التربية العالمية (الدولية) وتدريس المواد
االجتماعية
تطبيقات ونماذج من أبحاث ودراسات سابقة

نشاط :لماذا المناداة بهذا التوجه في
تدريس المواد االجتماعية

• لمجاراة التقدم الهائل في مجال االكتشاافا اللممةاو لالتكللللجةاو لتاراكم
الململمااا الجدةاادة خ لدعاالل لااالم الارااا العااارجيخ ل هاالر ماااا ةم
تربلةو جدةدة أكثر مالئمو لهذا التغةةر لالتطلر مثل  :التربةاو المساتمرةخ
لالتربةاااو لمتلمةاااوخ لالتربةاااو اللالمةاااو ( الدللةاااو)خ لالتربةاااو ذا األفاااا
المساتقبمةوخ لالتربةااو ما أجاال راما سقاال االسااا لسرةاتا خ لالتلمااةم
لمجمةعخ لالتربةو م أجل السالم اللالمي.
• تطاالر الل اارة لمبةئااو سةاال أنااب الكاال اال مجتمااع االسااا خ لمج اال
لمدراسااوخ لبالتااالي أناابس دراساات لالمساف ااو لمةا لتطاالةر ما أ اام
أدلار االسا في كل مكا لزما ..

ما الجهود المبذولة في مجال التربية العالمية؟

•
•

السق في التلمةم:
توصيات تتعلق بتعليم التفاهم الدولي والتعاون والسالم ،وتعليم ما يتصل بحقوق اإلنسان
والحريات األساسية
(المرجعUNESCO-S18-1974: [ :إلجمةزي]
تبلى المؤتمر اللام لمةللسكل ذ التلنةا في دلرت الثاملو لشر بتارةخ  19تشرة
الثالي/للفمبر .1974

•

إعالن مبادئ بشان التعاون الثقافي الدولي
(المرجعUNESCO-S14-1966: [ :إلجمةزي]
ندر ذا االال ل المؤتمر اللام لمةللسكل في دلرت الرابلو لشر بتارةخ  4تشرة
الثالي/للفمبر .1966

•

االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
(المرجعUNESCO-S11-1960: [ :إلجمةزي][لربي][فرلسي]
التمد ا المؤتمر اللام لمل مو األمم المتسدة لمتربةو لاللملم لالثقافو (ةللسكل) في دلرت السادةو
لشرة التي اللقد في بارةس م  14تشرة الثالي/للفمبر إلى  15كالل األلل/دةسمبر .1960

الموقع
http://www.arabhumanrights.org/treaties/bytopic.aspx?t=13

مفهوم التربية العالمية ( الدولية )
• لباااارة لااا اتجاااا فاااي تربةاااو المااالاطلة مهماااا كالااا التماااا اتهم
اللطلةو أل ااقمةمةوخ لفق رؤى دللةاو تلتبار االساا ملاطلاا فاي
مجتمع كبةر ل اللالم.
• لةتراام ااذا المنااطم ماااا ةم التربةااو التااي تهااد إلااى تسقةااق
السااالم لالتلااال لالتاااا م بااة شااللد اللااالم لدلل اللااالمخ لمباادأ
اللالقااا اللدةااو بااة األماام لالشااللد ذا األلشااطو االجتمالة او
لالسةاساااةو المتباةلاااوخ لمبااادأ استااارام سقااال االساااا لسرةاتااا
األساسااةوخ لاقتاارا التلمااةم باأل اادا لالمباااد التااي ةاال لمةهااا
مةثا األمم المتسدةخ لاالاال اللاالمي لسقال االساا لسرةاتا
األساسةو.

التطور التاريخي لمفهوم التربية العالمية
نشاط
• ل ذا الماهلم سدةل؟
• متى بدأ اال تمام ب ؟ للماذا؟

التطور التاريخي لمفهوم التربية العالمية
•

•
•

•

ال ةلد ماهلم التربةو اللالمةاو أل التربةاو ما اجال التااا م الادللي ماهلماا
سدةثاخ فقد هر ملذ القرن السابع عشرخ سةل تم ملاقشاو أ مةاو إزالاو
السلاجز بة الدلل ل طرةق التاا م الدللي.
لارتال األنلا في القرن التاسع عشر تلادي بالتبار التربةو لسةمو
لمتاا م بة الدلل.
تراام المةثااا الت سااةس لمةللسااكل الاادللة إلااى تلزةااز ماهاالم التربةااو
اللالمةاو لما باة المبااد التاي ركااز لماى اذا الجالاد ” :لماا كالا
الساارل تتللااد فااي لقاالل البشاارخ فاااي لقااللهم ةجااد أ تبلااى سناال
السالم.
لفااي القاار اللشاارة اسااتمر الجهاالد المبذللااو لتسقةااق أ اادا التربةااو
اللممةوخ ف ندر األمم المتسدة قارارا بجلال لاام 1970م لاماا لمتربةاو
اللالمةااوخ لألم ا بالمممكااو المتساادة لااام 1973مخ ل ا ت سااةس مشاارل
الدراساااا اللالمةاااو ) (World Studies Projectلةترااام اااذا
المشرل دراسو الدلل لثقافاتها لدراسو القراةا الدللةو الملانرة

تابع :التطور التاريخي لمفهوم التربية العالمية
• أقر المؤتمر اللام لمةللسكل في دلرت الثاملو لشر (1974م) تلنةو
عانو باال تمام  :بالتربةو م أجل التاا م اللالميخ لالتلال لالسالم
لالتربةو م أجل سقل االسا خ أطمق لمى تمك الماا ةم منطمسا ل
” التربةو الدللةو ” اعتنارا لتمك األللا م التربةوخ لأكد ذ
التلنةو لمى أل ةجد أ ةتر البلد اللالمي لمتربةو اللالمةو في
الملا ج بجمةع المراسل التلمةمةو ..كة ةتر ذلك؟
• مع بداةو الثمالةلا م القر الماري استمر اال تمام بالتربةو اللالمةو
فاي لام 1982م لقد الرابطو األمرةكةو لمجغرافةا (Association
) of American Geographyمؤتمرا أكد أ مةو التربةو اللالمةو.
• في لام 1984م لرل المجلو المشتركو م الرابطو األمرةكةو
لمجغرافةا لالمجمس القلمي لمتربةو الجغرافةو دلةال ةؤكد أ مةو دلر
الجغرافةا في التربةو اللالمةو م رةاض األطاال ستى المرسمو الثاللةو.

أهم مبادئ التعليم من أجل التفاهم الدولي
•
•
•
•

ةجد أ ةسهم التلمةم في تسقةق التاا م الدللي.
أ ةسهم التلمةم في تلرة ثقافا الشللد المعتماو.
تلرة االلتماد المتبادل بة الشللدخ لالتلال في تلالل
القراةا لالمشكال اللالمةو
ةسد أ ةؤكد التلمةم لمى أ مةو سقل االسا لسرةات .

أبعاد التربية العالمية في المناهج
•

•
•
•

استرام ثقافا الشللد لالسراارا المتباةلاوخ لتلمةاو القادرة
لمى االتنال باآلعرة لااللتماد المتبادل بة شاللد لدلل
اللالم.
السقل لاللاجبا لالسرةا لمى المستلى الالطلي ثام لماى
المستلى اللالمي.
التاا م م أجل الترام لالتلال الدللةة .
المشاااركو فااي ساال المشااكال المسمةااو ثاام ااسااهام فااي ساال
المشكال لمى المستلى اللطلي ثم المستلى اللالمي

أهداف التربية العالمية
 -1فهم دلر االسا
في الل ام اللالمي

 -3إدراك النلرة
الكمةو لمل ام اللالمي

 -2دراسو ألشطو
االسا لالتدرةد
لمى اتعاذ القرار

 -4تكلة االتجا ا
التي تلبر ل استرام
االعتال الثقافي

 -1القةم
االسالةو

 -2الل ام
اللالمي

مجاال التربةو
اللالمةو

 -3القراةا
السةاسةو

 -4تارةخ
السرارا

تأكيد مناهج المواد االجتماعية على التربية العالمية
• لةتم ذلك م عالل:
– تركةز اال تمام لمى ألماط سةاة الشللدخ لقد ترم ذلك لررا
دقةقا لم ةلجد م طبقا اجتمالةو لما قد ةلجد م نرالا في
المنال لالمباد لالقةم.
– الت كةد لمى تنمةم اللماذج الملاسبو لثقافا الشللدخ لمسالدة
المتلممة لمى تبة للاسي االتاا لاالعتال بة تمك الثقافا .
– اال تمام بدراسو أسلال اللالم العارجيخ ل ذا ةتاق مع االتجا
الذي ةلادي ب مةو بلا اللقمةو اللالمةو القادرة لمى االلطال إلى
أفا تالةو لممستلى المسمي.

دراسات سابقة تناولت العالقة بين تدريس المواد
االجتماعية والتربية العالمية
• اقتاارك كلااد ) (Knip, 1991ملهجااا فااي الماالاد االجتمالةااو ااد إلااى
تسقةااق التربةااو الدللةااو لمتالمةااذ م ا س ا السرااالو ستااى لهاةااو المرسمااو
الثاللةاااو خ للقاااد ترااام المااالهج أربلاااو للانااار أساساااةو اااي :دراساااو
األل مااوخ لدراسااو القااةم االسااالةوخ لدراسااو القراااةاخ لدراسااو التااارةخ
الدلليخ لألر كةاةو تتابع ذ الللانر عالل المراسل التلمةمةو.
• أماااا سشااامةد ) (Schmidt, 1994فقاااد ذكااار أ مةاااو اساااتعدام التربةاااو
اللالمةااو كماادعل لتاادرةس التااارةخ لمسااالدة الطااالد فااي جمةااع المراساال
التلمةمةو لمى فهم التغةرا االجتمالةو لاالقتنادةو.
• لسااادد تااالكر ) (Tuker, 1995اثلاااي لشااار برلامجاااا ةمكااا اساااتعدامها
لتلرااة اللالقااو بااة الدراسااا االجتمالةااو لالتربةااو اللالمةااوخ مؤكاادا
أ مةو التربةاو اللالمةاو ك ساد أ ادا الدراساا االجتمالةاو لزةاادة إدراك
طالد المرسمو الثاللةو باللالم المسةط بهم.

• كمااا ألااد ماادارس لةاللةااا  Livonia Schools, 1995ثالثااو
مقااررا باسااتعدام الماادعل اللااالمي خ لةؤكااد المقاارر األلل لمااى
تارةخ السرارا لةلر تطلر السرارا االساالةو ملاذ بداةاو
العمةقااو ستااى اللق ا الساراار خ بةلمااا ةتلاماال المقاارر الثااالي مااع
تااارةخ اللالةااا المتساادة ملرااسا التلاال الثقااافي لالتغةارا التااي
سدث فاي المجتماع لتطالر اذا المجتماع ما مجتماع تقمةادي إلاى
مجتمع سدةل خ بةلما لااق المقارر الثالال قرااةا لالمةاو مساددةخ
لقااد تراام كاال مقاارر لناااا لم اادا اللامااو لالماالاد التلمةمة او
المقترسو لاأللشطو التلمةمةو التي ةمك لمطالد القةام بها خ لملها
الرسال التلمةمةو لإلداد العرائط لكتابو التقارةر

• لأشااار بةتاارز  Peters, 1996إلااى كةاةااو تراامة التربةااو
اللالمةاااو فاااي ملاااا ج الدراساااا االجتمالةاااو خ إماااا ب سااادال
التكامل بةلهما أل لا طرةاق دماج مااا ةم التربةاو الدللةاو فاي
ملهج الدراسا االجتمالةاو خ لاقتارك طار تادرةس متلللاو
لألشطو تلمم ةمك تلجة الطالد لمقةام بها .

• كما أشار فمةملج  Fleming, 1997إلاى الجهالد المبذللاو فاي
السااللا األعةاارة التااي تلرا ت كةااد الماالاد االجتمالةااو لمااى
التربةاااو اللالمةاااو فاااي لالةتاااي كالةالرلةاااا للةلةااالرك خ سةااال
طبقا كالةالرلةااا ملهجااا فااي التااارةخ لاللماالم االجتمالةااو فااي
المدارس اللامو م س السرالو ستى  12سالو خ لةؤكاد اذا
الملهج لماى التاارةخ الادللي للماى القرااةا لالمشاكال التاي
ةلاجههاااا اللااااالم فااااي اللقاااا السارااار كمااااا طاااالر لالةااااو
لةلةااالرك مااالهج المااالاد االجتمالةاااو الاااذي ةااادرس فااا اااذ
المراسل في الثمالةلةا مؤكدة لمى تسقةق التربةو الدللةو .

• لاستهدف دراسو الشربةلى خ  1999بلا برلامج فاي التربةاو
اللالمةاااو لطاااالد شااالبو الجغرافةاااا بكمةاااا التربةاااو خ لسااادد
الباسل مجاال التربةو اللالمةو التاي ةجاد أ ةمام بهاا ملممال
الجغرافةا قبل العدماوخ لألاد اعتباارا تشعةناةا لتلار مادى
إلمااام طااالد شاالبو الجغرافةااا بكمةااا التربةااو فااي لهاةااو فتاارة
إلداد م بهذ المجاال خ كما لرع تنالرا مقترساا لبرلاامج
فااي التربةااو الدللةااو لهااؤال الطااالد خ لت كااد م ا فلالةت ا فااي
تلمةااو مهااارا اتعاااذ القاارار ناالد بلااض القراااةا السةاسااةو
الدللةو لدى طاالد مجمللاو البسال خ لتلمةاو اتجا ااتهم لسال
بلض تمك القراةا .

• لاستهدف دراسو ةسةى (1999م) الكش ل فلالةو برلاامج
مقتاارك فااي التربةااو الدللةااو لطااالد شاالبو الجغرافةااا بكمةااا
التربةااو فااي تلمةااو مهااارا اتعاااذ القاارار لساال بلااض القراااةا
الدللةااو الملاناارة لتلمةااو اتجا اااتهم لسل ااا .لقااد ألااد لااذلك
قائمو تترم أ م المجاال الرئةسو لالارلةو لمااا ةم التربةاو
الدللةااوخ لرتبهااا سسااد درجااو أ مةتهاااخ بلااا لساادة تانااةمةو
لبرلامج التربةو الدللةو لطالد شلبو الجغرافةااخ لألاد اعتباار
تسناااةلخ لقاااد أساااار لتاااائج البسااال لااا فلالةاااو البرلاااامج
المقترك في التربةو الدللةو.

• لال ةقتنر اال تمام بالتربةو الدللةو لمى الملاد االجتمالةو
فقطخ لإلما التقل اال تمام إلى برامج التربةو اللممةو خ فقد
أشار سمةم خ  1998إلى أ ملا ج اللملم لالتربةو اللممةو فى
ساجو مستمرة لمتطلةر لترمةلها بلض الماا ةم الجدةدة خ
ت كةدا لمدلار التى ةجد أ تؤدةها لملاجهو متطمبا اللنر
خ لم ذ الماا ةم ماهلم التربةو اللالمةو .

التربية العالمية ودور معلم الدراسات االجتماعية :
• إن نجاح أي مشروع تربوي  ،يتوقف أساساا علاد دور المعلام ،
وأن إساهام جميااع المعلمااين ارورة لتعلاايم حقااا ق ومصااطلحات
ومفاهيم التربياة العالمياة ،لاذلق يقاع العاكب األكبار علاد المعلام،
الااذي يقااوم بتنواايم وتوجيااه المواقااف التعليميااة ماان خااالل قيامااه
بكثير من األدوار .
• ومهما كانت السياسات التعليمية التي خططت بطرق جيدة لتعلايم
وتحقيااق التربيااة الدوليااة  ،فااحن هااذا وحاادل ال يكفااد مااا لاام يتاوفر
معلمون ذوو تفكير دولي ولديهم كفاية من المهارات في تادريس
عملياااة الساااالم والتفااااهم العاااالمي  ،ولاااديهم القااادرة علاااد اتخااااذ
القرارات الجيدة المستندة إلاد فكار نا ام ومتفات  ،وعلياه الباد
من إتباع التالي:

• تأكيد مفاهيم التربية الدولية في برامم إعداد المعلمين.
• تخطيط برامم في أثناب الخدمة لمن لم يتلقوا مثل هذا
اإلعداد في برامم إعداد المعلمين .

• دور المعلم:
• تلراااة دلر الدراساااا االجتمالةاااو فاااي اللالقاااا الدللةاااو لارتباطهاااا
بسكا الكرة األررةوخ في دراسو الجغرافةا :
–

–
–
–
–

ةااتم التلاماال مااع االسااا للالقت ا باااألرضخ ل ااذا ةتطمااد تلاار المن اادر
الطبةلةو لالبةئةو السةلةو ما جهاو لالمجتملاا لالثقافاا لاالقتناادةا ما
جهو أعرى.
إ هار الملاقع لأ مةتها لتلرة ذلك لمى العرائط ب للالها خ لبذلك تلرا
بدقو اللالقو بة ملقع ما لالملاقع األعرى لمى المستلى اللالمي .
تلراااة كةاةاااو اعاااتال أجااازا مااا اللاااالم فاااي ملارد اااا الطبةلةاااو لثقافتهاااا
لاقتناد ا لتارةعها ل أجزا أعرى .
بةا مدى ت ثر السمع برأس المال لاألفكار لالل م السةاسةو بة الدلل بلراها
لبلض ( .لفي ذا جالد اقتنادي – الجغرافةا االقتنادةو )
الت كةد لمى أ األرض لسادة لاسادة متكامماو تستالى لماى األقاالةم الجغرافةاو
لالشااللد المعتماااو بمشااكالتها لقراااةا ا المتباةلااو( .لفااي ااذا ا تمااام بلماام
االجتما )

• لدراسو التارةخ ةتم فة :
– تلراااة دلر االتناااال باااة السراااارا القدةماااو التاااي كالااا تااارتبط
بااارلابط تجارةاااو خ لفاااى اااذا الشااا ةجاااد الت كةاااد لماااى دراساااو ثاااار
السرارا المعتماو ستى ةدرك الطالد تقدةر شللد لسرارا اللالم
– دراسو تارةخ السرارا لها أثار كبةار فاي التااا م اللاالميخ لاذلك ةجاد
أ تهااتم دلل اللااالم بتااارةخ السرااارا لال تقتناار دراسااتها ل ا لمااى
التارةخ القلميخ لبذلك ةساتطةع الطاالد أ ةادركلا أ التاارةخ ال ةؤكاد
لمى بقلو لاسدة خ لإلما ل تارةخ تاالال االسالةو كمها لبذلك لقرى
لمى التلارض بة اللطلةو لاللالمةو .

تكمة

2

 .1ما دلر الملمم في تدرةس ماا ةم التربةو الدللةو م عالل
مقرر أل ملرللا التربةو اللطلةو؟
 .2ألدي قائمو بمجاال لماا ةم التربةو الدللةو؟ (ةمك أ
تؤعذ م دراسا سابقو)
(لمل مشترك كل مجمللو تلد ااجابو ل سؤال لتلرر أمام
المجمللو األعرى لتسممها لسعها لرقةو أل الكترللةو)
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