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  :ملخص البحث

مفـاتیح   باعتبـاره واحـدا مـن"المـستمرالـتعلم "في ضوء التحدیات العالمیة التي تواجهنا بـرز 
  اكتــساب المعرفــة والمهــارات الجدیــدة مــن أجــل،الحــادي والعــشرینتحــسین نوعیــة الحیــاة فــي القــرن 

صـعوبات الحیـاة فـي   العلـم والتكنولوجیـا، والتعامـل مـعتمجـاالالمتنوعة فـي فرص المن واالستفادة 
 ،اإلنتاجیـةو مـن حیـث الـدخل ،یؤتي ثماره على مستوى األفـراد واألمـم االستثمار في التعلیم؛ فالعالم

 وقــد شــرعت .مــن أجــل القــضاء علــى الفقــر وتــشجیع التنمیــة المــستدامة، الــصحة وغیرهــا ،والعمالــة
النــوع مــن التعلــیم لیــستفید منــه الطــالب والمدرســین والمــوظفین دول االتحــاد األوربــي فــي دعــم ذلــك 

فـي التعلــیم األساســي والتـدریب المهنــي وبــرامج تعلـیم الكبــار، والطــالب وأعـضاء هیئــة التــدریس فــي 
  .   برامج التعلیم العالي

   :الكلمات المفتاحیة

ـ لیونـاردو دافنـشي ــ برنـامج  سـقراط ـ برنـامج االتحـاد األوربـي ـ التنمیـة المـستدامةـ التعلـیم المـستمر 
  .التدریب المهني ـ تعلیم الكبار

  :أ ـ تمهید

ُ الـــذي یعتبـــر Lifelong Educationُتعـــد المعرفـــة المقـــوم األساســـي للتعلـــیم المـــستمر 
ٕضـــرورة فرضـــها اســـتمرار التغیـــر الـــذي یهـــدف إلـــى البنـــاء واعمـــار األرض، حیـــث تطـــورت بتقدمـــه  ّ

ٕ تحتـاج إلـى معطیـات مـستمرة، واسـتراتیجیات موافقـة معرفیـةن المجتمعات، وفتحت من خالله میـادی
لمتطلبـات التغییــر، مــن تطــویر للــذات، واكتــساب معــارف جدیـدة تــساعد علــى مواجهــة مــا ینــتج مــن 

 إضـافة إلـى ،مشكالت ناتجة عن التغییر االجتماعي السریع، وتوظیفها في مهـارات تخـدم المجتمـع
  .یة والتربویة سواء المحلیة أو الخارجیةنشر الوعي حول القضایا الكبرى التنمو

  :ب ـ التعریف

ــــیم المــــستمر والتنمیــــة: نــــستخدم فــــي هــــذه الدراســــة ثــــالث مــــصطلحات رئیــــسة، هــــى  التعل
  :وتعریفها كما یلي. المستدامة واالتحاد األوربي

  :التعلیم المستمرـ ١

التعلیم المستمر  تهـدف إلــى  عملیـة التعلـیم المنهجیـة التـى:Lifelong Learningیقصد ب
دمـج مجموعـات  عـن طریـق المعارف والمهارات والكفاءات الشخصیة والمدنیة واالجتماعیة تحسین
 ،م مــدى الحیــاةیالتعلُویعــرف بــ .مــن المعــارف والمهــارات البتكــار معــارف ومهــارات جدیــدة مختلفــة

میـــة لتخفیـــف مـــن حـــدة الفقـــر وتحقیـــق التنلجمیـــع مراحـــل التعلـــیم النظـــامي وغیـــر النظـــامي ویـــشمل 



 ٢

عــن طریــق الوســائل الرســمیة أو غیــر الرســمیة  االســتقرار وفــرص العمــل والــدخل وكــسب المــستدامة
  . فالمؤهالت العلیا مجرد سلم لمزید من المهارات،أعلى مستویات المعرفة والمهارةبعد اكتساب 

 وعــادة مــا". تنمیــة المهـارات" والـتعلم مــدى الحیــاة یتجـاوز التعلــیم النظــامي والتـدریب لیــشمل
مجمــوع المنــافع یــشكل الــذي  "معــدالت العائــد"تقـاس الفوائــد االجتماعیــة للتعلــیم والتــدریب مــن حیــث 

  .الخاصة والعامة

  :التنمیة المستدامةـ ٢

ولمـــا كانـــت التنمیـــة المتكاملـــة تقتـــصر . التنمیـــة زیـــادة المـــوارد والقـــدرات واإلنتاجیـــةیقـــصد ب
الوقــت الحاضــر فقــط لتلبیــة احتیاجــات أفــراد دالالتهـا االصــطالحیة علــى العملیــات التــي تجــرى فــي 

ــــال القادمــــة، فقــــد ظهــــر عــــام  ــــا، دون مراعــــاة الحتیاجــــات األجی  ١٩٨٧المجتمــــع الموجــــودین حالی
للداللــة علــى التنمیــة التــي تلبــي ) Sustainable Development التنمیــة المــستدامة(مــصطلح 

وعلــى هــذا فقــد . لبیــة احتیاجاتهــااحتیاجــات الحاضــر دون أن تــؤثر فــي قــدرة األجیــال المقبلــة علــى ت
األعمـــال التـــي تهــدف إلـــى اســـتثمار المـــوارد البیئیـــة بالقـــدر الـــذي : "عرفــت التنمیـــة المـــستدامة بأنهـــا

ًیحقـق التنمیـة، ویحـد مـن التلـوث، ویـصون المـوارد الطبیعیـة ویطورهـا، بـدال مـن استنــزافها ومحاولـة  ِّ
ادمـــة فـــي الثـــروات الطبیعیـــة للمجـــال الحیـــوي وهـــي تنمیـــة تراعـــي حـــق األجیـــال الق. الـــسیطرة علیهـــا

لكوكــب األرض، كمــا أنهــا تــضع االحتیاجــات األساســیة لإلنــسان فــي المقــام األول، فأولویاتهــا هــي 
تلبیة احتیاجات المرء من الغذاء والمـسكن والملـبس وحـق العمـل والتعلـیم والحـصول علـى الخـدمات 

وهــي تنمیــة تــشترط أال نأخــذ . واالجتماعیــةالــصحیة وكــل مــا یتــصل بتحــسین نوعیــة حیاتــه المادیــة 
  .١"من األرض أكثر مما نعطي

  :االتحاد األوربي

بــدأت محــاوالت دول قــارة أوربــا فـــي التحــالف واالتحــاد فــي وقـــت مبكــر فــي بــدایات القـــرن 
العشرین بما یسمى اتحاد البینلـوكس ثـم اتفاقیـة بروكـسل فـالمجلس األوروبـي ثـم المنظمـة األوروبیـة 

حــرة واتحــاد أوروبــا الغربیــة، ثــم ظهــر االتحــاد األوربــي رســمیا بتوقیــع معاهــدة ماســتریخت للتجــارة ال
ٕبریطانیـــا، وفرنـــسا، وایطالیـــا، وألمانیـــا :  دولـــة هـــى٢٧اآلن األوربـــي ویـــضم االتحـــاد . ١٩٩٣عـــام 

مبورج  ولوكـس،وأسبانیا وبلجیكـا، والیونـان، وهولنـدا، والبرتغـال والـدانمارك، وأیرلنـدا والنـرویج، وفنلنـدا
سـتونیا، ولیتونیـا، والتفیـا، ابولونیـا، والمجـر، والتـشیك، وسـلوفاكیا، وسـلوفینیا، وو ،والسوید، والنمـسا ،

 .ومالطا ،وقبرص

  :د ـ الدراسات السابقة
                                                

  .٧صفحة الكویت،  البیئة والتنمیة المستدامة، سعاد عبد اهللا العوضي، الجمعیة الكویتیة لحمایة البیئة، ١



 ٣

بــرزت عــدة كتابــات توضــح ماهیــة التعلــیم المــستمر ومناهجــه وبعــض تجاربــه، ومــن ذلــك 
 بــین الجنــسین فــي التعلــیم وأثــره علــى الحــد  عــدم المــساواةعــن) ٢٠٠٢(  Klasen كالســیندراســة 

  .٢من النمو والتنمیة في دول العالم الثالث مقارنة بدول االتحاد األوربي

 البحـــث عـــن نمـــوذج تعلیمـــي فقـــدم رؤیتـــه مـــن خـــالل) ٢٠٠٦( Ordonez أوردونیـــزأمـــا 
 وتنمیـة المهـارات االحتیاجات المتغیرة للتعلیم لجمیـع الفئـات فـي المجتمـع جدید للتعلیم والتعلم لتلبیة

ــق الـــــربط بــــین التعلــــیم والتنمیـــــة المــــستدامة لمالحقـــــة التطــــورات التقنیـــــة يفــــ  العمــــل والحیـــــاة لتحقیــ
  .٣والمجتمعیة

تحریـــر عـــدة فـــي ) ٢٠٠٧( Karmel وكرمـــل Maclean  مـــاكلینكـــل مـــن كمــا اشـــترك 
المعاهـد فـي تتعلق بالتعلیم التقني والمهني والتدریب في مجتمع الشیخوخة، حیـث أن بعـض أبحاث 

  .٤ الخاصةادول االتحاد األوربي تعمد إلى تدریب تلك الفئة السنیة بما یناسب مهاراته

علـى تحریـر عـدة أبحـاث ) ٢٠٠٩( Park وبـارك  Maclean  مـاكلینأشـرف كـل مـن ثـم 
والتنمیــــة تتعلـــق بــــالتعلیم المــــستمر، وقــــد عرضــــت تلــــك األبحـــاث لعالقــــة التعلــــیم المــــستمر بالعمــــل 

  .٥خارج أوربا وداخلهاالتعلیم المستمر لتحدیات التى یواجهها  واالمستدامة

لتفصیل القول عن حملـة الیونـسكو للـتعلم مـدى الحیـاة  )٢٠٠٩( Ouane ناعوثم عرض 
ومدى مساهمتها مع الدول والمؤسسات التعلیمیة في كافة أنحاء العـالم لتوسـیع قاعـدة المعرفـة بهـذا 
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 ٤

فكــرة الــتعلم مــدى الحیــاة موضــوعا مركزیــا فــي العمــل مــع أصــبحت  إذ .٦الــنمط الجدیــد مــن التعلــیم
یجــب أن یكــون  أن الــتعلم مــدى الحیــاة أعلنــت الیونــسكو حیــث. ١٩٧٢نــشر الــتعلم منــذ  لالیونــسكو

  :تنظیم سیاسات التعلیملحجر الزاویة أو مبدأ 
"lifelong learning needs to be the keystone or organizing principle 

for education policies".  
  :هـ ـ أهداف الدراسة

  .ـ الوقوف على آلیات تنفیذ برامج التعلیم المستمر في دول االتحاد األوربي

  .ـ تقییم برامج التعلیم المستمر في دول االتحاد األوربي

  : مصادر البیاناتو ـ 

 دتعتمـــد الدراســـة علـــى البیانـــات الـــواردة فـــي المواقـــع الرســـمیة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت لمعاهـــ
  فـــي دول االتحـــاد األوربـــي، إضـــافة إلـــى النـــشرات الدوریـــة للهیئــــات مـــستمر التعلـــیم الوأكادیمیـــات

، وتقـــاریر التنمیـــة البـــشریة الـــصادرة عـــن برنـــامج األمـــم المتحـــدة األوربیـــة المعنیـــة بـــالتعلیم المـــستمر
  .اإلنمائى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
٦ Ouane, A. (٢٠٠٩) UNESCO’s drive for lifelong learning. In Jarvis, P. (Eds). (٢٠٠٩).  

The Routledge International Handbook of Lifelong Learning (pp. ٣١١ – ٣٠٢). 

London and New York: Routledge . 
  



 ٥

  برامج التعلیم المدرسي والتعلیم العالي ـ أوال

 ولیونــاردو دافنــشي Sokratesتحــاد األوربــي فــي التعلــیم ببرنــامجي ســقراط بــدأت بــرامج اال
Leonardo Da Vinciذا النـوع مـن التعلـیم فـي عـام  للتعلم مدى الحیاة، وبدأت أوربا في رعایة ه

مجــاالت التعلــیم، وبخاصــة مــع إنــشاء برنــامج الــتعلم مــدى  ، ففتحــت آفاقــا جدیــدة فــي جمیــع١٩٩٥
 .البــرامج فــي مــشاریع مــشتركةتفعیــل كافــة  مــن خــالل ،عــاون التعلیمــيللت) ٢٠١٣-٢٠٠٧(الحیــاة 

وفي هذا اإلطار تم تقسیم برنامجي سقراط
٧

 ولیونـاردو دافنـشي فـي مجموعـات، وجـاء االثنـان تحـت 
  ).٢٠١٣-٢٠٠٧(برنامج التعلم مدى الحیاة : عنوان واحد هو

ــــدولي المخــــصص لموضــــوع و ــــیم مــــن أجــــل التنم"مــــع إعــــالن العقــــد ال ــــة المــــستدامة التعل ی
Education for Sustainable Development) ESD" ( فــي ٢٠١٤-٢٠٠٥فــي الفتــرة  

بـأن التعلـیم جـزء ال یتجـزأ مـن تحقیـق هـدف الـدول األعـضاء  تتعهد الجمعیة العامة لألمم المتحدة
تـم  و.ى معالجـة قـضایا البیئـة والتنمیـة خطوة ضروریة في تحـسین القـدرة علـه وأن،التنمیة المستدامة

یتطلـب حیـث استراتیجیة الیونسكو للتنفیذ في جمیع أنحاء العالم من أجل التنمیـة المـستدامة اعتماد 
، وبنــاء االتــصال وتطــورات شــبكة ، الــشراكات:العدیــد مــن العناصــر التــي ال غنــى عنهــا، مثــلذلــك 

  . والرصد والتقییم،القدرات والتنمیة واالبتكار

دول االتحاد عـشرات اآلالف مـن الدارسـین مـن دول وقد جذبت برامج التعلیم المستمر في 
االتحـــاد، ومـــن عـــدة دول أخـــرى بعـــضها أوربیـــة مـــن خـــارج االتحـــاد، وبعـــضها مـــن قـــارات أخـــرى، 

  :، ومنه تتبین تلك الحقائقتوزیع هؤالء الدارسین) ١(ویوضح جدول 

 ، ممـــا یـــشیر إلـــى نجـــاح%١٤ــــ تبلـــغ نـــسبة الدارســـین مـــن خـــارج االتحـــاد األوربـــي حـــوالي 
  .االتحاد األوربي في تعمیم تجاربه الفعاله خارج نطاقه الجغرافي

ـــة البـــرامج األربعـــة؛ ذلـــك لقـــدرة  ـــ تجتـــذب بـــرامج التعلـــیم الجـــامعي النـــسبة األكبـــر مـــن جمل ـ
ـــة علـــى اســـتیعاب التغیـــرات التكنولوجیـــة ومتطلبـــات المرحلـــة أفـــضل مـــن  الدارســـین فـــي تلـــك المرحل

  .غیرهم

هنــي مــع بــرامج التعلــیم العــالي ممــا یــشیر إلــى الطبیعــة العملیــة ـــ تتنــافس بــرامج التــدریب الم
  .واإلنتاجیة للمجتمع األوربي

  
                                                

٧ http://www.sokrates-leonardo.de/ 
  



 ٦

   ٨)٢٠١٠ـ٢٠٠٠(تطور عدد الملتحقین ببرامج التعلیم المستمر باالتحاد األوربي ) ١جدول(
 )ألف دارس(                                                                                              

  تعلیم الكبار  التدریب المهني  التعلیم الجامعي  التعلیم المدرسي  
مـــن دول   السنة

  االتحاد
مـــــــــــــــــــــــــــن 
خــــــــــــــــــارج 

  االتحاد

مـــن دول 
  االتحاد

مـــــــــــــــــــــــــــن 
خــــــــــــــــــارج 

  االتحاد

مـــن دول 
  االتحاد

مـــــــــــــــــــــــــــن 
خــــــــــــــــــارج 

  االتحاد

مـــن دول 
  االتحاد

مـــــــــــــــــــــــــــن 
خــــــــــــــــــارج 

  االتحاد
٨  ١٩٣  ٥١  ٢٠٧  ٢٩  ٢١٤  ٧  ١١١  ٢٠٠٠  
١٠  ١٨٠  ٤١  ١٨٠  ٣١  ٢٢٢  ٦  ٩١  ٢٠٠٢  
١٤  ١٨٨  ٤٣  ٢١٢  ٣٣  ٢٢٠  ٩  ١٠١  ٢٠٠٤  
١٥  ١٩٩  ٤٨  ٢٢١  ٣٦  ٢٣١  ١٢  ١١٥  ٢٠٠٦  
١٦  ٢٠١  ٥٧  ٢٢٧  ٣٨  ٢٣٨  ١٤  ١١٩  ٢٠٠٨  
٤١  ٣٠١  ١٠٥  ٣١٩  ٨٤  ٣٤٠  ٣٨  ٢٢٠  ٢٠١٠  

 فـي إطـار برنـامج للـتعلم ٢٠٠٧برامج االتحاد األوربي للتنمیة الدولیة منذ عام وقد ظهرت 
 التـي  مـع تعـدد األطـر االسـتراتیجیة،PLL (Program for Lifelong Learning(مـدى الحیـاة 

  .تنطوي على إمكانیة النجاح المستمر لتحقیق العقد العالمي عن البیئة والتنمیة المستدامة

التعلــیم مــن أجــل " عقــد االتحــاد األوربــي فــي بــرلین مــؤتمرا دولیــا عنوانــه ٢٠٠٧وفــي مــایو 
 وفـي إطـار حلقـات العمـل ،Education for Sustainable Development" التنمیـة المـستدامة

ـــدولیون مـــدى فعالیـــة مـــشاریع االتحـــاد األوربـــي التعلیمیـــة   بالبیئـــة والتنمیـــة المتعلقـــةدرس الخبـــراء ال
 وكــان ذلــك بمثابــة بدایــة جیــدة لمناقــشة ،المــستدامة ضــمن بــرامج التعلــیم فــي دول االتحــاد األوربــي

ــــــــة والمــــــــستقبلیة ــــــــي المــــــــشروعوأظهــــــــر. الجهــــــــود الحالی ــــــــرئیس ف   ت البحــــــــوث المقدمــــــــة العجــــــــز ال
 إذ ال یوجــد قاعــدة بیانــات مركزیــة، وال یوجــد بروتوكــول ،ضــمن بــرامج التنمیــة فــي االتحــاد األوربــي

نـــب الـــسیاسي لالبتكـــار مـــن أجـــل ا إضـــافة إلـــى االفتقـــار فـــي الج،للتعـــاون الـــدولي فـــي هـــذا المجـــال
  : یليالتنمیة المستدامة، ومن ثم تم االتفاق على ما 

  .ـ تنفیذ األنشطة المقترحة من خالل شبكة من الشراكات في كل تخصصات التنمیة

                                                
الجــدول مــن عمــل الباحــث اعتمــادا علــى البیانــات المتاحــة فــي المواقــع اإللكترونیــة للبــرامج الدراســیة : المــصدر ٨

 .والوارد بعضها في مالحق الدراسة
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التعلیم المدرسي من دول االتحاد التعلیم المدرسي من خارج االتحاد التعلیم الجامعي من دول االتحاد
التعلیم الجامعي من خارج االتحاد التدریب المھني من دول االتحاد التدریب المھني من خارج االتحاد
تعلیم الكبار من دول االتحاد تعلیم الكبار من خارج االتحاد

  

 )ألف دارس) (٢٠١٠ـ٢٠٠٠(تطور عدد الملتحقین ببرامج التعلیم المستمر باالتحاد األوربي ) ١شكل(     

ــ  اقتــصادیة وبیئیــة واجتماعیــة وسیاســیة (لبعــد التكــاملي لالســتدامة لألنــشطة كافــة ا مراعــاةـ
   )وثقافیة

  .ـ تشجیع األنشطة التي تحفز استمرار عملیة تطویر البیئة والتنمیة المستدامة

بــرامج التعلـــیم المدرســـي وبـــرامج التعلـــیم العـــالي :  ســـقراط ولیونـــاردو دافنـــشي علـــىاشتمل برنامجـــیــو
  .وبرامج التدریب المهني وبرامج تعلیم الكبار

برامج التعلیم المدرسيأ ـ 
٩
:   

ــــى بــــرامج ــــیم األساســــي بــــرامج یطلــــق عل ، )١ملحــــق( COMENIUS) كومینیــــوس( التعل
مدرسـین طـالب والاالبتدائیة واإلعدادیة والثانویة، وتخصص لل: وتختص بكل مراحل التعلیم الثالث

  :وتشتمل على المساقات التالیة. أو الموظفین العاملین في مجال التدریس في تلك المرحلة
  .ـ الشراكات المدرسیة

  .قلیمیةـ الشراكات اإل
  .ـ المشاریع متعددة األطراف

  .ـ شبكات االتصال

 ویـشجع علـى تعلـم اللغـات ، ویدعم تدریب المعلمـین،یزید هذا البرنامج من حركة الطالبو
ففــي ألمانیـــا تــم تنفــذ األنـــشطة .  ویتــیح التعـــاون والــشراكات المدرســیة فـــي أوروبــا،األجنبیــة الحدیثــة

                                                
٩ http://www.kmk.org/pad/home.htm 



 ٨

 Nationalخدمـــة التبـــادل التربـــوي لراف الوكالـــة الوطنیــة المیدانیــة فـــي إطـــار هــذا البرنـــامج بإشـــ

Agency Pedagogic Exchange Service.  أمــا المحــاور الرئیــسیة للبرنــامج الــذي تــدیره
ٕانــــشاء ، ومــــشاریع التعــــاون األوربــــي لتــــدریب المعلمــــین المفوضــــیة األوربیــــة فــــي بروكــــسل، فتــــشمل

  .الشبكات التعلیمیة

وارتفعــت شــراكات التــدریب مــن . مینیــوس بــاطراد فــي ألمانیــاوازداد االهتمــام فــي برنــامج كو
 مــــــشروعا فــــــي العــــــام الدراســــــي ١٢٤٥ إلـــــى ١٩٩٥/١٩٩٦فــــــي العــــــام الدراســــــي مـــــشروعا  ١٨٥

ا ملیون یورو للمشاریع في ألمانی١٣ویعتزم االتحاد األوربي استثمار . ٢٠٠٦/٢٠٠٧
١٠
.  

 عـــدد ال یقـــل عـــن ثـــالث الـــشراكات المدرســـیة فـــي برنـــامج كومینیـــوس بالتعـــاون بـــینوتهـــتم 
 ممــن لــدیهم الهــدف المــشترك المتمثــل فــي العمــل ،مـدارس مــن البلــدان المــشاركة فــي برنــامج ســقراط

مـع تنفیـذ عـدد مـن المـشروعات التـي تقـوم بهـا  ،معا من أجـل تحقیـق التنمیـة علـى مـستوى المدرسـة
لخـدمات التربویـة عبـر إدارة المدارس للتطویر المستمر للتـدریب مـن خـالل منـسق البرنـامج وتبـادل ا

" التربیـة البیئیـة" مـشروعا،  تحـت مـسمى ٤٨٨٦بنك المعلومات، وقد وصـل عـدد المـشروعات إلـى 
Environmental Education. وبتتبــع العنــاوین التــي تــشیر إلــى االســتدامة sustainability 

ستدامة، التنمیــة المـستدامة للمــدن، وحلــول مــشكالت التنمیــة المــ :تتخــصص فــي مــشروعا، ٤٥نجـد 
 ،التـــراث الثقـــافي و،التـــاریخ، وة، والتنمیـــة المـــستدامة فـــي أوروبـــاوالتعلـــیم مـــن أجـــل التنمیـــة المـــستدام

تعــــاون المدرســــة مـــــع  و،البیئـــــة وعلــــم البیئــــة و،وســــائل اإلعــــالم واالتــــصاالت و،اللغــــات األجنبیــــةو
   .رأةالمساواة بین الرجل والم و،األقلیات اإلثنیة و،التكامل االجتماعي و،المجتمع

، تحـــسین وجـــودة نظـــم التعلـــیم األوربیـــةلدول ثـــالث برنـــامج  الســـتكمال الیتطلـــب التعـــاون و
 ٢٠٠٥-١٩٩٦مـن  وقـد جمعـت المـشاریع.  في االتحاد األوربيات فیما یخص تعلیم اللغوبخاصة

لتحقیــق المعــاییر المــذكورة أعــاله
١١
 التــي أنــشئت ،برنــامج لمــشروعات بنــك المعلومــاتال ویعــرض ،

 والتخصــصات المتعــددة، ،تحــاد األوربــي فــي النــرویج، حیــث المعــاییر األوربیــة للتعلــیممــن قبــل اال
وهنـاك .  مثـل التعلـیم المـشترك بـین الثقافـات والتعـارف مـع التنـوع،والموضـوعات متعـددة المـستویات

التعلــیم مــن " ومــن ثــم فــإن عبــارة ، مــشروعا تتنــاول علــى وجــه التحدیــد تنفیــذ االســتدامة١٨٠حــوالي 
  :جاءت في مركز الصدارة، كما یلي" لتنمیة المستدامة والتنمیةأجل ا

  .المدارس االبتدائیة األوربیة ـ تطویر وتقییم استدامة الممارسات المستدامة في
                                                

١٠ http://ec.europa.eu/index_en.htm 
٦ ١١ http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/projects_en.html 



 ٩

  .ـ تطویر المناهج للتعلیم من أجل التنمیة المستدامة في المراحل األولي

  .ـ تطبیقات جدیدة للتنمیة المستدامة داخل المدارس

  .واالتحاد األوربي للطاقة المستدامة للمدرسة الثانویةـ رؤیة 

  .ـ التعلیم من أجل تغیر المنظور للتعلیم والمشاركة في التنمیة المستدامة

  المعلمــین لمــنح الــشباب مزیــدا مــن الفــرص Education for Changeیـدعم مــشروع و
 المعلمـــین المهـــرة فـــي الكتـــساب المعرفـــة والعمـــل لـــصالح التنمیـــة المـــستدامة، فـــي تعـــاون وثیـــق مـــع

 والمنظمـــات غیـــر الحكومیـــة والمدرســـین فـــي الجامعـــات ومـــشروع تطـــویر واختبـــار ونـــشر ،المــدارس
 وبالتـالي ،سـوف تـشارك المتعلمـین بطریقـة عملیـة دیمقراطیـة. طریقة التـدریب األولـي وأثنـاء الخدمـة

فوائـد والمهـارات كأعـضاء ال  والـذي بـدوره سـیؤدي إلـى زیـادة،تحقیق تجربة أكثر متعة والتعلم النشط
 وتــصمیم المنــاهج ،ســیقوم المــشروع أیــضا تطــویر موقــع علــى شــبكة االنترنــت. فــي مجتمــع مــستدام

  . الدراسیة لتحقیق التنمیة المستدامة ونشر كتیب عن التدریب أثناء الخدمة

 مـــــشاریع، مثـــــل ٨-٦یـــــتم كـــــل ســـــنة تـــــسجیل مـــــا بـــــین  لـــــدعم اللغـــــة األجنبیـــــة والتـــــدریبو
 وتطــویر المدرســة مــن ، والهویــة والمواطنــة،ٕ واشــراك المجتمــع المحلــي،الــة الدولیــةموضــوعات العد

 مــع إمكانیــة إنــشاء شــبكة وطنیــة لتنفیــذ ،خــالل التعلــیم البیئــي، واالســتثمارات األوربیــة للتعلــیم البیئــي
  .عملیة التنمیة المستدامة في مجال التعلیم

برامج التعلیم العاليب  ـ 
١٢
:  

، وتخـتص )٢ملحـق( ERASMUS) ایراسـموس( بـرامج عـاليیم الیطلق علـى بـرامج التعلـ
بمرحلــــة التعلــــیم العــــالي والدراســــات العلیــــا، وتخــــصص ألعــــضاء هیئــــة التــــدریس والهیئــــة المعاونــــة 

وتشتمل على المساقات التالیة. والموظفین العاملین في مجال التعلیم العالي والطالب
١٣
:  

  .ـ الشراكات الجامعیة

  .طرافـ المشاریع متعددة األ

  .ـ شبكات االتصال

                                                
١٢ http://eu.daad.de/eu/index.html 
١٣ http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/erasmus_en.html 



 ١٠

 ٢٠٠٠بمــشاركة أكثــر مــن   ERASMUSیــتم تنفیــذ برنــامج التعلــیم العــالي ایراســموس و
 وهـو أكبـر ، معلـم١٠٠،٠٠٠ ملیون طالب وأكثر مـن ١.٥ وأكثر من ، بلدا أوروبیا٣١جامعة من 

علـیم بإشـراف فـي جمیـع أنحـاء العـالم لتعزیـز التعلـیم العـالي فـي قطـاع التـ حتى اآلن ـ منحة دراسیة 
  . األكادیمیة األلمانیة، والوكالة الوطنیة للمفوضیة األوربیة

  : على دعم األهداف التالیةالبرنامج عتمد وی

  .ـ استقطاب أساتذة الجامعات ذوي الكفاءة من خارج البلدان األوربیة

 ـ تدریب المعلمین والعاملین في الجامعات األخرى ورجـال األعمـال فـي دول خـارج االتحـاد
  .األوربي

 البرامج المكثفة للمعلمـین والطـالب فیمـا ال یقـل عـن ثـالث دول مـشاركة فـي مـشروع  دعمـ
  للتعاون على المدى القصیر 

ویركــز البرنــامج فــي المقــام األول علــى زیــارة دراســیة داخــل البلــد الــشریك األوربــي، لتفعیــل 
 ،تنـــوع الثقــــافي والتنـــوع البیولــــوجي لزیــــادة ال،التبـــادالت الدولیـــة والثقافــــات بـــین الطــــالب والمدرســـین

البیئـة ودعـم توجهـات  ،ویركز البرنامج على توسیع آفـاق بنـاء الشخـصیة مـن خـالل الحركـة الدولیـة
  .والتنمیة المستدامة

  :وتتمثل مساقات ذلك البرنامج فیما یلي

   :١إیراسموسـ ١

طـــرق إلدارة مختلــف الكــل مــن الطـــالب والمــدربین لــتعلم لبـــرامج مكثفــة هــذا المــساق قــدم ی
الفـــصول متعـــددة الجنـــسیات المتخصـــصة فـــي الموضـــوعات المختلفـــة، فـــتم وضـــع برنـــامج لتبـــادل 

 واألســالیب ،جدیــدةالتعلیمیــة النمــاذج ال و،خبــرات المــدربین ووجهــات النظــر حــول محتویــات المنــاهج
 وجهــة التــي تركــز علــى التعلــیم الــدولي، والنظــر فــي البــرامج المقدمــة بــشأن التنمیــة المــستدامة مــن

  .  فضال عن المناقشات التى تبحث عن الحلول،النظر األوربیة

الزراعــة العــضویة، وأفــضل طــرق التغذیــة :  تــم مناقــشة البــرامج التالیــة،علــى ســبیل المثــال
، والتخطــیط ومبــادئ التــصمیم المــستدام، والتخطــیط  لألطفــال وتخطــیط التنمیــة الحــضریة،ةیالمدرســ

 والمرونـة ، المستدامة، واستخدام الموارد، واالندماج االجتمـاعيالحضري واإلقلیمي في ظل البیئات
ـــــة للتـــــأثر واالســـــتدامة فـــــي البیئـــــات الریفیـــــة األوربیـــــة، وتثمـــــین المـــــوارد الزراعیـــــة والتنمیـــــة  والقابلی

  .المستدامة، وغیرها



 ١١

ـــتعلم والتعلـــیمو  وال ســـیما مـــن ،هنـــاك إمكانیـــات خاصـــة لتنفیـــذ المـــشاریع والنمـــو المـــستدام لل
وینبغـي التوصـل .  مـستوى االتحـاد األوربـيعلـىطویر المناهج الدراسیة الجامعیة المـشتركة خالل ت

  .إلى تحسین نوعیة التعلیم من خالل التعاون بین اثنین أو أكثر من جامعات أجنبیة

 مــــــن ٢٠٠٤فــــــي عــــــام  ERASMUSایراســــــموس لبرنــــــامج الوكالــــــة التنفیذیــــــة اتخــــــذت و
 ، سـبعة منهـا ذات صـلة باالسـتدامةكـان ف؛ة لجمیـع المـشاریعقائمـ وقامـت بإعـداد ،مقرا لهابروكسل 

  :هىفي عدة تخصصات 

  .ـ حقوق الطفل

  .ـ الفروق الثقافیة والعملیات العابرة للحدود الوطنیة

  .ٕـ الصحة البیئیة وادارة المخاطر

  .ـ المدرسة والمجتمع

  .ـ اإلدارة البیئیة لمستجمعات المیاه في أوروبا

  .ار التنمیة المستدامةمسلـ التصمیم المبتكر 

  .ـ اإلدارة واألمن الجماعي لتقییم البیئة المستدامة

  :؛ هى تم قبول أربعة مشاریع جدیدة تتناول االستدامة٢٠٠٥وفي عام 

  .يالسیاسعلم االجتماع ـ ماجستیر 

  .ـ الرعایة الصحیة واالجتماعیة للمهاجرین واألقلیات

  . السیاراتجدیدة في هندسةتكنولوجیة وبیئیة ـ معاییر 

  .ـ الماجستیر األوربي في إدارة مخاطر األعمال المستدامة

   :٢إیراسموسـ ٢

 الرئیــسة فــي تحدیــد هتتمثــل أهدافــ، و٢٠٠٧اعتبــارا مــن أبریــل بــدأت فعالیــات ذلــك المــساق 
تعــاون بــین الجامعــات وأعــضاء هیئــة التــدریس الجــامعي فــي الوتطــویر التعــاون األوربــي مــن خــالل 

صة وجمعیــــات مهنیــــة داخــــل جمعیــــات ومنظمــــات متخصــــذلــــك بالتعــــاون مــــع و ،مجــــاالت محــــددة
 والمنظمـــات ،والعدیـــد مـــن الـــشركاء المعنیـــین بالبیئـــة فـــي القطـــاع العـــام والقطـــاع الخـــاصالجامعـــة 

 واألولویـة فـي المقـام األول ، الشبكات لتحقیق النتائج وفقا للمـشروع المقتـرحعبرالطالبیة، للتواصل 
 فمـن المهــم أن تــشمل الــشبكات ،لــذا. دة المـدى علــى الجامعــات داخـل أوروبــالالسـتدامة وآثارهــا بعیــ

 وباإلضافة إلى ذلك یمكن التعاون عبـر الحـدود الوطنیـة للحـصول .جمیع الشركاء من كافة البلدان



 ١٢

 إذ ینبغــي للــشبكات أن تكــون بمثابــة منــصة لمناقــشة المواضــیع ذات الــصلة ،علــى الفرصــة األمثــل
  . السیاق األوسع مع كافة التخصصات على مستوى التعلیم العاليفي مجال االستدامة في

  :وتتمثل أهم تخصصات ذلك المساق في

  .ـ دراسات التنمیة اإلنسانیة

  .اسة المناظر الطبیعیة في أوروباـ در

  .ـ المواطنة

  .ـ األغذیة والسالمة البیئیة

  برامج التدریب المهني وتعلیم الكبار ـ ثانیا

التــي أنــشأها االتحــاد األوربــي هــو ) PLL(بــرامج الــتعلم مــدى الحیــاة الهــدف الــرئیس لیعــد 
المتوافقــة قائمــة علــى المعرفــة التدریجیــة الالــتعلم مــدى الحیــاة یــساهم فــي الــشراكة "التــرویج لفكــرة أن 

، وبالتــالي مــن الــسكانكبــر عــدد هــذا النمــوذج ألمــع إمكانیــة التنمیــة االقتــصادیة المــستمرة، وتقــدیم 
تــم تخــصیص ســبعة  و". علــى حمایــة البیئــة لألجیــال المقبلــةمــع الحــرص االجتماعیــة، زیــادة التنمیــة

 والـشراكات فـي ،لتحـسین وتوسـیع المـشاریع المبتكـرةالبرنـامج ملیارات یورو من أجل تحقیـق أهـداف 
  . وزیادة القدرة على الحركة في التعلیم والتعلم داخل أوروبا،مجال التنمیة

  :ج التدریب المهني وتعلیم الكبار، وبیانها كما یليوتم تفعیل ذلك من خالل برام

برامج التعلیم والتدریب المهني ـ أ
١٤
:  

  Leonardo Da Vinci" لیونــــاردو دافنــــشي"برنــــامج البرنــــامج الثالــــث یطلــــق علیــــه 
ببــرامج التعلــیم المخصــصة للتــدریب المهنــي، وااللتحــاق بــه ال یتقیــد بــسن وال خــتص ی، و)٣ملحــق(

شتمل على المساقات التالیةی و.أي اشتراطات خاصة
١٥
:  

  .الشراكاتـ 
  .اریع نقل االبتكار متعدد األطرافمشـ 

   .ـ مشاریع تنمیة االبتكار متعدد األطراف

                                                
١٤ http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/leonardo_de.html 
١٥ http://leonardo.cec.eu.int/pdb 



 ١٣

لتعـــــاون بـــــین المؤســـــسات وطـــــالب ا لیونـــــاردو دا فنـــــشي  برنـــــامجَمَّ دعـــــ١٩٩٤منـــــذ عـــــام و
مراقبــة الطــالب فــي وعیة  الخبــرة العملیــة مــن خــالل تعزیــز مفهــوم التلمــذة الــصنالتبــادلالجامعــات 

  وبالتــالي تطـــویر مهــارات الـــتعلم المبتكـــرة،مكــان العمـــل فــي الـــدول األعــضاء فـــي االتحــاد األوربـــي
 وتوســیع االبتكــار ،التعــاون بالنــسبة للتــدریب المهنــيورفــع نوعیــة الخبــرات العــابرة للحــدود الوطنیــة و

  .في البعد األوربي لنظم التعلیم والتوظیف والمنهجیة

لوكالـة التـابع لفي المعهـد الـوطني للتعلـیم الـوظیفي ) التعلیم من أجل أوروبا(رنامج وأنشئ ب

الوطنیة داخل ألمانیا
١٦

تـشارك المفوضـیة األوربیـة بـشكل غیـر ولیونـاردو دا فینـشي، " المكلفة بـإدارة 
 عملیـات س بنك معلومات لالتحـاد األوربـي علـى االنترنـت یتـیح تنفیـذیأستم تو .مباشر مع البرنامج

  .معاییر مختلفة لجمیع المشاریعوضع البحث المختلفة مع 

  :تلك المشاریعومن 

  :ـ المشروعات التجریبیة١

األســــالیب و ،ٕادارة األزمــــاتو ،التنمیــــة: Pilot Projectsالمــــشروعات التجریبیــــة تــــشمل 
 وهـــي ،ل مـــن ثــالث دول علـــى األقـــَالـــشراكةُ المــشروع ویـــشترط. المبتكــرة فـــي إطـــار التعلــیم المهنـــي

فریـــدة ونوعیـــة اإلنتـــاج البتكـــارات االمـــشاریع ال حیـــث تـــوفر ،األهـــداف األساســـیة للمـــشروع التجریبـــي
 مع إمكانیة تنفیـذ تـدابیر لتحقیـق التنمیـة المـستدامة فـي إطـار تطـویر أسـالیب التعلـیم المهنـي الجیدة

  .والمستمر

 رائـــدا،  مـــشروعا١٦٠٦ســـجل مـــا مجموعـــه ) ٢٠٠٦-٢٠٠٠(مـــا بـــین عـــامي  فتـــرةالوفـــي 
في معظم الحاالت یركز المـشروع علـى إمكانیـة خلـق و ، مشروع حول التنمیة المستدامة١٠٠منها 

  . جو مكان العمل الذي كان صدیقة للبیئة

ومن األمثلة على هذه المشاریع
١٧
:  

  .ٕتطویر المناهج الدراسیة في أوربا، واعادة تدویر الصناعة ـ مشروع
  .إلدارة البیئیةـ مشروع مصادر الطاقة المتجددة وا

  .ـ مشروع نقل المعرفة في مجال التصمیم البیئي
  .ـ مشروع دمج التصمیم والتعلیم واالستدامة

                                                
١٦  http://www.na-bibb.de (As of April ٢٠١١) 
١٧   http://www.leonardodavinci-projekte.org 



 ١٤

  .ـ مشروع إدارة الشركات الصغیرة والمتوسطة لدعم االستدامة اإلقلیمیة
  .ـ مشروع وضع منهج تعلیمي على الصعید الوطني للتعلیم المهني

  .ن أجل االستدامة في عملیات التصنیع التجاريـ مشروع تطویر التعلیم المستمر م

 ، التركیـز الـرئیس علـى نقـل وتنفیـذ النتـائج والمنتجـاتیكـونفي برنامج الـتعلم مـدى الحیـاة و
لـــذلك تـــم تخـــصیص مـــشاریع رائـــدة لنقـــل . علـــى أن تكـــون الحلـــول التـــي تقـــدم والنتـــائج قابلـــة للتنفیـــذ

كـارات مـن أجـل التنمیـة المـستدامة واسـتراتیجیات فمـن الـسهل أن نـرى أن عملیـة نقـل االبت. االبتكار
  .الحل المستدام في الممارسة المهنیة بسالسة

  :ـ كفاءات اللغة٢

لتعزیــز الكفـاءة اللغویــة  Language Competencesكفـاءات اللغــة تخــصص تـم إعـداد 
بـادل البـرامج  بعمل مشاریع تجریبیة مبتكرة للمعلمین والمواد التعلیمیة الوطنیـة مـن خـالل ت،والثقافیة

وخلــق أســاس  الكفــاءة اللغویــة تحــسین الكفــاءة اللغویــة والثقافیــة للمعلمــین والطــالب مــن خــالل دعــمل
 مثــــل حمایــــة البیئیــــة الدولیــــة وحفــــظ ،لتبـــادل مــــستمر للتعــــاون الــــدولي علــــى مختلــــف الموضـــوعات

  . السالم

  :ومن أمثلة تلك المشروعات

  .صطلحات اإلیكولوجیة الزراعیةـ مشروع مختبر اللغات المهنیة األساسیة للم

  .ـ مشروع تطویر تعلیم مواد اللغة والمواد المرجعیة للمشاركین في بعثات حفظ السالم

توزیــع اللغــات التــى یــتم بهــا تفعیــل بــرامج االتحــاد األوربــي فــي دولــه، ) ٢جــدول(ویوضــح 
سجیل فـي برنـامج حیث أنه ال یتاح للدارس التسجیل بإحدى اللغات التى یتقنها، فـإن عجـز عـن التـ

  . منها سجل في برنامج آخر في دولة أخرى حسب قدرته التفاعلیة
  
  
  

 ١٨)٢٠١٠(توزیع اللغات األكثر تداوال في برامج التعلیم المستمر باالتحاد األوربي ) ٢ جدول( 

  %  )ألف دارس(العدد   اللغة  %  )ألف دارس(العدد   اللغة
  ١.٨ ٢٦  اإلیطالیة.٣٦  ٥٣٢  اإلنجلیزیة

                                                
الجــدول مــن عمــل الباحــث اعتمــادا علــى البیانــات المتاحــة فــي المواقــع اإللكترونیــة للبــرامج الدراســیة :  المــصدر ١٨

 .والوارد بعضها في مالحق الدراسة
  



 ١٥

٧  

 ٢٩٩  نسیةالفر
٢٠.
  ١.٢  ١٨ السویدیة  ٦

 ٢٤٢  األلمانیة
١٦.
٩  

  ١.١ ١٦ النرویجیة

  ٠.٦ ٩ الدانمركیة  ٥.٩  ٨٥ األسبانیة
  ٧.٠  ١٠٢  أخرى  ٣.٢ ٤٦ الهولندیة
  ٢.٨  ٤١ البرتغالیة
  ٢.٢  ٣٢  الیونانیة

  ١٠٠  ١٤٤٨  المجموع

 یقــارب ثالثــة أربــاع ویــشیر الجــدول إلــى ســیادة اللغــات اإلنجلیزیــة والفرنــسیة واأللمانیــة بمــا
  .عدد الدارسین

اإلنجلیزیة الفرنسیة األلمانیة أخرى األسبانیة الھولندیة الیونانیة

اإلیطالیة السویدیة النرویجیة الدانمركیة

  
 نسبة اللغات األكثر تداوال في برامج التعلیم المستمر باالتحاد األوربي) ٢شكل(

  :الشبكات العابرة للحدود ـ٣

  Trans-national Networksالـــشبكات العـــابرة للحـــدود الـــسیاسیة یـــشترط تخـــصص 
ات حـول الجدیـد فـي مجـال التـدریب وجود شركاء من ثالث دول على األقل مـن أجـل نـشر المعلومـ

  :هومن أمثلة مشروعات. المهني

  .ـ مشروع الشبكات العابرة للحدود في القطاع الحیوي والبیئة

  .لتدریب المهني إلقلیمي دائم التنمیة مدى الحیاةاـ مشروع شبكة 



 ١٦

  .ـ مشروع التدریب والتعلیم لحمایة البیئة

  .ـ مشروع الصحة الریفیة المستدامة

  :اد المرجعیةالمو ـ٤

المـوارد المـستثمرة فـي تنمیـة Reference Materials المـواد المرجعیـة تخـصص ساعد یـ
 وتحلیـــل أدائهـــا لتحدیـــد أولویـــات ،فـــي مـــشاریع البحـــوث والتـــدریب المهنـــي فـــي جمیـــع أنحـــاء أوروبـــا

 ٧٠ومـــــسجل بالتخـــــصص . المـــــشاریع ومراقبـــــة تـــــدابیر أفـــــضل الممارســـــات فـــــي التـــــدریب المهنـــــي
  :ها من،مشروعا

  .ـ إدارة العمل في النظام البیئي األوربي

  .ـ المهارات غیر الرسمیة في قطاع التجارة 

  .ـ تعلیم الكبار

  .ـ تطبیق الالمركزیة

ٕ وتــم اختیــار النمــسا وایطالیــا والیونــان .ـــ تطــویر شــراكات الــتعلم لتــشجیع المنتجــات المبتكــرة

.شراف الوكالة الوطنیة النمساویةبإ" الكنز المشترك األوربي"وبولندا موضوعا تحت عنوان 
١٩
   

برنامج تعلیم الكبارـ ب 
٢٠
:  

لــذا لـــزم % ٤١تبلــغ نـــسبتها فــي أوربـــا )  ســنة فمـــا فوقهــا٦٠(لمــا كانــت نـــسبة كبــار الـــسن 
إعــداد بــرامج خاصــة لهــم فــي كافــة المجــاالت ومنهــا المجــال التعلیمــي، ومــن ثــم تــم إعــداد برنــامج 

ولـیس مقـصورا علـى مـن . )٤ملحـق( GRUNDTVIGج  وأطلـق علیـه اسـم جرانـدتف؛تعلیم الكبار
هــم فــوق الــستین فقــط، ولكــن أخــذ ذلــك االســم علــى ســبیل المجــاز، إذا یــستطیع اللحــاق بــه أى فئــة 

  :ٕعمریة، وان كانت برامجه أفضل أثرا لكبار السن، ویشتمل على المساقات التالیة

  

  :مشاریع التعاون األوربيـ ١

                                                
١٩   http://est.sokrates.at 
٢٠ http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/grundtvig/info_en.html 



 ١٧

 European Cooperationعـــاون األوربــــي الهـــدف الرئیــــسي مـــن مــــشاریع التیعـــد 

Projects الــتعلم مــدى الحیــاة علــى ثالثــة مــستویات علــى مــن خــالل  تحقیــق االســتقرار فــي أوروبــا

 عبــــر الموقــــع التنفیــــذي للوكالــــة،األقــــل
٢١

وعلــــى موقــــع المفوضــــیة األوربیــــة، 
٢٢
اعتبــــارا مــــن أبریــــل  

 والمواطنــة ،مــساواة بــین الجنــسین وال،التنمیــة المــستدامة: حیــث دراســة منــاهج مبتكــرة مثــل، ٢٠٠٧
ٕ وادمــاج الفئــات الهامــشیة االجتماعیــة، وتعلــیم ذوي ، وحمایــة البیئــة، والكفــاءة بــین الثقافــات،النــشطة

  :ومن تلك المشاریع. االحتیاجات الخاصة

  .ـ تطویر واختبار وحدات التدریب وأسالیب التنمیة المستدامة

  .ل مستقبل مستدامـ مراكز التعلیم في المناطق الریفیة من أج

  .ـ إعداد مدرسي تعلیم الكبار

  :شراكات التعلمـ ٢

 منبـرا ألنـشطة التعـاون بـین المنظمـات Learning Partnershipsشـراكات الـتعلم تـشكل 
وغیرهـا لتفعیـل آلیـات تعلـیم الكبـار فـي أوسـع معانیهـا بهـدف بنـاء شـبكات أقـوى بالمـشاركة الصغیرة 

ل كحلقــة وصــل إلــى مبــادرات أخــرى فــي مجتمعــاتهم المحلیــة  والعمــ،مــع المنظمــات األصــغر حجمــا
  .المحیطه

  : تعمل في مشاریع االستدامة، ومنها٢٠ منها ، شراكة٣٧٦ تم عمل ،٢٠٠٥وفي عام 

  .ـ التنمیة المستدامة وتكنولوجیا المعلومات الحدیثة

  .ـ التنمیة المستدامة وتنفیذ مفاهیم التعلم بین الثقافات

  .ستداممـ نماذج التعلیم ال

  : المنح الفردیة لهیئة تعلیم الكبارـ٣

 Individual Grants for Adultالمـنح الفردیـة لهیئـة تعلـیم الكبـار تهـدف مـشروعات 

Education Staff تعزیز التدریب المهني المتقدم لزمالء العمـل فـي تعلـیم الكبـار، وال یـشترط أن ل
فــي أي بلــد أوروبــي بالدراســة سمح لــه ُ بــل یــیكــون التــدریب فــي نفــس البلــد التــى تقــدم للدراســة فیهــا،

                                                
٢١

 http://eacea.ec.europa.eu/static/en/Bots/condocs.htm 
٢٢

 http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/grundtvig/info_en.html 
 



 ١٨

تحــدیث مفــاهیم اإلدارة وتوســیع مفهــوم البعــد األوربــي للــتعلم مــدى الحیــاة، وتحقیــق وتحــسین لآخــر 
  .فرص التنمیة المستدامة

  :الشبكاتـ ٤

 إلــــى المــــشاركة طویلــــة األجــــل لمختلــــف الجهــــات Networksالــــشبكات األوربیــــة تهــــدف 
مـن أجــل تــوفیر ) ع مـا ال یقــل عــن سـتة دارســین مــن سـتة بلــدان مؤهلــةمــ(الفاعلـة فــي تعلـیم الكبــار 

  . التعاون المستمر وشحذ البعد األوربي للوعي بالتعلم مدى الحیاة
  :ومن بین الموضوعات ذات الصلة لتحقیق االستدامة

  .ـ التعلیم المتعدد الثقافات
  .ـ التعلم مع تقدم العمر

  .ـ تعلم اللغات
  .كبارـ تحسین إدارة تعلیم ال

  .الجماعات الهامشیة االجتماعیةوـ إدماج المهاجرین 
  .ـ التثقیف السیاسي

  . االستهالك وحمایة البیئةـ
  االندماج االجتماعيـ 

  :خاتمةال

  :االتحاد األوربي تتضح النقاط التالیةدول في المستمر عند النظر في برامج التعلیم 

وربـي مثـاال یحتـذي لبقیـة دول العـالم حیـث تعد تجربة التعلیم المستمر في دول االتحاد األـ 
عـــزز الـــشراكات المتعـــددة األطـــراف والـــشبكات فـــي كـــل دول االتحـــاد األوربـــي دعمـــا لمبـــدأ التنمیـــة ی

  .المستدامة في منظومة التعلیم

 بــــشمول الموضــــوعات المتعلقـــــة بالبیئــــة والتنمیــــة والتثقیـــــف والدراســـــاتاألبحــــاث تتمیــــز ـــــ 
جمیع المعلمین والطـالب المـشاركین فـي ي برنامج التعلیم المستمر ف المشروع شملی كما .السیاسي

  .صیاغة المشروع

 تمـشیا ،تعـدد التخصـصات عـزز التنمیـة المـستدامة علـى أسـاسیتطویر المناهج المناسـبة ـ 
  .مع االستراتیجیة الوطنیة من أجل التنمیة المستدامة

ة فـي عملیـات صـنع القـرار فـي تشجیع األطفال على المـشارك عتمد التعلیم المستمر علىیـ 
بمــا (ٕاشـراك المجتمــع المدرسـي بأكملـه ، و عـن تحـسین البیئــة المدرسـیةیتهممــسؤولتوسـیع مدرسـتهم و



 ١٩

سیاسات وخطـط عمـل للتنمیـة المــستدامة لـ فـي وضــع المدرسـة) فـي ذلـك اآلبـاء واألمهـات واألطفـال
 ، وأسـبابه،ؤولة فـي المدرسـةتـشجیع التخطـیط واإلدارة المـس ومن ثـم یـصبو إلـى .في المدرسة نفسها

بمــا فــي  ، وخطــط مــستدامة إلدارة النفایــات،الحكمــة مــن اســتهالك الطاقــة واســتخدام المیــاه وتعزیــز
  . والنقل اآلمن لألطفال المدارس،ذلك إعادة التدویر

فـــي المبـــادرات المحلیـــة لجـــدول والجامعـــة إشـــراك المدرســـة یعتمـــد التعلـــیم المـــستمر علـــى ــــ 
  .ةودولی راكات إقلیمیة ووطنیة وش٢١أعمال القرن 

تـــشجیع المــــوظفین ، و قـــیم التنمیـــة المـــستدامة فـــي جمیـــع جوانـــب التعلـــیم العـــاليتـــشجیعــــ 
علـــــى المـــــستویات الوطنیـــــة  والطــــالب علـــــى المـــــشاركة فـــــي الـــــشبكات والــــشراكات بـــــین الجامعـــــات

  .واإلقلیمیة والدولیة

األنـــشطة   وتنظـــیم،المـــستدامةلتنمیـــة احـــول مزایــا فــي المجتمـــع كلـــه  تعزیـــز الـــوعي العـــام ـــ
تــــشجیع المجتمعــــات المحلیـــة علــــى وضــــع بــــرامج البیئــــة والتنمیــــة ، والتعلیمیـــة لتحقیــــق هــــذه الغایــــة

  .البیئي القیام بدور نشط في محافل صنع القرار المستدامة التي تهدف إلى تمكین المواطنین من

  .وضع وتنفیذ استراتیجیة وطنیة ألجل التنمیة المستدامةـ 

مـشاورات وطنیـة  یل تطویر المناهج الدراسیة التي تعزز التنمیة المـستدامة مـن خـاللتسهـ 
  . باعتباره متمیزا ببساطة نقل المعلومات البیئیة،لدعم التسرب في النظام التعلیمي

بـرامج   وتنظـیم،دعم المبادرات مـن المنظمـات غیـر الحكومیـة ومنظمـات المجتمـع المـدنيـ 
، وأنمـاط الحیـاة المـستدامة المـستمر من أجـل تعزیـز الـتعلم ،النسبة للبالغینوخاصة ب ،التربیة البیئیة

  .والفعالة

  

  

  

  

  

  

  

  :المراجع



 ٢٠

  :أوال ـ المراجع العربیة
ــ ســعاد عبــد اهللا العوضــي،  البیئــة والتنمیــة المــستدامة، الجمعیــة الكویتیــة لحمایــة البیئــة،  الكویــت، ـ

  .م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٤الطبعة األولى، 
  :جع اإلنجلیزیةثانیا ـ المرا

- Campbell, J, Baikaloff,  N, & Power, C. (٢٠٠٦)  Towards a Global 
Community: Educating for Tomorrow’s World. Dordrecht, NL: 
Springer . 

- Colin Power (٢٠١١) Lifelong Learning: meanings, challenges and 
opportunities, University of Queensland, Hong Kong. 

- European Commission (٢٠٠٠) Lifelong Learning. Luxembourg: 
European Commission  . 

- Fien, J, Maclean, R. and Park, M. G. (Eds.) (٢٠٠٩),  Education for the 
World of Work and Sustainable Development: Opportunities and 
Challenges, Springer, Netherlands  

- Jha, J. (٢٠٠٩) Promoting gender equality within education. Paper 
presented at ١٧th  CCEM, Kuala Lumpur, ٢٠٠٩  .  

- Karmel, T. and Maclean, R. (Eds.) (٢٠٠٧), Technical and Vocational 
Education and Training in an Ageing Society ، National Centre for 
Vocational Education Research, Adelaide, Australia . 

- Klasen, S. (٢٠٠٢) Does gender inequality reduce growth and 
development? Evidence from cross- country regressions. World Bank 
Economic Review, ٣٧٣-٣٤٥ ,١٦ .  

- Maclean, R. and Fien, J. (٢٠١٠) ‘Education for Sustainable 
Development: Lessons from the Private Sector’. In  Masemann, V., 
Majhanovich, S. et al. (Eds.), Clamoring for A Better World. Wilson 
Sense Publishers, Boston  

- Ordonez, V. and Maclean, R. (٢٠٠٦) “Seeking a New Education 
Paradigm for Teaching and Learning to Meet the Changing Needs of 
Education for All and Skills Development for Work and Life: 
Achieving Education for Sustainable Development “. In Maclean, R. 
(Ed.),  Learning and Teaching for the Twenty-first Century : Springer, 
the Netherlands Power & Maclean/LL Background Paper Page ١٣  

- Ouane, A. (٢٠٠٩) UNESCO’s drive for lifelong learning. In Jarvis, P. 
(Eds). (٢٠٠٩).  The Routledge International Handbook of Lifelong 
Learning (pp. ٣١١ – ٣٠٢). London and New York: Routledge . 

- UNESCO (١٩٩٦) Learning: The Treasure Within. Paris: UNESCO . 



 ٢١

- UNESCO (٢٠١٠) Reaching the marginalized: EFA Global Monitoring 
Report. Paris: UNESCO. 

  :ـ المواقع اإللكترونیةثالثا 
- http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/grundtvig/info_en.html 

(As of April ٢٠١١) 
- http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/grundtvig/info_en.html 

(As of April ٢٠١١) 
- http://ec.europa.eu/index_en.htm (As of April ٢٠١١) 
- http://eu.daad.de/eu/index.html (As of April ٢٠١١) 
- http://leonardo.cec.eu.int/pdb (As of April ٢٠١١) 
- http://www.na-bibb.de (As of April ٢٠١١) 
- http://www.sokrates-leonardo.de/ (As of April ٢٠١١) 
-http://eacea.ec.europa.eu/static/en/Bots/condocs.htm (As of April ٢٠١١) 
 - http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/leonardo_de.html 

(As of April ٢٠١١) 
-http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/projects_en.html

(As of April ٢٠١١) 
-http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/erasmus_en.html(

As of April ٢٠١١) 
 - http://est.sokrates.at(As of April ٢٠١١) 
 - http://www.kmk.org/pad/home.htm(As of April ٢٠١١) 
 - http://www.leonardodavinci-projekte.org(As of April ٢٠١١) 

  
   
  
  
  
  
  
  
  

   المستمر للتعلیمCOMENIUSهم مشاریع التنمیة المستدامة في برنامج أ )١ملحق(
 



 ٢٢

البلد   اسم المشروع
  المنسق

تاریخ 
  البرنامج

  الموقع اإللكتروني للمشروع

االســــــــــــــــتهالك 
 ونمط الحیاة

 www.wilma-rudolph.de; www.yomag.net  ٢٠٠٣  ألمانیا

االســــــــــــــــتهالك 
 ونمط الحیاة

ــــــ ٢٠٠٤  ألمانیا ـ
٢٠٠٧  

www.bbs-walsrode.de/index.php 

التعلیم من أجـل 
  التغییر

ــــــ ٢٠٠٥  السوید ـ
٢٠٠٨  

valdy.lindhe @ ilu.uu.se (E-mail) 

االســــــــــــــــتهالك 
  ونمط الحیاة

ــــــ ٢٠٠١  أسبانیا ـ
٢٠٠٤  

www.econet٢١.org 

الممارســــــــــــــات 
ـــي  المـــستدامة ف
المــــــــــــــــــــدارس 

  االبتدائیة 

ـــة  المملك
  المتحدة

ــــــ ٢٠٠١ ـ
٢٠٠٥  http://www.education.ed.ac.uk/esf 

ــــــــــــــــــــــــة  التنمی
ـــي   المـــستدامة ف

  األولي التعلیم
  بلجیكا

٢٠٠٤-
٢٠٠٧  http://www.ensi.org/index.php?modul=١٠&folder 

ــــــــــــــــــــــــة  التنمی
ـــي   المـــستدامة ف

  ثانويالالتعلیم 
  رومانیا

٢٠٠٥-
٢٠٠٨  http://www.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=٥٦١ 

المدرسـة  تطویر
 مـــــــــن خـــــــــالل

   التعلیم البیئي
  النمسا

٢٠٠٢-
٢٠٠٥  www.seed-eu.net 

 ســــــــــــتثماراتاال
األوروبیــــــــــــــــــة 

   البیئيتعلیم لل
  ایطالیا

٢٠٠٢-
٢٠٠٥  www.tepee-network.net 

 
  
  
  
  
   

   للتعلیم المستمرERASMUSهم مشاریع التنمیة المستدامة في برنامج أ )٢ملحق(
 



 ٢٣

ـــــــــــد   اسم المشروع البل
  المنسق

تـــــــــاریخ 
  لموقع اإللكتروني للمشروعا  البرنامج

 المـــــــــــــــــــــسار
 المبتكــــر نحــــو

ـــــــــــــــــــــة  التنمی
  المستدامة

  هولندا
٢٠٠٤

-
٢٠٠٧  

http://www.unitbv.ro/proiecte/modecodesign/index. 

منــاهج  تطــویر
  رومانیا   دراسیة الصحة

٢٠٠٤
-

٢٠٠٦  
ingrid.snep@inholland.nl (E-mail) 

 الــسكن أشــكال
 فـــي والمعیـــشة
فـــــــي  وروبـــــــا

   ٢١ القرن

  سبانیاأ
٢٠٠٤

-
٢٠٠٦  

klaus@ten-hagen.org (E-mail)  

ــــدة  فــــرص جدی
  النمسا  تدریس لل

٢٠٠٤
-

٢٠٠٦  
c.draghici@unitbv.ro (E-mail) 

 مةالـــــــــــــــــــسال
 والمعرفـــــــــــــــــة
 البیئیــــــة فــــــي

  األغذیة

  البرتغال
٢٠٠٣

-
٢٠٠٦  

http://www.housing٢١eu.net 

دراســات  شــبكة
ـــــــــــــــــــــة  التنمی

   اإلنسانیة
  إسبانیا

٢٠٠٤
-

٢٠٠٩  
www.le-notre.org 

ــــــــــــــــاهج و المن
 الدراســــــــــــــــــیة

 التنمیــــــــــــــــــةو
   المستدامة

  بلجیكا
٢٠٠٣

-
٢٠٠٤  

http://etnet٢١.bauinf.tu-cottbus.de/ 

 الطاقـــــــــــــــــــــــة
  رومانیا   المستدامة

٢٠٠٢
-

٢٠٠٨  
http://www.esb.ucp.pt/iseki/ 

 تطـــــــــــــــــــــــویر
المدرســــة مــــن 

التعلــــیم  خــــالل
  البیئي

  النمسا
٢٠٠٣ 

– 
٢٠٠٩  

http://www.hihm.no/concit/ 

 ســـــــــتثماراتاال
األوروبیـــــــــــــــة 

  البیئيتعلیم لل
  طالیاای

١٩٩٦
-

٢٠٠٩  
http://www.humanitariannet.deusto.es/ 

  



 ٢٤

   للتعلیم المستمرLEONARDO DA VINCIهم مشاریع التنمیة المستدامة في برنامج أ )٣ملحق(
 

ــــــــــــد   اسم المشروع البل
  المنسق

ــــــــاریخ  ت
  الموقع اإللكتروني للمشروع  البرنامج

 المناهج تطویر
  األولیة

ـــــــا   ألمانی
  

٢٠٠١
-

٢٠٠٣  
http://www.recyoccupation.eu.tc/ 

 تطــــــــــــــــــــــــویر
ـــــــــــــــــاءات  الكف

  المحلیة

ــــــا   ایطالی
  

٢٠٠١
-

٢٠٠٣  
info@fipl.it (E-mail) 

تنمیة الشركات 
الـــــــــــــــــــصغیرة 

   والمتوسطة
 /http://www.pro-active.ro  ٢٠٠٢  رومانیا

 التــــــــــــــــــــدریب
 نمـوذج المهني

تنمیـــــــــــــــــــــة لل
  المستدامة 

ـــــــا   ألمانی
  ٢٠٠٣  M.schirwitz@sbgdd.de (E-mail) 

مـــــن  التـــــدریب
 cristina.rocha@ineti.pt (E-mail)  ٢٠٠٤  البرتغال  أجل المستقبل

 التــــــــــــــــــــدریب
صناع المهني و

  القرار
  المجر

٢٠٠٥
-

٢٠٠٧  
http://www.baltema.org/training_for_the_future/index. 

دمج االستدامة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠٠٦  الدنمارك  في التعلیم

 اإلدارة
ـــــــــــة  االجتماعی

  الفعالة
 ial@mclink.it (E-mail)  ٢٠٠١  یطالیاإ

التنمیــــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــستدامة  الم

ــــــــــــــــسیاحة و ال
  البیئیة

 ulf.brangenfeldt@kontakt.slu.se (E-mail)  ٢٠٠٣  السوید

لتــدریب ا شــبكة
ـــــــــــــــــــــي  المهن

  المستمر 
 http://www.tenvors.org  ٢٠٠١  النمسا

 
  
  

   للتعلیم المستمرGRUNDTVIGج هم مشاریع التنمیة المستدامة في برنامأ )٤ملحق(



 ٢٥

 

ــــــــــــد   اسم المشروع البل
  المنسق

ــــــــــــاریخ  ت
  البرنامج

  الموقع اإللكتروني للمشروع

الـدورات التدریبیــة 
  للمدیرین

ـــــــا   ألمانی
  

٢٠٠٥-
٢٠٠٧  

http://www.landentwicklung.steiermark.at/cms/ 

ـــــــى  ـــــــدریب عل الت
   المستدامة التنمیة

المملكــــة 
  المتحـــدة

  

٢٠٠٥-
٢٠٠٧  http://www.mecb.com.mt/eusdet.html 

 التدریب في مجال
 التربیــــة والتعلــــیم

مــن أجــل التنمیــة 
  المستدامة

 المملكــــة
  المتحدة

٢٠٠٥-
٢٠٠٧  http://www.field-studies-council.org 

 تمكـــــــــــــــــــــــــــــــین
المــــستهلكین فــــي 

  المناطق الریفیة
  التفیا

٢٠٠٣-
٢٠٠٦  http://www.pabw.at/emruco/int_de.php 

 نمـــــــــــاذج مـــــــــــن
فــــــي  مةاالســــــتدا

  التعلیم
  النمسا

٢٠٠٦-
٢٠٠٧  sol@nachhaltig.at (E-mail) 

التنمیة المستدامة 
  الریففي 

-٢٠٠٤  النمسا
٢٠٠٧  

http://www.spaceship-earth.eu/ 

التنمیة المستدامة 
  الكبار تعلیم في

-٢٠٠٣  التفیا
٢٠٠٥  

http://www.eng.um.edu.mt/~dme/sdit.html 

 تطـــــویر أســـــالیب
   التنمیة المستدامة

-٢٠٠٢  بلجیكا
٢٠٠٥  

filip.dedeurwaerder@vhs-ostkantone.org (E-
mail) 

 :الثقافـــات حــدائق
   جدیدة طرق

-٢٠٠٦  أللمانیا
٢٠٠٩  

www.internationale-gaerten.de/ 

  میلـــــــــــــــــــــــــــــــالتع
فــــــــي  المــــــــستدام

  المناطق الریفیة
  بولندا

٢٠٠٤-
٢٠٠٥  www.ziarno.org.pl/grundtvig٤.htm;  

 
  


