبارها 

اليونسكو في هذه  التنمية في مرحلة ما بعد 2015. وتساهم  التعليم في جدول أعمال  واحدة من أهداف 

الجهود من خالل تجهيز البحوث التي سيتم استخدامها لوضع المقترحات القائمة على األدلة.
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نماذج من الدول

التربية  لبرنامج  الشباب في جامعة ملبورن  أبحاث  الدولية ومركز  الخطة  قبل  تقييم من  أجريت عملية 

على المواطنة العالمية في أستراليا وإندونيسيا. البرنامج »يربط مجموعات من طالب المدارس األسترالية 

بأطفال من المجتمعات اإلندونيسية لتعزيز التفاهمات حول مدى ارتباط القضايا التي يواجهها الشباب في 

مجتمعاتهم المحلية مع القضايا العالمية على نطاق أوسع«. وجدت البحوث التي نفذت بين عامي 2008 

و2011 لتقييم مخرجات البرنامج تغييرات إيجابية في الوعي وفي فهم تطور القضايا والمهارات العالمية. 

وجد الباحثون باألخص أن »المشاركين الذين تمكنوا من المشاركة لمدة أطول استطاعوا تحديد مخرجات 

تعليمية أكبر والنظر في أدوارهم في العالم بطرق متغيرة بشكل كبير«.

العائد  لتقييم  الدولية  الرابطة  تجريها  والتي   )ICCS( والمواطنة الدولية للتربية المدنية  الدراسة  تقيّم 

المفاهيمي، باإلضافة إلى أحكام  التقييمي للطالب في اختبار للمعارف والفهم  العائد   )IEA( التعليمي

المعلومات  والمدارس  المعلمين  استبيانات  تجمع  والمواطنة.  المدنية  التربية  تجاه  الطالب وسلوكياتهم 

حيال السياقات التي يتعلم فيها الطالب عن المدنيات والمواطنة، ويشتمل ذلك على التعليم وممارسات 

اإلدارة الصفية وحوكمة المدرسة والمناخ. قيّمت الدراسة في العام 2009 طالب الصف الثامن )سن 13،5(. 

أما التقرير المقبل للدراسة في العام 2016 سيبرز معرفة الطالب وفهمهم للمفاهيم والمسائل المرتبطة 

بالمدنيات والمواطنة، إضافًة إلى معتقداتهم وسلوكهم وتصرفاتهم.

باالضافة، فإن رصد وتقييم جودة برامج التربية على المواطنة العالمية المستمر مهم، ويمكن القيام به بطرق 

والكفاءات  والموارد  التعليمية  التوقعات  )مثل  المختلفة  البرنامجية  الجوانب  االعتبار  في  األخذ  مع  مختلفة، 

المتعلمين(؛  ومشاركة  التعلم  ومصادر  التعليمية  الممارسات  )مثل  العمليات  التعليمية(؛  والبيئة  التعليمية، 

المخرجات )مثل المعرفة والمهارات والقيم والمواقف والتأثير التحويلي( واالعتبارات السياقية.

يتطلب إجراء تقييمات فعلية لبرامج التربية على المواطنة العالمية التركيز الدقيق على مجموعة من العوامل 

وحيثما أمكن، يجب أن تُدمج في تقييمات جارية حالياً. ويجب أن تكون أهداف التقييم والمؤشرات )على سبيل 

المثال، الوضع والتسهيالت والنتائج( محددة بوضوح، مع مراعاة طبيعة المجموعات المعنية وسياق التدريس/ 

التعلم ، وأنواع المعلومات التي تشكل دليالً مقبوالً، كما يجب تحديد أساليب جمع البيانات. ويجب أن تؤخذ في 

الحسبان أبعاد أخرى كجزء من استراتيجية أكثر شموليًة، بما في ذلك الوثائق الرسمية للمناهج والسياسات والبرامج 

المؤسساتية  والبيئة والعالقات التعليمية  والعالقات المجتمعية والتعليم المهني، وااللتزام والدعم اإلداري. تتطلب 

االعتبارات المختلفة )مثل النطاق والمالءمة والصياغة واالستمرارية( أيضاً اهتماماً مستمراً في تقييم البرنامج.

كيف سيتم استخدام النتائج عند الحصول عليها هو أمر مهم جداً. يمكن استخدام النتائج ألهداف متعددة بما 

في ذلك، على سبيل المثال، تحديد التحديات البرنامجية واستهداف أجزاء  محددة لتحسينها وتقديم التقارير 

المساءلة والشفافية.  أو تعزيز  البرنامج  المحلية، وتقييم فعالية  الوطنية  الدولية  االتجاهات والمخرجات  عن 

البيانات إلبالغ صناع القرار بشأن سبل المضي قدماً ولتحسين واستدامة التعلم. وتعرّف ثقافة التعلم  تحتاج 

الموجه كهذه النجاح كما التحسن، آخذًة في االعتبار األخطاء كجزء طبيعي من عملية تحسين التدريس/التعلم.
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المرفق 1: مصادر متوافرة على اإلنترنت وموارد مختارة

قاعدة بيانات إلكترونية

والمحيط  آسيا  مركز  استضافه  الذي  العالمية،  المواطنة  على  التربية  المعلومات حول  لتبادل  اليونسكو  مركز 

يهدف  الثانية.  الفئة  من  لليونسكو  تابع  معهد  هو   ،)APCEIU( الدولي  التفاهم  أجل  من  للتعليم  الهادئ 

مركز تبادل المعلومات الذي أنشئ مؤخراً لجمع، تحت مظلة واحدة، الموارد المتعلقة بالتربية على المواطنة 

www.gcedclearinghouse.org .العالمية من مختلف أنحاء العالم وبأي لغة متاحة

قاعدة بيانات اليونسكو حول التربية على المواطنة العالمية. وتضم القاعدة بيانات المواد ذات الصلة الصادرة 

عن اليونسكو .

www.unesco.org/new/en/education/resources/in-focus-articles/global-citizenship-education/

documents-unesdoc

موارد متعلقة بالمناهج والتعليم داخل الصف 
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https://www.amnesty.org/en/human-rights-education 

Breaking the Mould. https://www.teachers.org.uk/educationandequalities/breakingthemould
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http://www.unesco.org/new/en/education/resources/in-focus-articles/global-citizenship-education/documents-unesdoc
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المرفق 3: قائمة المشاركين في االختبار الميداني

المراجعالمنسقالبلد

-Marie-Chrisكندا )ماري-كريستين لوكونت 
tine Lecompte(، المنسقة الوطنية، 

)ASPnet( المدارس المنتسبة لليونسكو

شاد بارتش )Chad Bartsch(، أستاذ، ثانوية الملكة أليزابيت

روبرت مازوتا )Robert Mazzotta(، مسؤول تنفيذي عن الموظفين، جمعية 
)ASPnet( المعلمين في ألبرتا، ومنسق مقاطعة ألبرتا، المدارس المنتسبة لليونسكو

فادي يرق، المدير العام للتربيةلبنان
وزارة التربية والتعليم العالي

اختصاصي في المناهج الدراسية
مخطط التعليم

وزارة التربية والتعليم  العالي

أوليفيا فلوريز غارسا )Olivia Flores المكسيك
Garza (، منسقة في المدارس

)ASPnet( المنتسبة لليونسكو 

جينا ديكانيني )Gina A. Decanini(، معلمة، مدرسة أمريكانو أناهوك االبتدائية 
)Americano Anáhuac Primary School(

دان ليستير موتا مارتيناز )Dan Lester Mota Martínez(، معلم، مدرسة أمريكانو 
)Americano Anáhuac Primary School( أناهوك االبتدائية

غلوريا لورا سوتو كانتو )Gloria Laura Soto Cantú(، منسقة، مدرسة أمريكانو 
)Americano Anáhuac Primary School( أناهوك االبتدائية

أندريس بوالنوس )Andrés Bolaños(، مدير أكاديمي، ثانوية فورموس 
)FORMUS Secondary School(

)FORMUS Secondary School( ثانوية فورموس ،)Susana Jara( سوزانا جارا

مونيكا رودريغاز )Mónica Rodríguez(، معلمة، ثانوية فورموس
)FORMUS Secondary School(

دنيس جايل فلوريس توليتينو )Dennis Jael Flores Toletino(، معلم، في مدرسة 
)High School no. 7, Universidad Autónoma de Nuevo León ,(

ماريا لورد أغيري مارتينيز )María de Lourdes Aguirre Martínez(، منسق، في 
)High School no. 7, Universidad Autónoma de Nuevo León( مدرسة

 يونغمين إيوم )Jeongmin Eom(، كوريا
رئيس فريق البحث والتطوير، مركز آسيا 

والمحيط الهادي للتربية من أجل التفاهم 
)APCEIU( الدولي

 ،)Hyo-Jeong kim( هيونغ-جونج كيم
مساعد برامج

 ،)Seulgi Kim( سولجي كيم
مساعد برامج

 ،)Jihong Lee( جيهونج لي
مساعد برامج

خبراء في تطوير المناهج الدراسية: 
Soon-Yong Pak, Daehoon Jho, Young-gi Ham, Dawon Kim, Yeolkwan 
Sung, Geunho Lee

معلمون مع خبرات واسعة في المناهج/كتاب التنمية: 
Sang-hee Han, Heungsoon Lee, Sangyong Park, Seong-ho Bae, 
Byung-seop Choi

المعلمون القياديون حول التربية على المواطنة العالمية، عينوا من قبل وزارة 
التربية والتعليم:

Sun-Young Han, Hye-kyung Son, Won-hyang Lee, Jae-wha Choi, 
Sang-Joo Hwang, Yang-mo Kim, Hee-jeong Kim, Mi-na Song, Dong-
hyuk Kim, Mi-hee Lee, Seong-mi Bae, Eun-young Kim, Seong-joon Jo, 
Tae-hoon Kim, Hyo-kyung Hwang, Ji-a Yoon, Ae-kyung Jeong, Yo-han 
Lee, Mi-ja Jeon, Seon-ryeong Lee, Young-a Im, Min-kyung Kim, Sang-
soon Jang, Yeon-jeong Lee, Young-bae Ji, Seong-mi Hong, Kyung-ran 
Ko, Kwang-hee Moon, Geum-hong Park, Jeong-lee Kang, Yoon-suk 
Hwang, Kyu-dae Lee, Kyung-suk Lee, Byung-nam kwak, Mi-soon Chu

روزي أغوا )Rosie Agoi( شبكة المدارس أوغاندا
المنتسبة لليونسكو التنسيق الوطني 
ومساعد األمين العام، اللجنة الوطنية 

لليونسكو أوغندا

دابانجي شارلز )Dhabangi Charles(، معلم ومنسق في المدارس المنتسبة لليونسكو 
)Kamuli Boys Primary School( مدرسة كامولي االبتدائية للبنين ،)ASPnet(

أوتوا ريتشارد )Otwao Richard(، معلم ومنسق في المدارس المنتسبة لليونسكو 
)ASPnet(، كلية جبل سانت ماري )Mt St Mary’s College(، ناماغونغا 

)Namagunga(



بــدعـم مــن

تهدف التربية على المواطنة العالمية إلى أن تشكل قّوة تحويلية، 

إليها  يحتاج  التي  والسلوكيات  والقيم  والمهارات  المعرفة  وبناء 

وعدالً  دمجاً  أكثر  عالم  في  المساهمة  من  ليتمكنوا  المتعلمون 

وسالماً. يشكل هذا الدليل المعنون  »التربية على المواطنة العالمية: 

المواضيع واألهداف التعلمية« أول توجيه تربوي لليونسكو حول 

التربية على المواطنة العالمية. ويقّدم اقتراحات لترجمة مفاهيم 

التربية على المواطنة العالمية إلى مواضيع وأهداف تعلمية عملية 

ومراعية لألعمار بطريقة تسمح بمواءمتها مع السياقات المحلية. 

المناهج  للمربين ومطوري  إلى أن يشكل مورداً  الدليل   ويهدف 

والمدربين، باإلضافة إلى صانعي السياسات، فضالً عن كونه مهماً 

أيضاً لغيرهم من أصحاب المصلحة في المجال التعليمي، العاملين 

في أطر نظامية أو غير نظامية.

لمزيد من المعلومات
gced@unesco.org :تواصلوا معنا عبر

http://www.unesco.org/new/en/global-citizenship-education :أو زوروا
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