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حفز الذكاء الجماعي لتمكني العالم من التع ّلم

امللخص

تقرير مدير مركز البحوث الجامعة للتخصصات السيد فرانسوا تادييه

ُقّ X Xدم ه XXذا ال XXتقري XXر إل XXى وزي XXرة ال XXعمل ووزي XXر ال XXترب XXية ال XXوط XXنية ووزي XXرة ال XXتعليم ال XXعال XXي
والبحوث واالبتكار في فرنسا ،في  4نيسان/أبريل 2018
املقررون املشاركون:
السيدة كاترين بيشيتي-بيزو ،مفتشة عامة للتربية الوطنية
السيد غيوم أوزيل ،مفتش عام في وزارة التربية الوطنية والبحوث
الXسيد غXائXيل مXانXغي ،مXديXر قXسم الXتطويXر والXعالقXات الXدولXية فXي مXركXز الXبحوث الXجامXعة
للتخصصات
السيدة ماري-سيسيل ناف ،مديرة مشروعات في مؤتمر رؤساء الجامعات

امللخص التنفيذي
ييسPPر مPPجتمع الPPتع ّلم عPPمليات الPPتع ّلم ع XXلى ال XXصعيدي XXن ال XXفردي والج XXماع XXي ل XXكي ت XXتيح
امل XXعارف وال XXخبرات ال XXتي يكتس XXبها ال XXبعض ال XXفرص XXة ل XXلبعض اآلخ XXر ل XXلتع ّلم واالب XXتكار ب XXسهول XXة
أك XXبر .وي Pعّلم هPPذا املPPجتمع ك XXيفية ال XXتع ّلم م XXن خ XXالل تحس XXني ت XXنظيم ع XXمليات ت XXع ّلم األف XXراد
وامل XXؤس XXسات ك XXاف XXة ،وذل XXك ف XXيما ي XXتعلق ب XXاألف XXراد واآلالت ع XXلى ح XXد س XXواء .ويسPPتند مPPجتمع
الPPتع ّلم إلPPى الPPبحوث واإلمPPكانPPيات الPPتي تPPوفPPرهPPا الPPتكنولPPوجPPيا الPPرقPPمية وهPPو
مPPنفتح عPPلى جPPميع االبPPتكارات مXXن جXXميع الXXبلدان إذ يXXكيف هXXذه االبXXتكارات مXXع نXXظامXXه
Xينمي مXXجتمع الXXتع ّلم عXXلى هXXذا الXXنحو قXXدراتXXه عXXل الXXتك ّيف فXXي
الXXبيئي عXXندمXXا تXXكون مجXXديXXة .فّ X
ع XXال XXم ي XXمر ب XXتغ ّيرات ال ت XXنفك ت XXزداد س XXرع XXة وت XXقلبا ً وت XXعقيدا ً وي XXعتري XXها ان XXعدام ال XXيقني ،ق XXد ت XXو ّلXXد
ال XXخوف وامل XXيل إل XXى االن XXطواء ع XXلى ال XXذات .وت XXم ّكن ه XXذه ال XXعملية م XXجتمع ال XXتع ّلم م XXن ال XXتصدي
للتحXXديXXات الXXتي يXXواجXXهها عXXلى نXXحو أفXXضل ويXXتيح لجXXميع املXXواطXXنني والشXXباب املXXشاركXXة فXXي
ال XXتصدي للتح XXدي XXات ال XXتي ي XXواج XXهون XXها .وي XXم ّكن وج XXود إدارة ع XXموم XXية ت XXتسم ب XXامل XXرون XXة م XXجتمع
الXتع ّلم مXن تXوحXيد مXساعXي جXميع أفXراده واالسXتفادة مXن الXتعاون مXع سXائXر مXجتمعات الXتع ّلم
مXن أجXل بXناء كXيان أوسXع مXعاً ،أي عXالXم الXتع ّلم الXقادر عXلى الXتصدي للتحXديXات الXتي تXشمل
التحXديXات املXشار إلXيها فXي أهXداف الXتنمية املسXتدامXة الXتي اعXتمدتXها األمXم املتحXدة .ومXن ثXم
يXنبغي اسXتحداث أسXالXيب تXنظيمية جXديXدة وتXعبئة الXذكXاء الجXماعXي وتXأكXيد الXقيم لXلتم ّكن مXن
بناء عالم الغد معا ً.
يPل ّ
خص الجPزء األول مPن هPذا الPتقريPر طPريPقة الPتفكير واملPبادئ الPتي مPن شPأنPها
تPيسير إنPشاء مPجتمع الPتع ّلم .ويPمثل الPشمول والPثقة والPتشارك والPتعاون قPيماً
أسPPاسPPية فPPي هPPذا املPPجتمع؛ فPPهي تPPعزز تPPشاطPPر خPPبرات جPPميع األفPPراد مPPن أجPPل
إت PPاح PPة ف PPرص PPة ال PPتقدّم للج PPميع رج PPاالً ون PPساء .وال بXX Xد أن يXX Xكون الXX Xتطور الXX Xشخصي
واملXXهني لجXXميع الXXجهات الXXفاعXXلة أولXXويXXة عXXلى األصXXعدة كXXافXXة مXXن أجXXل تXXهيئة الXXظروف املXXؤاتXXية
إلحXXداث هXXذه الXXتغيرات .وتXXتمثل الXXصعوبXXة فXXي االنXXتقال مXXن مXXنطق الXXتحكم إلXXى مXXنطق الXXثقة،
ومXن مXنطق الXهيكل الهXرمXي إلXى مXنطق اإلرشXاد الXذي مXن شXأنXه مXساعXدة كXل فXرد فXي الXتقدم
مستندا ً إلى نتائج البحوث ومشاركا ً في إنتاج املعارف.
ويXنبغي أال يجXري فXرض الXتوصXيات املXذكXورة الحXقا ً عXنوة ،بXل سXتكون نXتائXج تXنفيذهXا أفXضل
إذا مXXا وضXXعت عXXلى نXXحو جXXماعXXي واس XتُحدثXXت نXXماذجXXها واخ Xتُبرت مXXع جXXهات فXXاعXXلة طXXوعXXية
وريXXاديXXة تXXملك الXXوسXXائXXل الXXالزمXXة الخXXتبار الXXتوصXXيات وتXXوثXXيق نXXتائXXج تXXطبيقها ،ومXXشاركXXة هXXذه
النتائج.

أمPا الجPزء الPثانPي مPن الPتقريPر فPقد حPددنPا فPيه الPعديPد مPن االبPتكارات املXتاحXة فXعالً
Pصب تPركPيزنPا
فXXي املXXؤسXXسات واملXXنظمات ومXXختلف األقXXالXXيم املحXXلية الXXراعXXية لXXلتع ّلم .وقPد ان
ّ
بPPوجPPه خPPاص عPPلى الPPتكنولPPوجPPيات الجPPديPPدة الPPتي تPPتيح اسPPتحداث "جPPامPPعة
رقPمية" ،وهXي عXبارة عXن نXظام بXيئي لXلمعارف املXزيXدة ،يXتسم بXالسXرعXة والXالمXركXزيXة والXتعاون
والشمول واالنفتاح.
ويXXرغXXب جPميع مPحاوريPنا فXXي املXXشاركXXة فXXي حXXركXXة أوسXXع نXXطاق Xا ً لXXبناء مXXجتمع الXXتعلم مPن
أجPل تخPطي بPعض الPعوائق الPثقافPية أو املؤسPسية وتPعظيم أثPر اإلجPراءات الPتي
اتُخPذت حPتى اآلن عXXلى مسXXتواهXXم .بXXنا ًء عXXلى ذلXXك ،يXXدعXXو هXXذا الXXتقريXXر إلXXى زيXXادة الXXبحوث
وتXمكني الجXميع مXن الXحصول عXلى الXتدريXب والXخبرات واالطXالع عXلى الXنتائXج ،وإشXراك أكXبر
عدد من الجهات الفاعلة في إجراء املشروعات املبتكرة.
ويPPشمل الجPPزء الPPثالPPث مPPن الPPتقريPPر تPPوصPPيات مPPبينة بPPصيغة خPPمسة إجPPراءات
شPامPلة وثPالثPني اقPتراحPا ً تPنفيذيPاً ،ويشXدد هXذا الجXزء عXلى الXتكامXل بXني هXذه اإلجXراءات
واالق XXتراح XXات .وي XXقتضي ت XXحقيق أك XXبر ق XXدر م XXمكن م XXن ال XXتآزر وزي XXادة ال XXتأث XXير ال XXشام XXل له XXذه
التوصيات االضطالع بما يلي في آن معا ً:
◖ تXيسير إجXراء تXجارب تXتعلق بXنهج رعXايXة الXتع ّلم فXي األقXالXيم املحXلية مXن أجXل وضXع
ن XXماذج للمش XXروع XXات ال XXواع XXدة وت XXوث XXيق ه XXذه املش XXروع XXات وت XXشارك XXها وت XXقييمها مل XXا ف XXيه
فائدة للجميع.
◖ اس XX Xتحداث ن XX Xظم ب XX Xيئية رق XX Xمية ل XX Xلتع ّلم ،ت XX Xشمل س XX Xجالً خ XX Xاص X Xا ً ب XX Xكل م XX Xتع ّلم ،ت XX Xتيح
ل XXلمتعلمني ت XXوث XXيق ك XXل م XXا ت XXع ّلموه وت XXوج XXيه خ XXيارات XXهم امل XXهنية وال XXتعرف إل XXى ال XXنظراء
واملرشدين والتفكير في مستقبلهم.
◖ ال XXحفز ع XXلى إج XXراء ال XXبحوث امل XXفيدة ل XXلتعليم م XXن خ XXالل ت XXعبئة ج XXميع االخ XXتصاص XXات
واس XXتحداث ع XXلوم ت XXشارك XXية ل XXلتع ّلم ل XXكي ي XXتمكن الج XXميع م XXن امل XXشارك XXة ب XXاع XXتباره XXم
باحثني مشاركني قادرين على االبتكار.
◖

Xوج XXه إل XXى ال XXجهات ال XXفاع XXلة ف XXي
تج XXدي XXد وإث XXراء ال XXتدري XXب املس XXتند إل XXى ال XXبحوث امل X ّ X
XدربXXي املXXدربXXني وأصXXحاب الXXقرار ،عXXبر إنXXشاء
مXXجتمع الXXتع ّلم ،وال سXXيما املXXدربXXني ومّ X
جXXامXXعة رقXXمية تXXمثل مجXXمعا ً لXXلموارد الXXالزمXXة ملجXXموعXXة الXXجهات الXXفاعXXلة فXXي مXXجتمع
التع ّلم.

◖

دعXوة شXركXائXنا إلXى املXشاركXة فXي بXناء أوروبXا الXتع ّلم وعXالXم الXتع ّلم ،مXن خXالل الXعمل
مXX Xعا ً عXX Xلى إنXX Xشاء تXX XحالXX Xف دولXX Xي سXX XريXX Xع األداء ومجهXX Xز بXX Xمنصات رقXX Xمية لتجXX Xميع
ال XXبحوث واالب XXتكارات وت XXدري XXب ج XXميع ال XXجهات ال XXفاع XXلة ال XXراغ XXبة ف XXي امل XXشارك XXة ف XXيها،
وتXXعبئة الXXذكXXاء الجXXماعXXي مXXن خXXالل االنXXفتاح عXXلى مXXبادرات املXXجتمع وتXXساؤالتXXه ،فXXي
عصر التطور املشترك للذكاء البشري والذكاء االصطناعي.

وقXXد تXXم تحXXديXXد جXXدول زمXXني لXXتنفيذ هXXذه االقXXتراحXXات واملXXوارد املXXالXXية الXXالزمXXة بXXالXXتفصيل قXXدر
املسXXتطاع .وسXXيكون مXXن املXXمكن االعXXتماد تحXXديXXدا ً عXXلى أنXXواع مXXختلفة مXXن الXXتمويXXل الXXخاص
بXمختلف مXؤسXسات مXجتمع الXتع ّلم أو السXلطات املحXلية ،أو عXمليات اسXتدراج الXعروض عXلى
ال XXصعيد ال XXوط XXني )وال س XXيما م XXن خ XXالل ال XXهيئات ال XXفرن XXسية ال XXتال XXية :ال XXوك XXال XXة ال XXوط XXنية ل XXلبحوث
) ،(ANRوبXX XرنXX XامXX Xج االسXX Xتثمارات للمسXX Xتقبل ) ،(PIAوخXX Xطة االسXX Xتثمار فXX Xي املXX Xهارات ) ((PICأو
عXلى الXصعيد األوروبXي فXي إطXار الXبرامXج اإلطXاريXة لXلمديXريXة الXعامXة لXلبحث واالبXتكار الXتابXعة
لXلمفوضXية األوروبXية )مXثل الXبرنXامXج اإلطXاري  9الXجاري الXبحث بXشأنXه حXالXيا ً( ،أو مXن خXالل
تطوير "برامج إيراسموس" وإنشاء جامعات أوروبية.
وسXXتحقق مXXختلف االقXXتراحXXات الXXواردة فXXي هXXذا الXXتقريXXر نXXتائXXج أفXXضل إذا مXXا جXXرى تXXطبيقها
فXXي إطXXار إدارة عXXمومXXية تXXتسم بسXXرعXXة األداء واتXXساقXXه مXXن أجXXل الحXXد مXXن عXXمل املXXؤسXXسات
ال XXواح XXدة ب XXمعزل ع XXن األخ XXرى ،وت XXحقيق الح XXد األق XXصى م XXن ال XXتآزر ب XXني اإلج XXراءات امل XXقترح XXة.
ويXقترح هXذا الXتقريXر دمXج هXذه اإلجXراءات واالقXتراحXات فPي خPطة مشPتركPة بPني الPوزارات
مPدتPها خXمس سXنوات ،يXتولXى تXنفيذهXا كPيان قPانPونPي خPاص يPتمثل الهPدف مPن إنPشائPه
فPي إبPراز الPجوانPب املشPتركPة بPني اإلجPراءات ،ويPتميز بسPرعPة أدائPه وقPدرتPه عPلى
الPحوار والPتواصPل واملPبادرة ،ويPضطلع بPتعزيPز الPخبرات ويPعتمد تPوجPها ً عPملياً
ضPP Pروري P Pا ً لPP PتأديPP Pة املPP Pهمة املPP Pسندة إلPP Pيه الPP Pتي يPP Pنبغي لPP Pها أن تPP Pكون واضPP Pحة
وطموحة.
ويPPجب أن تPPنشأ تPPدريPPجيا ً هPPيئة عPPامPPة مPPعنية بPPمجتمع الPPتع ّلم مPPن أجPPل تPPيسير
ع PPمليات ال PPتغيير وال PPتكيف ال PPضروري PPة وت PPجنّب اس PPتحواذ الش PPرك PPات امل PPتعددة
الPجنسيات فPي املPجال الPرقPمي عPلى عPمليات الPتع ّلم الPخاصPة بPالجPميع .ويPجب
أيPPضا ً تPPوحPPيد الPPقوى الPPقائPPمة فPPي فPPرنPPسا ولPPدى شPPركPPائPPنا الPPدولPPيني ،وال سPPيما
الشXركXاء األوروبXيني ،مXن أجXل تXمكني كXل فXرد مXن تXنمية قXدراتXه واملXشاركXة فXي الXبناء املشXترك
للمسXتقبل ألن هXذه الXعملية تXمثل مXقومXا ً مXن مXقومXات الXديXمقراطXية .إذ ثPمة حPاجPة ضPروريPة
ومPPلحة السPPتحداث الPPظروف املؤاتPPية لPPتمكني الجPPميع مPPن تPPع ّلم انPPتهاز الPPفرص
الجPديPدة املPتاحPة ،نXظرا ً إلXى اتXساع الXفجوة بXني املسXتفيديXن مXن الXعوملXة والXتحوالت الXرقXمية
الXXجاريXXة واملXXتضرريXXن مXXنها ،وإلPى عPواقPب أوجPه الPالمPساواة فPيما يتعلق بPاالنPتفاع
ب PPامل PPهارات وامل PPعارف ال PPتي ت PPسفر ع PPن ت PPفاق PPم ال PPخوف ون PPبذ اآلخ PPر ،وتؤدي إل PPى
استغالل هذه الظواهر ألغراض سياسية في جميع البلدان الغربية.

خمسة إجراءات وثالثون اقتراحا ً
◄

اإلجراء  :1تPP Pيسير إجPP Pراء تPP Pجارب تتعلق بPP Pنهج رعPP PايPP Pة الPP Pتع ّلم فPP Pي
األقاليم املحلية ومواكبة تنفيذها

االق PP Pتراح
1
إقPامPة "أمPاكPن ثPالPثة" غPير الPعمل أو املPنزل ،سPواء مPاديPة أو رقPمية ،لPتيسير
تبادل املعارف
االق PP Pتراح
2
تنظيم عيد التع ّلم من أجل االحتفاء بكل أنواع التع ّلم
االق PP Pتراح
3
تدريب ناقلي املعارف الذي يمثلون حلقة الوصل بني العمل امليداني والبحث
االق PP Pتراح
4
تXدريXب املتسXربXني مXن نXظام الXتعليم ومXنع فشXل طXالب شXهادة اإلجXازة مXن خXالل وضXع
برامج تعلم تالئم الطالب شخصيا ً
◄

اإلجراء  :2استحداث نظم بيئية رقمية للتع ّلم

االق PP Pتراح
5
إنشاء "جامعة رقمية" وطنية قادرة على توحيد إسهامات الجامعات
االق PP Pتراح
6
وسجPPل لPPكل مPPتع ّلم صPPالPPحني مPPدى الPPحياة مPPن أجPPل تPPيسير
اسPPتحداث رقPPم
ّ
التدريب والتوجيه واإلدماج

االق PP Pتراح
7
وضPع نPظام الPشهادات الPرقPمي "الPشارات املPفتوحPة" ،وإعPادة تPصميم نPظام
االعتراف بالخبرات املكتسبة من أجل بناء مجتمع االعتراف باملؤهالت
االق PP Pتراح
8
املدربني
إقامة منصة لتبادل األسئلة واألجوبة بني
ِّ
االق PP Pتراح
9
إنشاء منصة لتبادل املعلومات والتجارب بشأن ممارسات التعليم
االق PP Pتراح
1
0
إنشاء منصة إلبراز االبتكارات التربوية ذات األثر امللموس
االق PP Pتراح
1
1
موجهة إلى كل املتع ّلمني
عقد عملية تشاورية
َّ
◄

اإلج PPراء  :3ح PPفز ال PPبحث وال PPتطوي PPر ف PPيما ي PPخص ال PPتع ّلم ف PPي ج PPميع
املراحل العمرية

االق PP Pتراح
1
2
إنPشاء بPعض مPراكPز الPبحث املPرجPعية املPميَّزة عPلميا ً وعPلى صPعيد األسPالPيب
التربوية
االق PP Pتراح
1
3

إجPراء بPحوث تPشاركPية بPشأن مPختلف أنPواع الPتع ّلم مPن أجPل حشPد الPذكPاء
الجماعي وفهم التطوّرات الجارية
االق PP Pتراح
1
4
االس PPترش PPاد ب PPتجارب ش PPبكة "امل PPدرس PPة امل PPختبر" م PPن أج PPل إن PPشاء ف PPضاءات
مخصصة للبحث عن الحلول ضمن كل بنية من بنى مجتمع التع ّلم
َّ
االق PP Pتراح
1
5
وض XXع ص XXيغة ج XXدي XXدة "ل XXل َعقد ال XXخاص ب XXإج XXراء ال XXبحوث" امل XXبرم ب XXني رئ XXاس XXة ال XXجام XXعة
ومختبر البحوث واملدرسة
االق PP Pتراح
1
6
زيادة عمليات التشبيك على الصعيد الوطني بني الباحثني في مجال التربية
االق PP Pتراح
1
7
تصميم مركز مأمون للبيانات الرقمية الخاصة بالتربية والتع ّلم مدى الحياة
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الخاتمة :توصيات موجَّ هة إلى سائر الجهات الفاعلة في مجتمع التع ّلم
)تذكير بالتقرير الصادر في نيسان/أبريل (2017
ك XXلنا ب XXاح XXثون ب XXال XXفطرة .ل XXذا ب XXوس XXعنا ج XXميعا ً أن ن XXط ّور ق XXدرات XXنا ع XXلى ال XXتأ ّم XXل م XXن أج XXل
الXتفكير فXي أنXواع تXع ّلمنا والXتع ّلم مXن أخXطائXنا وتXساؤالتXنا ونXقل مXعارفXنا إلXى اآلخXريXن
والXتع ّلم مXنهم فXي آن مXعا ً .وإن نXعزف عXن الXتصرف بXمنطق الXتنافXس والXريXبة نXتمكن مXن
تXعزيXز ديXنامXية الXثقة والXتعاون ،الXتي تXتجاوز مXجال الXتربXية والXتعليم والXبحث فXهي تXمثل
مXبدأ ً مXن مXبادئ الXديXمقراطXية .وانXطالقXا ً مXن هXذا األسXاس ُوضXعت عXدة تXوصXيات تXصلح
للجميع.
إنPPشاء هPPيئات راعPPية لPPلتع ّلم يس XXتطيع ك XXل أع XXضائ XXها ال XXتع ّلم ب XXعضهم م XXن ال XXبعض،
ألن مXX Xا يجXّ X XربXX Xه الXX Xبعض ويXX Xتع ّلمه يXX Xفيد الXX Xبعض اآلخXX Xر إذ يXX Xضطلع بXX XالXX Xعملية نXX Xفسها.
وي XXضمن ال XXذك XXاء الج XXماع XXي وال XXتكيف ال XXدائ XXم م XXع ال XXتغ ّيرات ال XXتي ت XXطرأ ع XXلى ب XXيئة ال XXهيئة
امل XXعنية ت XXنميتها ت XXنمية مس XXتدام XXة .وي XXمكن أن ت XXصبح ك XXل ال XXهيئات ه XXيئات راع XXية ل XXلتع ّلم،
وال XXهيئات امل XXتخصصة ف XXي ال XXتع ّلم وال XXتعليم وال XXبحث ه XXي األنس XXب ل XXتكون ق XXدوة ف XXي ه XXذا
الصدد.
مواكبة التع ّلم :اقتراحات موجَّ هة إلى اآلباء
يُXوصXى اآلبXاء بXجعل الXعائXلة عXائXلة راعXية لXلتعلم وتXهيئة بXيئة يسXتطيع األبXناء فXيها ،شXأنXهم
ف XXي ذل XXك ش XXأن اآلب XXاء ،أن ي XXتع ّلموا ك XXيفية ال XXتع ّلم وي XXبحثوا ع XXن ه XXوي XXتهم وي XXط ّورا ق XXدرات XXهم
الXخاصXة .فXعلى اآلبXاء مXساعXدة األبXناء فXي الXعثور عXلى أمXاكXن حXيث يXشعرون بXاالنXتماء
ويزدهرون ويتهيؤون للمستقبل.
إنشاء صف التع ّلم :اقتراحات موجَّ هة إلى املعلمني
ُيXوصXى املXعلمون بXتهيئة نXظم بXيئية مXؤاتXية لXلتع ّلم والXنجاح وااللXتزام واالسXتمتاع بXالXتع ّلم
فXي الXصف ،وذلXك مXن خXالل حXث الXتالمXيذ عXلى الXتعاون بXني األقXران ،وتXشجيعهم عXلى
الXXتع ّلم مXXن الXXتق ّدم الXXذي يُحXXرزه الXXتالمXXيذ اآلخXXرون عXXلى سXXبيل املXXثال .ويXXنبغي لXXلمعلمني
إقXXامXXة شXXبكات مXXع صXXفوف أخXXرى بXXال تXXمييز بXXني االخXXتصاصXXات واملسXXتويXXات والXXفئات،
وتوثيق التساؤالت والتجارب وتبادلها.
التحوّل إلى مؤسسة راعية للتع ّلم :اقتراحات موجَّ هة إلى املؤسسات
ُت XXوص XXى امل XXؤس XXسات ب XXتعزي XXز م XXلكة اإلب XXداع ل XXدى ك XXل ال XXعام XXلني وامل XXتع ّلمني ،وت XXزوي XXده XXم
ب XXال XXوس XXائ XXل ال XXالزم XXة ،م XXن ح XXيث ال XXدع XXم اإلداري وإت XXاح XXة ال XXوق XXت وامل XXكان ،ل XXالض XXطالع

بمشXXروعXXات فXXرديXXة وجXXماعXXية .وتXXحفيزهXXم جXXميعا ً عXXلى تXXنمية قXXدراتXXهم الXXذاتXXية ومXXهاراتXXهم
املهنية استنادا ً إلى عملية البحث.

نحو جامعات راعية للتع ّلم :اقتراحات موجَّ هة إلى الجامعات
ُتXوصXى الXجامXعات بXطرح الXتساؤل الجXماعXي عXن مسXتقبل الXجامXعة ودورهXا فXي مXجتمع
الXتع ّلم .وتXوثXيق أنXواع تXع ّلم الXطلبة واملXبادرات الXتربXويXة لXلمعلمني  -الXباحXثني بXاسXتخدام
بXرمXجيات مXفتوحXة املXصدر .والXعمل عXلى تXطبيق حXريXة الXتع ّلم والXتدريXس وإجXراء الXبحوث
وتXعميقها ،وتXشجيع املXرشXديXن املXلتزمXني الXذيXن يشXرفXون عXلى مشXروعXات الXطلبة .وإقXامXة
مش XXروع XXات ال XXبحوث ال XXتشارك XXية وال XXنهوج ال XXجام XXعة ل XXلتخصصات وت XXنمية م XXلكة اإلب XXداع
وحس االلتزام.
PوجPPه إلPى مPجالPس الPحكم
إنPشاء األقPالPيم املحPلية الPراعPية لPلتع ّلم :اقPتراح م َّ
املحلي
تُ XXوص XXى م XXجال XXس ال XXحكم املح XXلي ب XXتعزي XXز ال XXتع ّلم ال XXجام XXع اب XXتداء م XXن م XXرح XXلة ال XXتعليم
األسXXاسXXي إلXXى الXXتعليم الXXعالXXي .وإحXXياء الXXتع ّلم ضXXمن الXXعائXXالت والجXXماعXXات .وتXXيسير
الXXتع ّلم الXXف ّعال فXXيما يXXخص الXXحياة املXXهنية وفXXي مXXكان الXXعمل .وتXXوسXXيع نXXطاق اسXXتخدام
الXتكنولXوجXيات الحXديXثة الXخاصXة بXالXتع ّلم .وتXعزيXز الXجودة واالمXتياز فXي الXتع ّلم .وإيXجاد
أم XXاك XXن ث XXال XXثة غ XXير امل XXنزل أو م XXكان ال XXعمل ،ت XXتيح للج XXميع ب XXلورة أس XXال XXيب ج XXدي XXدة ل XXلتع ّلم
وال XXتدري XXس وإج XXراء ال XXبحوث وحش XXد ال XXذك XXاء الج XXماع XXي ف XXي اإلق XXليم املح XXلي ،ف XXي ج XXو
ت XXسوده الح XXري XXة وال XXثقة .وت XXبادل ال XXتجارب امل XXلهمة م XXع س XXائ XXر األق XXال XXيم املح XXلية ال XXراع XXية
للتع ّلم.
توصيات موجَّ هة إلى الجماعات املبدعة لبناة املعارف
ُت XXوص XXى ه XXذه الج XXماع XXات ب XXإن XXشاء م XXنصات ،ووس XXائ XXل ،وح XXاف XXظات ل XXألع XXمال اإلب XXداع XXية
Xخصصة ل XXتعزي XXز اب XXتكار األف XXكار وال XXبحوث ال XXتشارك XXية
م XXفتوح XXة ل XXلمشارك XXة ،وأم XXاك XXن ،م َّ X
واملXXعارف اإلبXXداعXXية مXXن خXXالل تXXبادل األفXXكار والXXتساؤل والXXتعاون بXXني األقXXران .ويXXنبغي
أن تXتاح هXذه الXوسXائXل للجXميع وأن تXندرج فXي عXداد املXوارد الXتربXويXة املXفتوحXة وذلXك مXن
أجXل تحسXني تXأثXيرهXا وتXيسير الXلقاءات بXني هXذه الجXماعXات ،سXواء أكXانXت هXذه الXلقاءات
وجاهية أم تجري عن بعد.
االستثمار في مبادرات التع ّلم :اقتراح موجَّ ه إلى املموّلني
يُXX XوصXX Xى املXX XمولXX Xون بXX XاالسXX Xتثمار فXX Xي مشXX XروعXX Xات السXX Xتكشاف أسXX XالXX Xيب جXX XديXX Xدة لXX Xلتع ّلم
والXX XتدريXX Xس وإجXX Xراء الXX Xبحوث بXX Xشأن مXX Xجتمع الXX Xتع ّلم .وتXX XمويXX Xل جXX XماعXX Xات راعXX Xية لXX Xلتع ّلم
ومش XXروع XXات بX Xنّاءة ت XXتيح ت XXبادل ق XXصص ال XXنجاح وال XXعبر املس XXتخلصة م XXن اإلخ XXفاق XXات.
وإيXXجاد طXXرائXXق الXXتمويXXل الXXكفيلة بXXاعXXتماد االبXXتكارات عXXلى نXXطاق واسXXع بXXما يXXسهم فXXي
بXXناء مXXجتمع تXXعلم جXXامXXع )"الXXعقود ذات الXXتأثXXير االجXXتماعXXي" الXXتي تXXضع االبXXتكار فXXي
خدمة البرامج االجتماعية على سبيل املثال(.
اإلسهام في أوجه تطوير مجتمعات التع ّلم :دور املنظمات الدولية

تُ XXوص XXى امل XXنظمات ال XXدول XXية ب XXإج XXراء م XXقارن XXة ب XXني ال XXسياس XXات ال XXوط XXنية ال XXخاص XXة ب XXتنمية
مXجتمع الXتع ّلم وبXالXبحث والXتطويXر بXشأن الXتع ّلم مXدى الXحياة .واسXتهالل مXناقXشة دولXية
بXXشأن الXXطرائXXق الXXفضلى لXXتعزيXXز هXXذه الXXجوانXXب وتXXعزيXXز نXXشوء أنشXXطة الXXتعاون الXXدولXXي
فXXي هXXذه املXXسائXXل مXXن أجXXل تXXحقيق أقXXصى مXXا يXXمكن مXXن الXXتطور فXXي كXXل مXXنظمة ومXXن
ال XXتآزر ب XXني م XXجتمعات ال XXتع ّلم .واالنخ XXراط ف XXي ال XXبحث ب XXشأن ال XXتط ّور امل XXتزام XXن مل XXختلف
أنXX Xواع الXX XذكXX Xاء )ذكXX Xاء اإلنXX Xسان واآلالت واألفXX Xراد والجXX XماعXX Xات( وفXX Xي تXX XدريXX Xب الXX Xجهات
الXفاعXلة فXي مXجتمع الXتع ّلم لXتصبح قXادرة عXلى إعXطاء الXزخXم لXلبرامXج الXدولXية أو الXوطXنية
بشأن هذه املسائل املتعلقة ببناء املستقبل.

