المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم

تذكير بمرجعية البرنامج العربي
 يأتي البرنامج في إطار تنفيذ خ ّطة تطوير التعليم في
أقرتها الق ّمة العرب ّية (دمشق  ) 2008وما
الوطن العربي التي ّ
تضمنته من مشاريع تهدف إلى االرتقاء بأداء النظم التربو ّية
العرب ّية
 ونتيجة ل"إعالن الدوحة من أجل تعليم ج ّيد للجميع"
المنبثق عن الندوة رفيعة المستوى ( : )2010/09تكليف
األلكسو  +البنك الدولي  +مؤسسة قطر بوضع برنامج لتحسين
جودة التعليم

 وبناءا على قرار المؤتمر العام للمنظمة
()2010بالمصادقة على البرنامج

2

وظائف البرنامج الثالث : -1مرجعيات – دراسات وبحوث – تقييمات –Think tank
سسات والخبراء -تدريب Networking
 -2شبكات من المؤ ّ
 -3أدوات ومعارف Tools and knowledge sharing

هيكلة البرنامج
مؤتمر و راء التربية
والتعليم العرب

األلكسو
المجل
االستشار
العلمي

APEEI
دعم كفايات
المبادرة وريادة
األعمال

ARAIEQ

إدارة المشرو

APECD
تنمية الطفولة
المبكرة

APEEPA
التقييم والبحث
في مجال جودة
التعليم

اللجنة التنفيذية

APTP
االرتقاء
بالمعلمين معرفيا
ومهنيا

APIQIT
تطوير مناهج
وتوظيف
التدري
تقنيات المعلومات
واالتصال في التعلّم

أهم ما ت ّم إنجا ه في إطار البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم
()2014-2012






•

في يناير2012

إطالق البرنامج وتشكيل هياكل تسييره في ملتقى بتون
عقدته المنظمة بالتعاون مع البنك الدولي
تنظيم جلسات دورية للجنتين العلمية والتنفيذية
المشاركة في أعمال الفريق العالمي لمقايي التعلم
) (Learning Metrics Task Forceوالعمل على تثمين نتائج
 ARAIEQعند تحديد أهداف ومؤشرات ما بعد 2015
تطوير موقع للبرنامج يتضمن كافة المنتجات والتقارير:
www.araieq.alecso.org
التنسيق مع المؤسسات الحاضنة واللجان الوطنية والشركاء لتنفيذ
البرامج السنوية التي تصادق عليها اللجنة التنفيذية للبرنامج :

 /3البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة APECD
المؤسسة الحاضنة  :ورشة الموارد العربية –بيروت.
الهدف  :التنسيق بين المقاربات العرب ّية في المجال ووضع مرجعيات ومعايير للنهوض
بهذا القطا على مستوى المربين والمضامين والطرق التعليم ّية.
التنفيذ:
 تنظيم ورشة إقليمية إلطالق الوظائف الثالث (التشبيك ،مجموعة المعارف واألدوات)
في نوفمبر ،2012
 إحداث فريق استشار يكون بمثابة منبر للمهنيين في مجال رعاية وتنمية الطفولة
المب ّكرة من أجل بناء مجتمعات المعرفة والممارسة والتواصل والنشر وعقد اجتما له
) ،(2013/10واإلعداد لـتأسي الشبكة العربية لتنمية الطفولة المب ّكرة ((2014/12
 إعداد ببليوغرافيا تحليلية حول تنمية الطفولة المبكرة في البلدان العربية ،وتحديث عدد
من الموارد واألدوات وترجمتها من أجل إرساء ممارسات متطورة في مجال تنمية
الطفولة المبكرة،
 عقد ورشة تدريبية إقليمية لمعلّمي رياض األطفال بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا
لتدريب المعلّمين (،)2013/12
 عقد ورشة تدريبية إقليمية حول "علوم الطفولة المبكرة" ((2014/10

للتواصل معنا
contact@araieq-alecso.org

شكرا

