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المحتويات
كيفية استخدام هذه المبادئ التوجيهية:
ُتدرج هذه المبةادئ التوجيهيةة المعلومةات األكثةر أهميةة
فةةي الةةن الرئيسةةي والمربعةةات اإلرشةةادية .لمزيةةد مةةن
المعلومةةةات التفصةةةيلية حةةةول كةةةل جانةةةب مةةةن جوانةةةب
المبادئ التوجيهية ،يتم توجيه القارئ إلى الموارد
واألدوات ال ُمضمنة كمرفقات.

الجزء األول  -المبادئ التوجيهية
ما سبب أهمية هذه المبادئ التوجيهية؟
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الجزء األول
المبادئ التوجيهية

ما سبب أهمية هذه المبادئ التوجيهية؟
يتناول مفهوم تحقيق التعليم للجميع ( )EFAفي األساس ضمان اكتساب األطفال للمعرفة والمهارات التي يحتاجونها لتحسين
حياتهم والمساهمة في تنمية مجتمعات أكثر عدالة وسلمية .ويبدو أن مفهوم "حتمية الجودة" يعد أمرًا حاسمًا في هذا السياق،
وذلك على النحو الذي أكد عليه الهدف السادس من "إطار عمل داكار" ،والذي يلزم البلدان بتحسين جميع جوانب جودة التعليم.
غالبًا ما تركز خطط تحسين جودة التعليم على البيانات الكمية مثل وقت التعلم وحجم الفصل والبنية التحتية المادية والمرافق
ومواد التعليم والتعلم وتأهيل المعلمين بدالً من التركيز على "المدخالت غير الملموسة" ،مثل:
— التزام المعلمين والموظفين اآلخرين بمهنتهم.
— قدرة المعلمين على مساعدة كل تلميذ في الوصول إلى إمكاناته.
— سلوك المعلمين األخالقي والمهني وقرارهم المسؤول.
ومع ذلك ،تعد هذه العوامل حاسمة في توفير التعليم الجيد للجميع ،وكذلك تعزيز القيم العالمية مثل األمانة والنزاهة والمواطنة.
لزيادة الكفاءة المهنية للمعلمين وغيرهم من الموظفين ،وضعت البلدان مدونات لقواعد السلوك في قطاع التعليم ،باإلضافة إلى
القوا عد القانونية العامة المعمول بها لجميع أعضاء الخدمة العامة .تعد هذه المدونات بمثابة حجر الزاوية في التعليم الجيد
والعمل نحو التميز في التعليم بعدة طرق:
— يمكنهم ،من خالل بناء بيئات تدريسية وتعليمية أفضل ،تحسين نوعية التفاعل بين التدريس والتعلم في الفصل ،مع
المساعدة في الحد من سوء السلوك.
— يمكنهم ،من خالل تعزيز األخالقيات ،التأكد من مشاركة القيم المشتركة بين جميع المواطنين.
توجد مثل هذه المدونات في معظم البلدان بشكل أو بآخر :كقانون محدد بوضوي أو مجموعة من النصوص التنظيمية أو
القوانين أواللوائح أو القوانين أو التوجيهات أو القواعد الضمنية وما إلى ذلك .وفي بعض البلدان األخرى ،ال يزال يتعين إدخال
مثل هذه المدونات على المستوى الوطني (أو على المستوى اإلقليمي أو على مستوى المقاطعات ،في حالة األنظمة الفيدرالية).
ومع ذلك ،حتى في حالة وجود مثل هذه المدونات ،فإن تأثيرها موضع شك في يعض األحيان بسبب مجموعة متنوعة من
العوامل مثل:
—
—
—
—
—
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الوصول المحدود إلى المدونة أو عدم الوعي بوجودها
صعوبة فهمها
عدم كفاية التعليم بالنسبة للمعلمين
عدم القدرة على إنفاذها
قلة المعرفة بإجراءات تقديم الشكاوى ،إلخ.

تم إعداد هذه المبادئ التوجيهية بهدف:
— ت وجيه البلدان بشأن كيفية تصميم مدونة بنجاي (أو مراجعة مدونة موجودة بالفعل) لجعلها أداة عملية تسهم بفعالية في
تنظيم الموظفين (وبشكل أكثر تحديدًا سلوك المعلمين على مستوى المدرسة).
— مساعدة البلدان على وضع اآلليات المناسبة لضمان النشر السليم والتطبيق السليم والمراقبة السليمة للمدونة على جميع
مستويات النظام (بما في ذلك إدماجها في تعليم المعلمين وتطورهم على المستوى المهني).
تستهدف هذه المبادئ التوجيهية:
— أصحاب المصلحة على المستوى الوطني (وزارات التعليم وكليات تطوير المعلمين ونقابات المعلمين)
— أصحاب المصلحة على المستوى المحلي (مدراء المدارس والمعلمين والتالميذ واآلباء وروابط أولياء األمور والمعلمين).
بالنظر إلى أهمية المعلمين في العملية التعليمية ووضعهم الفريد من حيث الثقة والتأثير ،خاصة فيما يتعلق بالتالميذ ،إال أن هذه
المبادئ التوجيهية ستركز بشكل أساسي على معلمي المدارس االبتدائية والثانوية الرسمية ،على الرغم من أن النصيحة التي
تقدمها هذه المبادئ التوجيهية يمكن استخدامها لمهنة التعليم ككل ،ومستويات أخرى من النظام.

تتبع المبادئ التوجيهية الخطوات الرئيسية التي ينطوي عليها تطوير المدونة ،وهي:

 .1تحديد مدونة قواعد السلوك
 .2صياغة محتوى مدونة قواعد السلوك
 .3تطوير مدونة قواعد السلوك
 .4اعتماد مدونة قواعد السلوك
 .5نشر وترويج مدونة قواعد السلوك
 .6تنفيذ مدونة قواعد السلوك بشكل فعال
 .7اإلبالغ عن سوء السلوك والمعاقبة على ذلك
 .8مراجعة مدونة قواعد السلوك وتقييم أثرها
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 .1تعريف مدونة قواعد السلوك
يتناول هذا القسم:
— بعض التعاريف األساسية لمدونة قواعد السلوك ،مع إدراج أهةدافها المحتملةة لمسةاعدة البلةدان
على تحديد ما تتوقعه من هذه المبادئ التوجيهيةة بوضةوي واعتمةاد مدونةة جديةدة (أو مراجعةة
مدونة موجود بالفعل).
— نظرة عامة على ماهية المجموعات المهنية التي يجب استهدافها في نطاق المدونة.
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ماهي مدونة قواعد السلوك؟
مدونة قواعد السلوك هي مجموعة من المبادئ التوجيهية  -وثيقة مكتوبة – تصدر عن السلطات العامة أو المنظمات المهنية،
والتي تشري بالتفصيل مجموعة المعايير (أو القيم) األخالقية المعترف بها والمعايير المهنية للسلوك التي يجب أن يلتزم بها
جميع أعضاء المهنة.

الذهاب إلى المورد األول

أهداف مدونة قواعد السلوك
يتمثل الهدف الرئيسي لمدونة قواعد السلوك في توفير مبادئ توجيهية ذاتية التأديب لممارسي المهنة ،من خالل صياغة المعايير
األخالقية ومعايير السلوك المهني.
ويمكن لمدونة التعليم هذه أن تقوم بما يلي:
.1

توجيه ودعم ممارسي التعليم من خالل:
—
—
—

.2

حماية الطالب والمعلمين من خالل:
—
—
—
—

.3

توفير التوجيه ألعضاء المهنة بشأن كيفية اتخاذ القرارات األخالقية القائمة على الوعي والتفكير األخالقي.
مساعدة أعضاء مهنة التع ليم على حل بعض المعضالت األخالقية التي يواجهونها.
وضع قواعد مهنية صريحة يمكنها توجيه المعلمين في سلوكهم اليومي.

حماية التالميذ من األذى و/أو التمييز و/أو الترهيب و/أو المضايقة و/أو اإلذالل.
الحفاظ على النزاهة ،ووضع المعلمين فيما يخ الثقة والسلطة تجاه طالبهم ،دون إساءة استخدام هذا
الوضع الخاص بالسلطة.
إبراز وتعزيز اآلثار المحتملة لسوء سلوك أعضاء المهنة من حيث النتائج التأديبية.
الن على حقوق المعلمين وتحسين ظروف عملهم.

تحقيق والحفاظ على درجة عالية من االحتراف في مهنة التعليم من خالل:
— الحفاظ على شرف المعلمين وكرامتهم واحترامهم لذاتهم وسمعتهم.
— تعزيز التفاني وفعالية الخدمة وااللتزام المهني للمعلمين.
— تعزيز الشعور بالهوية المهنية بين المعلمين.
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.4

تعزيز ثقة الجمهور في مهنة التعليم ودعمها من خالل:
— تقديم صورة إيجابية عن مهنة التعليم.
— التأكيد على المسؤولية االجتماعية والمساءلة العامة للمهنة تجاه التالميذ وأولياء األمور وخارج الفصل
الدراسي تجاه المجتمع بأكمله.
— تهيئة الظروف المؤدية إلى أفضل خدمة مهنية ممكنة.

اإلعالن التعليمي الدولي بشأن األخالق المهنية (مقتطفات)
مقدمة
 )...( . 3تقع ممارسة الحكم المسؤول في صميم النشرا
المهنرري للمعلمررين المهتمررين والمختصررين والملتررزمينا
والعاملين في مجال التعليم لمساعدة ك طالرب للوصرول
إلى إمكاناتها وهو ما يعد أمرًا حاسمًا فري تروفير التعلريم
الجيد.
 .5قد تسرتفيد مهنرة التردريش بشرك كبيرر مرن المناقشرة
التي تدور بشأن القيم األساسية للمهنةا وقد يسرهم رفرع
الررروعي بمعرررايير وأخالقيرررات المهنرررة فررري يرررادة الرضرررا
الرروفيفي بررين المعلمررين والعرراملين فرري مجررال التعلرريما
لتعزيررز وضررعهم واحترررامهم لررذاتهما و يررادة احترررامهم
للمهنة في المجتمع (.)...

 .10االلتزام تجاه الطالب :على العاملين في مجال
التعليم القيام بما يلي:
 احترررام حررق جميررع األطفررالا وال سرريما طالبهررما فررياالستفادة من األحكام المحددة في اتفاقية األمم المتحدة
لحقرروق الطفر ا خاصررة وأن هررذه الحقرروق تنطبررق علررى
التعليم.
 حماية وتعزيز مصالح ورفراه الطرالب وبرذل كر جهردممكن لحمايرة الطرالب مرن التنمرر أو اإلسراءة الجسردية
أو النفسية (.)...
 إعطاء الطالب شعوراً بأنهم جزء من مجتمع لاللتزامالمتبادل مع وجود متسع للجميع.
 ممارسة السلطة مع العدالة والتعاطف. ضرررمان عررردم اسرررتةالل العالقرررة المميرررزة برررين المعلرررموالطالب بأي شك من األشكالا ال سيما بهدف التبشير
أو التحكم األيديولوجي (.)...

المصدر.Education International :
النص الكام متاح على الرابط التالي:
www.ei-ie.org/worldcongress2004/docs/WC04Res_DeclarationProfEthics_e.pdf
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الهدف من المدونة
بالنظر ألهميتهم في العملية التعليمية ،وموضعهم الفريد فيما يخ
المدونة على المعلمين.

الثقة والسلطة ،وخاصة على التالميذ ،ينبغي أن تركز

ومع ذلك ،وبما أن المدونة تهدف إلى معالجة سلوك المعلم ،فمن المرجح أن تؤثر على فئات أخرى من الموظفين وخاصة أولئك
الذين يعملون على مستوى المدرسة ،على سبيل المثال مديري المدارس والمعلمين واإلداريين وأعضاء مجلس اإلدارة
والمفتشين.
ينبغي أن تتبق مدونة قواعد السلوك علﯽ مهنة التعليم بالتساوي علﯽ الموظفين المثبتين وكذلك المتعاقد معهم ،وينبغي أن
تستهدف المستويات األولية والثانوية للنظام التعليمي.
بالنسبة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم العالي ،قد تكون هناك حاجة إلى مدونات إضافية ،من أجل معالجة قضايا
محددة لها رؤية أقوى على هذه المستويات.

قامة التدقيق
يتم ذكر أهداف المدونة بوضوح.
يتم تحديد الجمهور المستهدف من قب المدونة بوضوح.
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 .2صياغة محتوى المدونة
يتناول هذا القسم المشكالت المختلفة التي سيتم تضمينها في محتوى المدونة:
— القواعد األخالقية الكبرى التي يتعين النظر فيها.
— معايير السلوك المتوقعة من أعضاء المهنة.
— آليات اإلبالغ والجزاءات التي يتعين تطبيقها.
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للحفاظ على شرف المهنة وكرامتها وتعزيز جودة التعليم ،يتعين على المعلمين مراعاة القيم األخالقية األساسية واعتماد السلوك
المهني المناسب .وبناء على ذلك ،ينبغي أن تتضمن مدونة قواعد السلوك عنصرين رئيسيين ،هما:
— القواعد (أو القيم) األخالقية التي ينبغي أن يستند عليها عمل أعضاء المهنة؛ و
— استناداً إلى هذه المعايير ،معايير السلوك المهني التي ينبغي أن توجه أعضاء المهنة في أنشطتهم اليومية في العمل مع
مختلف أصحاب المصلحة ،على سبيل المثال التالميذ وأولياء األمور والزمالء وأصحاب العمل.

القواعد األخالقية والقيم األساسية
يجب أن تدعم القواعد (أو القيم) األخالقية  -مفاهيم مثل النزاهة واألمانة والحقيقة
واإلنصاف واحترام اآلخرين  -عمل أعضاء المهنة.
تعزيز المعايير
األخالقية العالمية!

تتشارك العديد من المجموعات االجتماعية والثقافات قيم أساسةية متشةابهة كأسةاس
للسةةةلوك ،وينبغةةةي أن توجةةةه هةةةذه المعةةةايير الرئيسةةةية واألخالقيةةةة والعالميةةةة سةةةلوك
المعلمين ،وهي مبينة في الرسم البياني المقابل .يجب أن تكون هذه القيم بمثابة مصدر إلهام لتطوير المهنية.

الذهاب إلى الموارد من  2إلى 5

معايير السلوك المهني
بناءً على المعايير األخالقية ،يجب أن تعطي معايير السلوك المهني إرشادات محددة بشأن الممارسة المهنية التي تتوقعها
المهنة من أعضائها ،حيث ينبغي عليها توجيه أعضاء المهنة في أنشطتهم اليومية عند العمل مع مختلف أصحاب المصلحة،
على سبيل المثال التالميذ وأولياء األمور والزمالء ومديري المدارس والسلطات اإلدارية.
ويمكن أن تكون هذه المعايير "ذاتية التنظيم" أو "ذاتية االنضبات" لتوجيه أعضاء مهنة التعليم ومساعدتهم على معرفة "ما
ينبغي عليهم فعله" و "ما ال يجب عليهم فعله" في الحياة الحقيقية .تقدم الجداول المبينة في الصفحتين  22و 23أمثلة على ذلك.
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القيم الرئيسية التي يتعين مراعاتها ضمن المدونة

الحيادية
الكرامة

حسن الضيافة
المساواة
الصبر

األمانة
السالم

الوفاء
النزاهة

اإلنصاف

المعلمين

االنفتاي

المجاملة والذوق

الشجاعة
الثقة

الفهم

االلتزام

المساعدة والتعاون

المسؤولية والرعاية

العدالة

االحترام
االجتهاد
الصداقة
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معايير السلوك المهني

تجاه الطالب

تجاه أولياء األمور
والمجتمع

يجةةب احتةةرام حةةق المةةتعلم وكرامتةةه دون المسةةاس بةةالجنس أو

يجب على المعلم أن يتصرف بطريقة تظهر

اللةةون أو السةةن أو العةةرق أو مكةةان المنشةةأ أو اللغةةة أو الميةةول

احترام القيم والمعتقدات والعادات الخاصة

الجنسي أو الخلفية االجتماعية االقتصادية أو الوضع العائلي أو

بأولياء األمور والمجتمع األوسع.

الدين أو الخصائ

البدنية أو اإلعاقة وما إلى ذلك.

—

—
ال يجوز للمعلم قبول العطايا أو االمتيازات أو

يجب على المعلم عدم محاباة أو اإلسةاءة لطةالب بعيةنهم ،خاصةة الضيافة والتي قد تضعف رأيه.
عنةةةد وضةةةع عالمةةةات علةةةى النصةةةوص أو تصةةةحيح االمتحانةةةات —
(بسةةبب المحسةةوبية ،دفةةع الرشةةاوى ،التمييةةز الجنسةةي أو الةةديني ،يجب على المعلم عدم إساءة استخدام مركزه
الخ).
المهني لتحقيق مكاسب خاصة في تقديم السلع
—

أو الخدمات ألولياء األمور أو للمجتمع.

ال يجةوز للمعلةةم تشةةويه أو قمةةع الموضةةوع ذي الصةةلة بالبرنةةامج —
األكاديمي للتلميذ عن قصد.
يجب احترام الحقوق األبوية فيما يخ
—
االستفسار والتشاور والمعلومات بما يحقق
أو
ةةي
ة
اللفظ
أو
ةةدي
ة
الجس
ةةف
ة
العن
ةةاب
ة
ارتك
ةةم
ة
المعل
ةةى
ة
عل
ةةر
ة
يحظ
أفضل مصلحة لطالبهم.
النفسي أو الجنسي ضد أي تلميةذ بةأي شةكل ،سةواء كةان بشةكل
قسري أو بالتراضي (ال سيما العنف القائم على نوع الجنس).
—
يجب على المعلم عدم االستفادة من عالقته المهنية مع التالميةذ
لتحقيق مكاسب خاصة.
—
يجب على المعلم عدم مضايقة الطالب بأي شكل من األشكال
(بما في ذلك التحرش الجنسي)
—
يجب على المعلم عدم ممارسة الضغط على التالميذ ألخذ
دورات إضافية مدفوعة األجر.
—
ال يجوز جمع الرسوم غير القانونية من التالميذ (للقبول ،تنظيم
االمتحانات ،وما إلى ذلك).
—
ال يجوز الكشف عةن معلومةات سةرية تخة

الطةالب ،إال فةي

حاالت محددة للغاية ،عندما يكون ذلك في مصلحة الطالب.
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ما يجب مراعاته في المدونة
تجاه مالء العم

تجاه أصحاب العم

تجاه المهنة

يجب على المعلةم االمتنةاع عةن التقليةل مةن وضةع

يجةةب علةةى المعلةةم التةةزام الصةةدق عنةةد اإلدالء ببيانةةات

يجب على المعلم التصرف بطريقة تحافظ على

وسلطة زمالئه في العمل.

حول مؤهالته وأوراق اعتماده.

شرف المهنة وكرامتها.

—
ال يجةةوز للمعلةةم انتقةةاد الكفةةاءة المهنيةةة أو السةةمعة

—
يجب على المعلم عدم االسةتفادة مةن العالقةات الشخصةية

—

المهنية لزمالئه في العمل ،إال في بعةض الحةاالت

لضمان التوظيف أو الترقية أو النقل.

المحةةددة علةةى النحةةو المطلةةوب (لمنةةع أو تخفيةةف

—
يجةةب علةةى المعلةةم عةةدم تقةةديم رشةةوة أو هديةةة لموظةةف

والحفاظ عليها.

مدني لضمان التوظيف أو الترقية أو النقل.

—

—
يجب على الموظف التشرف بالتدريس باعتبار أنه مهنته

يجةةةب علةةةى المعلةةةم التأكةةةد مةةةن تحةةةديث وتحسةةةين
معرفته المهنية بانتظام.

الرئيسية.

—

—
يجب على المعلم أن ال ينخرت فةي أي عمةل خةارجي قةد

يجةةةب علةةةى المعلةةةم المسةةةاعدة فةةةي النمةةةو المهنةةةي

التهديد الخطير للحياة والصةحة والسةالمة لرفاهيةة
شخ

ما ،بما في ذلك الطالب).

—
ال يجوز للمعلم إضعاف ثقة الطالب فةي المعلمةين
اآلخرين.
—
يجةةةةب علةةةةى المعلةةةةةم اسةةةةتخدام اللغةةةةة والسةةةةةلوك
المناسبين في التفاعالت مع زمالء العمل.

يضعف طبيعة وفعالية تدريسهم.
—

—
يجةةةب علةةةى المعلةةةم تجنةةةب أي شةةةكل مةةةن أشةةةكال

يجب على المعلم عدم التغيب بدون عذر.

اإلذالل واالمتناع عن أي شكل من أشكال اإلساءة

—

(المادية أو غير ذلك) تجاه زمالء العمل.

ال يجوز للمعلم تفويض واجباته التدريسية ألي شخ

—
ال تجةةةوز للمعلةةةم التحةةةرش جنسةةةيا بأحةةةد زمةةةالء

ليس معلمًا.

العمل.
—
ال يجوز للمعلةم اتخةاذ أي خطةوات ،بسةبب عةداوة
أو ميزة شخصية ،بهدف تأمين فصل معلم آخر.

—
ال يجوز للمعلم الذهاب إلى العمل تحت تةأثير الكحةول أو
المخدرات.
—
ال يجوز للمعلم تحويل أموال المدرسة.
—
ال يجوز للمعلم سرقة المعدات أو اللوازم المدرسية.
—
يجةةب علةةى المعلةةم االمتنةةاع عةةن مناقشةةة األمةةور السةةرية
والرسمية مع األشخاص غير المصري لهم بذلك.
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يجب على المعلةم السةعى بصةورة مسةتمرة وعلةى
نحو ثابت لتحقيق أعلى درجة من الكفةاءة المهنيةة

للزمالء من خالل تبادل األفكار والمعلومات.

يجب أن ال تعالج مدونة قواعد سلوك المعلم بالضرورة جميع هذه األبعاد دفعة واحدة ،حيث سيحدد التفكير المتعمق في كل بلد
على حده األبعاد الرئيسية التي ينبغي مراعاتها في المدونة.
وعلى وجه الخصوص ،ينبغي أن تركز مدونة قواعد سلوك المعلم على أنواع السلوك المختلفة التي تشكل عقبة رئيسية أمام
الوصول والجودة واإلنصاف واألخالقيات في قطاع التعليم في البلد المعني.
يجب أن توضح المدونة أيضًا الحقوق العامة للمعلمين كمحترفين وموظفين ،واألسس القانونية لهذه الحقوق.

حقوق عامة للمعلمين
تشم الحقوق العامة للمعلمين كمهنيين وموففينا على سبي المثال وليش الحصرا ما يلي:
 النظر بصورة منصفة في أي منصب يكون المعلم مؤهال له. المعاملة العادلة أثناء قيامهم بمهام التدريش. الحق في رفض أداء أي مهام غير مهنية ال تتعلق بواجبات المعلم. حرية التعبير عن اآلراء والمقترحات المتعلقة بإدارة المدرسة. الحق في االطالع على إجراءات التقييم التي تؤثر عليهم والتعبير عن آرائهم. احترام خصوصية حياتهم الشخصية. -الحماية من العنف البدني واللفظي.

باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أن تحدد المدونة بوضوي آليات اإلبالغ عن سوء السلوك والمعاقبة على ذلك (انظر النقطة  7في
الصفحات من  40إلى .)42

قائمة التدقيق
تضع المدونة في االعتبار المواضيع واألسئلة األساسية.
تنطبق المدونة على الحياة اليومية للمعلمين.
يتم صياغة المدونة بعبارات محددة.
تتناول المدونة قضايا النوع
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 .3تطوير مدونة قواعد السلوك
يتناول هذا القسم:
— أهمية التخطيط لتطوير مدونة قواعد السلوك باستخدام نهج تشاركي.
— التوصيات بشأن كيفية إشراك المعلمين ونقابات المعلمين.
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الفريق األساسي
يجب إنشاء فريق أساسي لتطوير مدونة جديدة أو مراجعة المدونة القائمة.
في حالة عدم اتخاذ أي مبادرة على المستوى المركزي  ،فمن الممكن أن يرغب الالعبون في المدارس في التشاور مع المجتمع
في بدء العملية على المستوى المحلي.

تشكي الفريق األساسي
يجب أن يضم الفريق األساسي مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة لضمان التعبير عن وجهات النظر المتنوعة في
المهنةا على سبي المثال:
 مسؤولين من اإلدارة التعليمية األكاديميون ممثلون قانونيون ونقابيون مديري المدارس واإلداريين المعلمون (ذكور وإناث) رابطات أولياء األمور والمعلمين لجان التالميذ والطالب.ينبةي تمثي النساء وممثلي مجموعات األقليات تمثيالً جيداً.
يجب أن يكون هناك توا ن جيد بين األكاديميين (بما في ذلك رجال القانون) والممارسين المحنكين (بما في ذلك خبراء
إنتاج مجموعة األدوات).

يجب على الفريق األساسي تطوير خطة تفصيلية لتصميم المدونة ،بما في ذلك:
—
—
—
—
—
—
—

استعراض القوانين واألن ظمة القائمة المطبقة على مهنة التدريس في البلد المعني.
تحليل المدونات الحالية (بما في ذلك أي مدونة موجودة في البلد المعني).
التكليف بإجراء الدراسات االستقصائية ودراسات الحالة (على سبيل المثال ،في الحاالت التي تقدم صعوبات أخالقية
محددة) والتقارير الموجزة.
تعبئة مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة وتجميع مدخالتهم.
صياغة المدونة.
تطبيق مشروع المدونة في تجربة نموذجية.
وضع اللمسات األخيرة على المدون ة على أساس التعليقات الواردة ،ونتائج المرحلة التجريبية.

يجب أن تحدد هذه الخطة بوضوي كيف يجب على مختلف أصحاب المصلحة على المستويين المركزي والمحلي أن يتقاسموا
المسؤوليات تجاه تطوير المدونة لبناء الملكية على جميع المستويات (المدارس والمعلمين والمجتمعات).
الذهاب إلى األداة األولى
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إشراك مجموعة من أصحاب المصلحة
المعلمون
والنقابات في
المقدمة!

يجب أن يستخدم الفريق األساسي منهجًا تشاركيًا لبناء الملكية في المجتمع التعليمي
من خالل توسيع مشاركة:
— المعلمون ونقابات المعلمين الذين سيكونون أكثر قدرة ورغبة في استخدام
المدونة.
— المجتمعات المدرسية (بما في ذلك التالميذ وأولياء األمور وغيرهم) الذين
ينبغي تشجيعهم على االستمرار في المشاركة في العملية التعليمية.
.

إشراك المعلمين
ال غنى عن مشاركة المدرسين من أج :
 المساهمة بمواقف حياتية حقيقية (القضايا الفعلية والمشاك المدرسية والصعوبات التي يلعبون فيها دوراً مركزياً) االستفادة من خبراتهم في ابتكار القواعد والمعايير الكافية. النظر في الطبيعة المتطورة للتدريش (وعم الجهات الفاعلة األخرى في المدارس). -تمكين المعلمين من التفكير ومراجعة األحكام المهنية الخاصة بهم والتطبيق العملي.

يمكن أن يتخذ التشاور مع مختلف أصحاب المصلحة ،وال سيما نقابات المعلمين ،أشكاالً مختلفة مثل المقابالت الشخصية
ومجموعات التركيز واالجتماعات المدرسية.
يجب التشاور مع النساء وممثلي األقليات ،ال سيما في ضوء الشواغل الرئيسية المتعلقة بالتجربة اليومية للفتيات والنساء في
المدارس.
على الرغم من أن بعض أصحاب المصلحة قد يكون لديهم شكوك ،إال أنه يجب أن تتحرك عملية بناء المدونة إلى األمام حيث
من الممكن حدوث مشاركة تدريجية.
الذهاب إلى األداة الثانية

صياغة ووضع الصيةة النهائية للمدونة
يجب على الفريق األساسي كتابة مسودة المدونة وفقًا لجميع المدخالت التي تم جمعها وتحليلها .يجب تعميم هذه المسودة على
نطاق واسع في المجتمع التعليمي وما هو أبعد ذلك للحصول على تعليقات.
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يجب دعوة المعلمين وأعضاء مجتمع المدرسة للرد علﯽ مسودة المدونة ،علﯽ سبيل المثال خالل مناقشات ورش العمل أو من
خالل نموذج تعليقات عبر اإلنترنت.

كيفية تنظيم التعليقات
يمكن لألسئلة التالية المساعدة في تنظيم التعليقات:
 ما الذي يعجبك في معايير السلوك؟ ما الذي ال يعجبك في هذه المعايير؟ ه تلتقط هذه المعايير السلوكية جميع العناصر الهامة وذات الصلة بدور المعلم؟ ما الشيء المفقود بين هذه المعايير؟ -ه تتضمن المعايير أي عناصر غير ضرورية؟ وإذا كان األمر كذلكا فما هي؟

قبل وضع اللمسات األخيرة ،ينبغي اختبار مشروع المدونة في مرحلة تجريبية (على سبيل المثال أثنةاء ورش العمةل المحليةة) ،
ثم تتم مراجعتها وإتمامها بعد ذلك حسب النتائج.
خالصة القول أنه على الرغم من أن المشاركة الواسعة تستغرق وقتًا ،إال أن اعتماد المدونة ينبغي وأن يلي إتمام صياغتها فورًا.

قائمة التدقيق
يتم توفير الموارد الكافية والوقت الكافي والخبرة المحلية لتطوير المدونة.
يتم استشارة الالعبين الرئيسيين بشأن تصميم المدونة.
يوافق الالعبون الرئيسيون على المشاركة في هذه العملية.
يتم بذل الكث ير من الجهد في التوفيق بين وجهات نظر مختلف األطراف المعنية.
ال تعكس المدونة سوى منظور الحكومة.
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 .4اعتماد مدونة قواعد السلوك
يتناول هذا القسم:
 خطوات ضمان اعتراف مهنة التعليم بأكملها رسميًا بالمدونة المصاغة حديثًا. تحديد الوضع القانوني للمدونة. اعتماد المدونة رسميًا. -تسهيل التزام جميع معلمي المرحلتين االبتدائية والثانوية بالمدونة.
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تحديد الوضع القانوني للمدونة
وضع
األساس
القانوني
للمدونة!
يجب على الحكومةة ومنظمةات المعلمةين االتفةاق علةى الوضةع القةانوني للمدونةة .ويجةب تحديةد
وضع المدونة بوضوي في ضوء القوانين واألنظمة والتعليمات القائمة التي تحدد ممارسة مهنةة
التعليم.
يجب أن تكون المدونة ملزمة العتماد المعلمين و/أو هيئات إصدار الشهادات لهم.
في حالة سوء السلوك الجسيم ،ينبغي اعتمةاد قةانون يحةدد الجهةة القضةائية المختصةة فةي الحكةم
على مرتكب السلوك السيء.

اعتماد المدونة بشك رسمي
يجب على المسئولين في وزارة التعليم والوزارات األخرى والوكاالت الوطنية/الحكومية المسؤولة عن التعليم أن يعتمدوا
المدونة بشكل رسمي وأن يصدروا بياناً سياسياً يؤكد على أن المدونة تتماشى مع سياسات التعليم الوطنية.
يجب تشجيع نقابات المعلمين على اعتماد المدونة بشكل رسمي.

االلتزام الرسمي بالمدونة
يجب أن تطلب لجنة الخدمات التعليمية (إن وجدت) أو هيئة تسجيل واعتماد المعلمين من أعضائها االلتزام بالمدونة.
يجب على جميع المعلمين التوقيع على نسخة من المدونة عند قبول وظيفة التدريس.

قائمة التدقيق
يدعم القانون تطبيق المدونة.
يلتزم معلمو المدارس االبتدائية والثانوية قانونا بالمدونة.
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 .5نشر وترويج مدونة قواعد السلوك
يتناول هذا القسم:
 نصائح لتوعية مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة بأهمية المدونة أهمية جعل المدونة سهلة الفهم -نشر المدونة بطريقة منظمة باستخدام قنوات اتصال مختلفة
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جع المدونة سهلة االستخدام
جع المدونة
أداة بسيطة
وذات صلة
وعملية!
يجب أن تكون المدونة بسيطة وواضحة وسهلة القراءة ومفهومة لجمهور واسع (بمةا فةي ذلةك
الممارسين ومستخدمي الخدمة) ،مع تجنبها ألي غموض.
يجب أن تكون الوثيقة األساسية مختصرة وال تتعدى صفحتين.
قد تتضمن الوثائق المرفقة األساس المنطقي لتطوير المدونة ووصف آليات العقوبةة .يجةب أال
تتجاوز هذه الوثائق عشرة صفحات.
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نةمة المدونة
يجب أن تعتمد المدونة نةمة مباشرة تجمع بين ما يلي:
 نةمة ملهمةا ال سيما عند تقديم المعايير األخالقية الواجب اتباعها. نبرة توجيهية (ما ينبةي عمله )...ا خاصة عند تقديم معايير السلوك المطلوبةا وكذلك العقوبات المطبقة. نبرة محرمة (ما ال ينبةي القيام به )...ا ال سيما فيما يتعلق بسوء السلوك الخطير للةاية (العنف واالعتداء الجنسيا وما إلىذلك).

شاملة ومفصلة :يجب أن تكون المدونة شاملة ومحددة ومفصةلة بمةا فيةه الكفايةة عنةد وصةف مخالفةات سةوء السةلوك والعقوبةات
المقابلة؛ كما يجب أن تتجنب أي غموض.
ملموسة وعملية :يجب أن تكون المدونة ملموسة وعملية ،وتتجنب اللغة البيروقراطية أو القانونية.
ترجمة المدونة :يجب ترجمة المدونة إلى مختلف لغات البلد.
سياق المدونة :يجب أن تعكس المدونة سياق المكان الذي يتم تطبيقها فيه وربما تشير إلى فئات مختلفة من المعلمين.

وضع خطة اتصاالت استراتيجية
يجب تطوير خطة اتصاالت إستراتيجية تحدد ما يلي:
— الوثائق الدقيقة التي يتعين تعميمها (المدونة ووثائقها المرفقة)
— أهداف حملة المعلومات والدعاية
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— الجماهير المستهدفة
— الرسائل الرئيسية التي سيتم نقلها
— قنوات االتصال التي سيتم استخدامها
— الجدول الزمني المفصل لألنشطة المخطط لها

الذهاب إلى األداة الثالثة

إطالق ونشر مدونة قواعد السلوك
يجب إطالق المدونة خالل حدث عام

تسهي الوصول
للمدونة!

يجب تنظيم جلسات توعية إلشراك جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ المدونة ،على أن تشمل
كل هذه الجلسات الفتيات والنساء.
يُشةةكل التعمرريم المرسةةل إلةةى جميةةع المةةدارس طريقةةة ممتةةازة لتشةةجيعها علةةى اعتمةةاد المدونةةة
ألعضاء هيئة التدريس بها ،وتقديم المشورة لها حول كيفية المضي قدمًا.

كيفية تو يع المدونة
يجب تو يع المدونة على نطاق واسع:
 عررن طريررق االتصررال المباشررر (المنتررديات وورل العمر والحلقررات الدراسررية ومررا إلررى ذلررك) والبريررد واإلنترنررل والرسررائاإلخبارية والصحافة المطبوعة والتلفزيون و/أو الراديو.
 عن طريق الملصقات التي تبين العناصر الرئيسية للمدونةا والتي يجب إرسالها إلى ك مدرسة في البلد وعرضهاا بما فيذلك المناطق النائية.
 من خالل اإلدارة المركزية و/أو اإلقليمية و/أو المحلية من خالل لجنة الخدمة التعليمية (إن وجدت) في معاهد تعليم المعلمين أو كليات المعلمين من خالل خدمات التفتيش إلى موففي المدارس (وخاصة المعلمين) إلى نقابات المعلمين. إلى المجتمعات. -إلى القواعد الشعبية ومنظمات المجتمع المدني.

يجب تشجيع الم دارس على نشر المدونة بين عامة الناس (التالميذ ،أولياء األمور ،المجتمع).

الذهاب إلى المورد السادس
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قائمة التدقيق
المدونة سهلة الفهم.
هناك موارد كافية لتداول المدونة على نطاق واسع.
معلمو المدارس االبتدائية والثانوية على علم بالمدونة.
الجمهور العام على معرفة أيضا بأن هناك مدونة.
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 .6تنفيذ مدونة قواعد السلوك بشك فعال
يتناول هذا القسم:
— إنشاء لجنة أو مجلس لضمان التنفيذ الصحيح للمدونة
— تطبيق المدونة
— تعليم المهنة
— التشجيع على تطوير مواد الدعم واألنشطة التعليمية للمساعدة في بناء قدرات مختلف أصحاب
المصلحة
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إنشاء وتعزيز أجهزة الرقابة
يجب إنشاء لجنة (أو مجلس) لمراقبة تطبيق المدونة ،والتي ينبغي وأن تعكس التمثيل المتوازن لمختلف أصحاب المصلحة،
وذلك لضمان التعبير عن وجهات النظر المتنوعة في المهنة.

من ينبةي أن يكون جزءًا من اللجنة الرقابية؟
 مسؤولي اإلدارة التعلمية ممثلي النقابات رابطات أولياء األمور والمعلمين لجان التالميذ/الطالب.من الممكن تمثي اللجنة الرقابية على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو على مستوى المقاطعات.

إذا مان كانت هناك آلية رقابية موجودة بالفعل في مهنة التعليم ،فيجب تكليفها بمهمة مراقبة تطبيق المدونة.
ينبغي تدريب أعضاء اللجنة الذين يحاكمون على خرق المدونة في القضايا القانونية واإلجراءات التأديبية وتقديم المشورة
القانونية لهم.
يجب تفعيل آليات مختلفة ،تبعاً لخطورة المخالفات:
— هيئة تأديبية إدارية (مثل المجالس المدرسية).
— الهيئة الداخلية ذاتية التنظيم لمهنة التعليم.
— المحاكم القانونية في حاالت المخالفات الجنائية.

تطبيق المدونة
يجب على اللجنة (أو المجلس) تزويد المعلمين والمجتمع المدرسي بالمعلومات الالزمة لتطبيق المدونة في أنشطتهم اليومية في
المدارس.
يجب أن تشجع اإلدارة التعليمية الالعبين داخل المدرسة على استخدام المدونة كأداة أساسية أو مرجعية لسياسات وعمليات
المدرسة .يجب تطوير المواد المناسبة لمساعدة مهنة التعليم والمجتمع على فهم المدونة ،مع اإلخطار بآليات اإلبالغ ،مثل:
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— النشرات
— الدليل التفصيلي
— مجموعة الموارد
— الفيديوهات ،إلخ.
ويمكن استخدام مثل هذه األشياء للدراسة الذاتية أو مناقشات المجموعة.

تعليم المعلمين
تنظيم أنشطة بناء
القدرات!

يجب وضع خطة مفصلة للتخطيط وبناء القدرات من أجل مراقبة تنفيذ المدونة ،والتي يجب
أن ت شتمل على مكون يستهدف أصحاب المصلحة المحددين في مهنة التعليم ،بما في ذلك:
—
—

السلطات اإلدارية على مستوى المدارس ،وال سيما مدراء المدارس والمفتشين.
المدرسون أنفسهم.

يجب تحديد دور برامج إعداد المعلمين أو كليات المعلمين في تعزيز قدرات المعلمين على تضمين المدونة في ممارساتهم
المهنية بشكل واضح.
يجب دمج تدريس المدونة كموضوع منهجي إلزامي في التعليم قبل الخدمة وأثناءها لمديري المدارس ونظار المدارس
والمدرسين والمفتشين.
يجب اعتبار المدونة عنصرًا مرﮐزيًا لتعزيز مؤهالت المعلمين ومهنيتهم.
لتعزيز التطبيق الصحيح للمدونة ،يجب وأن تغطي برامج التعليم المواقف والمعرفة والمهارات المطلوبة من المعلمين ،كما
يجب وأن تجمع بين أساليب تربوية مختلفة مثل:
— العروض التقديمية
— المناقشة الجماعية
— لعب األدوار
— تمارين المحاكاة ،إلخ.
يجب على نقابات المعلمين تعريف أعضائها بشأن المدونة ،مع التأكيد على الدور األساسي الذي يلعبه المعلمون في نشر القيم
األخالقية في المجتمع.
الذهاب إلى األداة الرابعة
الذهاب إلى الموارد السابع
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قائمة التدقيق
تدعم السلطات العامة والمعلمين (أو ممثليهم) تطبيق المدونة.
ال يوجد هناك تأخيرات بيروقراطية أو تحيز في تطبيق المدونة (تدخ من جانب السلطات المحلية أو نقابات
المعلمين المرتبطة بشك غير مباشر باألحزاب السياسية).
تم تعبئة الموارد الال مة لتنفيذ المدونة.
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 .7اإلبالغ عن سوء السلوك والمعاقبة عن
ذلك
يتناول هذا القسم:
— المبادئ التوجيهية لعمل التقارير المناسبة واإلجراءات التأديبية
— توصيات إلنشاء الهيئات المستقلة والتمثيلية
— مجموعة العقوبات التي يمكن اعتمادها.
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آليات اإلبالغ الصحيحة
يجب أن تحدد الوثائق المرفقة الخاصة بالمدونة بشكل واضح آليات اإلبالغ والمعاقبة عن سوء السلوك.
يمكن إنشاء صندوق بريد أو خط ساخن لمديري المدارس والمعلمين ،وذلك للرد على أي استفسارات بشأن تطبيق المدونة.
يتعين على السلطات اإلدارية اإلبالغ عن سوء السلوك الخطير (على سبيل المثال ،سوء التصرف في االمتحانات ،وتعاطي
المخدرات ،والتحرش الجنسي).
يجب تشجيع مجتمع المدرسة (التالميذ ،اآلباء ،إلخ) على اإلبالغ عن انتهاكات المدونة.
يتم التشجيع بقوة على مراقبة واإلشراف على تطبيق المدونة بانتظام ،مع إدراك وجود تحديات خاصة في المناطق النائية.

التعام مع الشكاوى
يجب إنشاء لجنة فرعية مشتركة تكةون مسةؤولة عةن جمةع الشةكاوى وفحصةها والةرد عليهةا ضةمن
اللجنة (أو المجلس) المكلف باإلشراف على تطبيق المدونة.
ينبغي أن تشارك نقابات المعلمين في هذه اللجنة الفرعية المشتركة ،إما كأعضةاء كةاملي العضةوية
أو كمراقبين ،حسب وضع أعضائها (المنتخبين أو المعينين).

من يملك حق الشكوى؟
يجب أن يكون لجميع أصحاب المصلحة التعليمية الحق في تسجي الشكوىا بما في ذلك:
 التالميذ المعلمون أولياء األمور (أو روابط أولياء األمور والمعلمين) مديري المدارس العاملين من غير المدرسين أعضاء مجلش المدرسة -السلطات اإلدارية.
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العقاب
الواجب
لسوء
السلوك!

يجةب توجيةه الشةكاوى إلةةى المسةؤولين المختصةين مةةن خةال ل وسةائل مختلفةة :كتابةةً و/أو عبةر الهةاتف (الخطةةوت
الساخنة) و/أو البريد اإللكتروني.
يجب ضمان سالمة الشاكي ،مع تقديم المشورة له/لها.
ينبغي التحقيق في الشكاوى والرد عليها في الوقت المناسب.
متى كان هنةاك نةزاع أو سةوء سةلوك مهنةي مزعةوم أو شةكوى ،يجةب أن تكةون هنةاك وحةدة للتحقيةق ،كجةزء مةن
الهيكل المذكور أعاله ،وذلك للقيام بما يلي:
— مقابلة األطراف المعنية
— إجراء تحقيق في المدرسة
— إعداد تقرير يعرض الحقائق وعملية التحقيق ونتائجها وتوصياتها .
يجب تسجيل عملية التحقيق والقرار الناتج خطيا.

توصية منظمة العم الدولية/اليونسكو بشأن حالة المعلمينا
1966
 .50يجب أن يتمتع ك معلم بضمانات منصفة في ك مرحلة من مراح أي إجراء تأديبيا وعلى وجه الخصوص:
أ .الحق في إخطاره كتابياً باالدعاءات واألسباب الال مة لهم.
ب .الحق في الوصول الكام إلى األدلة في القضية.
ج .الحق في الدفاع عن نفسه والدفاع عنه من قب ممث يختارها وإعطاء المعلم الوقل الكافي إلعداد دفاعه.
د .الحق في الحصول على معلومات خطية عن القرارات التي تم التوص إليها وأسبابها.
ه .الحق في االستئناف أمام السلطات أو الهيئات المختصة المحددة بوضوح.
المصدر :منظمة العم الدوليةا ILOا .1966
النص الكام متاح على اإلنترنل على الرابط التاليwww.unesco.org/education/pdf/TEACHE_E.PDF. :

تطبيق العقوبات المختلفة
تكون مدونة قواعد السلوك فعالة فقط إذا كانت مصحوبة بعقوبات مناسبة .ولتنفيذها بشكل فعال ،ينبغي معالجة
مخالفات المدونة بشكل مناسب .يجب أن تصدر اللجنة الفرعية المشتركة عقوبات واضحة.
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ما نوع العقوبات التي يمكن تطبيقها؟
تبعا لخطورة سوء السلوكا ينبةي النظر في مجموعة من العقوبات:
 اإلجراءات التأديبية (على سبي المثال اإلنذار أو التوبيخ أو الةرامة أو النق ). اإل الة من سج المدرسين. -اإلعادة إلى المنصبا في حالة الحكم بالبراءة من الذنب.

يجب إدراك األضرار التي تلحق بالضحايا وتقديم التعويض الكامل.
يجب اإلعالن عن طبيعة العقوبات التي تم اتخاذها.
في حالة الطعن على حكم ما ،فيجب أن يكون هناك نظام للطعن.
يجب إنشاء وصيانة قاعدة بيانات عن صدى مخالفات المدونة والتدابير التصحيحية المتخذة.

الذهاب إلى المورد الثامن

قائمة التدقيق
تعتبر المدونة فعالة.
يمكن أن تؤدي المدونة إلى التقاضي.
يكون عامة الناس على معرفة (أو على دراية) بإجراءات تقديم الشكوى.
ال يخشى الشاكون من تقديم الشكوى.
يتم تطبيق العقوبات المناسبة والكافية.
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 .8مراجعة المدونة وتقييم أثرها
يتناول هذا القسم:
 مراجعة المدونة بانتظام. تقييم تأثير المدونة. طرق مختلفة لمراقبة تطبيق المدونة بصورة سليمة. -آليات التقييم الذاتي :االستبيان.
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مراجعة محتوى المدونة بانتظام
تشكل المراجعة بصفة منتظمة أمرًا أساسيًا من أجل "بث الحياة في المدونة".

"بث الحياة
في
المدونة"!

يجب مراجعة المدونة وتنقيحها بشكل دوري (كل ثالث إلى خمس سنوات) ،وذلك
للتأكد من أنها:
— ذات صلة
— ت تعامل مع القضايا الرئيسية التي تواجه النظام
— تتفق مع المبادئ القانونية ا لحالية والتعديالت التشريعية
— معتمدة بشكل كاف من جانب مهنة التعليم

يجب إطالق عملية تشاركية جديدة مماثلة لتلك المذكورة أعاله مرة أخرى ضمن هذه المراجعة.

أسئلة رئيسية لعملية المراجعة
يمكن توجيه عملية المراجعة عن طريق أسئلة مث :
 إلى أي مدى تعكش المدونة بدقة األخالقيات الحالية للمهنة؟ ه المفاهيم والرسائ واضحة بما فيه الكفاية؟ ه اللةة دقيقة؟ استنادًا إلى ما سبقا ما هي التةييرات التي تقترح إدخالها على المدونة؟—

ينبغي توزيع النسخة المنقحة من المدونة على نطاق واسع (انظر القسم الخامس  -خطة االتصاالت االستراتيجية،
الصفحات من  32إلى .)33

تقييم تطبيق المدونة
يجب أن تقوم اللجنة (أو المجلس) المسؤولة عن مراقبة مدونة قواعد السلوك بتحليل منتظم وتفصيلي للتنفيذ الملموس لها،
واستخدامها لتحديد المجاالت التي يمكن تحسينها.
وبصورة أكثر تحديدًا ،يجب على اللجن ة (المجلس) تجميع معلومات حول:
— عدد النسخ الموزعة
— عدد المعلمين الذين وقعّوا بالفعل على المدونة
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—
—
—
—

وجود وحدات لتعليم المعلمين تتعامل مع المدونة
عدد الشكاوى الواردة وأنواعها
عدد التحقيقات التي تمت على مستوى المدرسة
عدد وأنواع العقوبات المتخذة

قد ترغب اللجنة في بعض األحيان في عمل زيارات مدرسية لتقييم مدى إنفاذ المدونة في الموقع ،ونشر قص
تؤكد األثر اإليجابي للمدونة.

النجاي التي

يجب على اللجنة نشر وتوزيع تقرير سنوي بناء على هذه النتائج.

آليات التقييم التشاركي :االستبيان
يمكن آلليات التقييم التشاركي تقديم تقييم موضوعي لتنفيذ المدونة وتشجيع المواطنين على اتخاذ المبادرة في تطبيقها ،كما يمكن
تطويرها على المستوى المحلي.

استبيان التقييم التشاركي
من المفيد وضع استبيان قصير يُطلب فيه معلومات حول تنفيذ متطلبات المدونة وااللتزام بها.
يجب أن يركز االستبيان على الجوانب التالية:
 عمليات التشاور الموضوعة على المستوى المحلي أو المدرسي الوصول إلى المدونة من قب جميع أصحاب المصلحة فائدة المدونة في ح المشاك والصعوبات األخالقية أنشطة التعليم على المدونة معرفة إجراءات تقديم الشكاوى التصور بشأن تأثير المدونةيمكن تطبيق االستبيان على مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحةا يتم اختيارهم عن طريق أخذ عينات عشوائيةا مث
مسؤولي التعليم المحليين ومعلمي المدارس االبتدائية والثانوية والتالميذ وأولياء األمور.

في حالة االمتثال غير الكامل أو عدم االمتثال على اإلطالق ،ينبغي التوصية بالتدابير الرامية إلى تقليل و/أو القضاء على
المخالفات ومناقشتها مع السلطات المدرسية.
الذهاب إلى األداتين الخامسة والسادسة
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قائمة التدقيق
النسخة المعدلة من المدونة متاحة لجميع أصحاب المصلحة.
يتم نشر تقارير تقييم تنفيذ المدونة.
تتوفر تقارير التحقيق في حاالت خرق المدونة.

الخطوات الرئيسية المتضمنة في تطوير أو مراجعة
المدونة
تحلي التشريعات الحالية

عملية التشاور

تقييم أثر المدونة

صياغة/مراجعة المدونة

تو يع المدونة

التعليقات على المدونة وتجربتها

اعتماد المدونة
وضع الصيةة
النهائية للمدونة
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التحديات التي تواجه البيئة التمكينية
يجب تطوير المدونة في بيئة إيجابية وداعمة حيث يمكنها أن تزدهر وتنفذ بفعالية.
يجةةب أن تضةةع الحكومةةات إطةةار عمةةل ونظةةام حةةوافز يس ةهّل مةةن تطةةوير المدونةةة واسةةتخدامها بشةةكل مناسةةب علةةى مختلةةف
المستويات.
أيضاً ،يجب أن تضع الحكومات في االعتبار العوامل التي تحدد التطبيق الناجح للمدونة ،وبصفة خاصة:
—
—
—
—
—

كيفية تعزيز االعتبارات األخالقية داخل القطاع العام.
كيفية االنخرات في مناقشة تددور حول طرق تحسين الهيكل الوظيفي للعاملين في مجال التعليم ،بمةا فةي ذلةك التفكيةر
في كيفية زيادة المرتبات ،ال سيما عندما ال تسمح هذه المرتبات بمستوى معيشي الئق.
كيفيةةة اسةةتعراض إجةةراءات إدارة المةةوظفين لالسةةتجابة بسةةرعة أكبةةر وعلةةى نحةةو فعةةال ومنصةةف لطلبةةات النقةةل أو
الترقيات.
كيفية تحسةين ظةروف العمةل المدرسةية ،مثةل رفةع مسةتوى المبةاني المدرسةية وتةوفير معةدات أفضةل وتشةجيع العمةل
الجماعي والتصدي للعنف المدرسي الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على سلوك المعلمين.
كيفية تطوير آليات تحفيز جديدة ،بالتشاور مع منظمات ونقابات المعلمين.

يجب أن يساهم االلتزام بمدونات قواعد السلوك الخاصة بالمعلمين بشكل كبير في بيئة تعليمية أكثر إيجابية وبالتالي التأثير
مباشرة في جودة التعليم.
أيضًأ ،ستساعد المدونات في تحقيق أهداف نظام التعليم بأكمله من خالل تعزيز األخالقيات ومن ثم تسهيل تدريس القيم
العالمية وتعلمها.
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الجزء الثاني
الموارد

المورد األول
مسرد المصطلحات
مدونة قواعد السلوك :وثيقة مكتوبة تصدر عن السلطات العامة أو المنظمات المهنية ،والتي تبين بشكل تفصيلي مجموعة
المعايير (أو القيم) األخالقية المعترف بها والمعايير المهنية التي يجب أن يلتزم بها جميع أعضاء المهنة.
القواعد (أو القيم) األخالقية :مجموعة من المعتقدات مثل الصدق والحقيقة واإلنصاف واحترام اآلخرين وما إلى ذلك ،والتي
ينبغي أن يستند عليها عمل أعضاء المهنة ،ويجب أن تكون بمثابة مصدر إلهام لتطوير المعايير المهنية.
ولي األمر :يستخدم هذا المصطلح للداللة على كل من اآلباء الطبيعيين واألوصياء القانونيين.
السلوك المهني :مستوى معرفة المعلمين وقدرتهم على نقل تلك المعرفة إلى الطالب بطريقة شاملة ومفيدة ومحترمة ومنظمة
وأخالقية ،مما يتطلب االلتزام بالمعايير المنصوص عليها في مدونة قواعد سلوك المعلم.
سوء السلوك المهني :السلوك الذي يخرق معايير ونوعية السلوك المنصوص عليها صراحة في األحكام القانونية ومدونات
قواعد سلوك المعلمين.
التلميذ :يستخدم هذا المصطلح للداللة على كل من التالميذ والطالب في مستويات التعليم االبتدائي والثانوي.
معايير السلوك المهني :إرشادات محددة للغاية تخ الممارسة المهنية التي تتوقعها هذه المهنة من أعضائها .يجب أن توجه
هذه المعايير أعضاء المهنة في أنشطتهم اليومية عند العمل مع مختلف أصحاب المصلحة ،مثل التالميذ وأولياء األمور وزمالء
العمل ومديري المدارس والسلطات اإلدارية ،إلخ.
المعلم :يستخدم هذا المصطلح للدال لة على المعلم المسجل بشكل رسمي ،إما لدى وزارة التربية والتعليم أو مجلس التدريس ،أو
المعلم غير المسجل بشكل رسمي ،ولكنه يدرس في الفصول الدراسية (على سبيل المثال معلمي المجتمع).

51

المورد الثاني
مدونة األخالقيات المهنية للمعلمين بالهند

تم تطوير مدونة األخالقيات المهنية للمعلمين المبينة أدناه من قبل اتحاد عموم مدرسي التعليم االبتدائي في الهند ( ،)AITPFومن الممكن أن
يكون كل من هيكل ومحتوى هذه المدونة مصدرًا لإللهام أو التأمل عند قيامك بوضع المدونة الخاصة ببلدك.
تعتبر نوعية التعليم ،ال سيما في المرحلة االبتدائية ،ضعيفة في بلدنا وذلك بسبب العديد من العوامل .تشكل مسألة تحسين نوعية
التعليم المدرسي مصدر قلق بالغ .من المفهوم بصورة عامة لدى عموم الناس أن المعلم مسؤول إلى حد كبير عن سوء نوعية
التعليم المدرسي .ونتيجة لذلك ،ظل وضع المعلمين وكرامتهم في مجتمعنا يتناقصان باطراد على مدى العقود القليلة الماضية،
على الرغم من كونهما في وضع عالي جدا في الماضي.
تشكل حالة الضعف وكرامة المعلم مصدر قلق بالغ ،لذا يسعى اتحاد عموم معلمي المدارس االبتدائية في الهند إلى رفع مكانة
وكرامة العاملين في مجال التعليم ،وال سيما على مستوى المرحلة االبتدائية والمرحلة االبتدائية العليا .يتحمل المعلمون مسؤولية
بث الثقة بين عامة الناس في جودة الخدمات التي يقدمونها من أجل تعليم األطفال .يخضع الفرد الذي يدخل في مهنة التدريس
اللتزام التصرف وفقا ألعلى معايير السلوك األخالقي ،ومن الضروري بالنسبة له أن يسعى لتحقيق أداء ممتاز في مكان العمل.
و بما أن لكل مهنة قيم وأخالقيات معينة ،فلمهنة التدريس أخالقها الخاصة أيضًا ،ويمكن أن يساهم االلتزام بهذه األخالقيات
المهنية بشكل ملموس في تعزيز وضع المعلمين واحترامهم لذاتهم وزيادة احترامهم لمهنتهم في المجتمع .يتحمل المعلمون
مسؤولية تحقيق وتصوير أعلى درجة من السلوك األخالقي تجاه الطالب وأولياء األمور/األوصياء والمجتمع ومهنتهم وزمالئهم
في العمل واإلدارة والمنظمات المهنية.

أ .عالقة المعلمين بالطالب
يجب على المعلم:
—

احترام حقوق جميع األطفال في االستفادة من األحكام المحددة في اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل (،)1989
وال سيما الحقوق التي تنطبق على التعليم.
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—

السعى دائمًا إلى تعزيز النمو الفكري واالجتماعي والمعنوي لطالبه.

—

التعامل مع جميع الطالب بحب وحنان وااللتزام بالعدل والحيادية تجاه الجميع بغض النظر عن الطائفة أو العقيدة
أو الجنس أو الحالة أو الدين أو اللغة أو مكان الميالد.

— عدم اإلفصاي عن المعلومات ذات الطابع السري المتعلقة بالطالب باستثناء أولياء أمور الطالب أو الشخ
يحق له اإلفصاي عنها.
—

عدم استغالل العالقة المميزة بين المعلم وطالبه.

—

احترام المعتقدات األخالقية والدينية لطالبه.

— اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية طالبه من االعتداء الجنسي أو اإلصابة بفيروس نق
( )HIVواإليدز "متالزمة نق المناعة المكتسبة" (.)AIDS

الذي

المناعة البشرية

— وضع معيار للباس والسلوك كمثال جدير بأن يتحتذى به من جانب الطالب.

ب .عالقة المعلمين بأولياء األمور/األوصياء
يجب على المعلم:
—

االعتراف بحقوق أولياء األمور في اإلطالع على المعلومات المتعلقة بتقدم أطفالهم.

— إقامة عالقات ودية مع أولياء األمور والحفاظ عليها ،والسعي إلى الحصول على تعاونهم في تحسين النتائج
التعليمية ألطفالهم وفي تحسين أداء المدرسة.
—

االمتناع عن القيام بأي شيء قد يقلل من ثقة الطالب في آبائهم أو أولياء أمورهم.

ج .عالقة المعلمين بالمجتمع
يجب على المعلم:
— السعي لفهم المشاكل االجتماعية والمشاركة في األنشطة التي من شأنها أن تؤدي إلى مواجهة التحديات التي
تطرحها المشكالت.
— االمتناع عن المشاركة في األنشطة التي لديها القدرة على نشر مشاعر الكراهية بين الجماعات المختلفة
والمجموعات الدينية واللغوية.
—

اإلخالص تجاه المدرسة والمجتمع المحلي والدولة واألمة.

—

غرس القيم اإلنسانية المرغوبة بين طالبه.

— تعزيز التكامل الوطني.
— حث الطالب على أداء واجباتهم األساسية المنصوص عليها في الدستور.
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د .عالقة المعلمين بالمهنة و مالء العم
يجب على المعلمين:
—

كسب ثقة الجمهور واطمئنانه من خالل توفير تعليم جيد لجميع الطالب.

— تحديث معرفته بالموضوع (المواضيع) وصقل كفاءته التدريسية على أساس مستمر.
— تطوير حس المهنية.
— تدريس المناهج الدراسية على نحو فعال بصفة دائمة بعد إجراء التحضير الشامل للدروس التي سيتم تدريسها.
— تجنب اإلدالء ببيانات زائفة عن الزمالء ،ال سيما في وجود التالميذ أو المدرسين اآلخرين أو الموظفين أو أولياء
األمور.
—

التعاون مع رئيس المؤسسة والزمالء داخل المؤسسة وخارجها في كل من المناهج الدراسية واألنشطة المصاحبة
للمناهج الدراسية.

—

تعزيز روي الزمالة من خالل احترام المكانة واآلراء المهنية للزمالء.

—

حماية وتعزيز مصالح ورفاه الزمالء.

—

تبني موقف إيجابي تجاه مهنة التدريس.

—

معاملة أعضاء المهنة اآلخرين بنفس الطريقة التي يود أن يعامل بها بنفسه ،واالمتناع عن تقديم ادعاءات ال
أساس لها ضد زمالئه.

هـ -عالقة المعلمين باإلدارة
يجب على المعلم:
—

معرفة حقوقه القانونية واإلدارية ومسؤولياته تجاه اإلدارة.

— تنفيذ تعليمات موظفي اإلدارة ،على أن يكون لديه الحق أيضا في االستفسار عن التعليمات من خالل إجراءات
وقناة محددة بوضوي.
— تطوير االحترام والثقة المتبادلين من خالل أنشطته ومخرجاته المهنية.
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ح -عالقة المعلمين بنقابات المعلمين
يجب على المعلم:
— أن يصبح عضوا في نقابا ت المعلمين على مستوى الدولة/المستوى الوطني/الدولي ،مع التعامل مع هذا األمر
على أنه أحد مسؤولياته المهنية.
—

المشاركة في األنشطة التي تنظمها جمعية المعلمين لتطوير مهنته ولزيادة قوة النقابة ووحدتها وتضامنها.

— أن يكون بناءًا في انتقاده ألنشطة الجمعية.
—

تعزيز التغيير داخل جمعية المعلمين بهدف تنميتها.

المصدر :اتحاد عموم معلمي المدارس االبتدائية في الهند (.)AITPF
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المورد الثالث
مدونة األخالقيات المهنية في جنوب إفريقيا
قام مجلس جنوب إفريقيا للمعلمين بتطوير مدونة األخالقيات المهنية أدناه ،ومن الممكن أن يكون كل من هيكل ومحتوى هذه
المدونة مصدرًا لإللهام أو التأمل عند قيامك بوضع المدونة الخاصة ببلدك.

التعريفات
في هذه المدونة ،تحمل أي كلمة أو عبارة تم تحديدها في مدونة مجلس جنوب إفريقيا للمعلمين لعام  ،2000المعنى المبين قرين
كل منها ،ما لم يدل السياق على خالف ذلك:
— "المدونة" تعني مدونة األخالقيات المهنية لمجلس جنوب إفريقيا للمعلمين.
— "المجلش" يعني مجلس جنوب إفريقيا للمعلمين.
— "المعلم" يعني أي معلم مسجل بصفة كاملة أو مسجل بصفة مؤقتة في المجلس.
— "المتعلم" يعني التلميذ أو الطالب في أي موقع للتعلم المبكر أو المدرسة أو مؤسسة التعليم والتدريب أو مركز
لتعليم الكبار.
— "ولي األمر" يعني:
– أي والد طبيعي أو وصي على المتعلم.
أي شخ يتمتع بحقه قانونا في حضانة المتعلم.
–
أي شخ يتعهد بالوفاء با لتزامات الشخ المشار إليه في الفقرة (أ) أو (ب) تجاه تعليم المتعلم
–
في المدرسة.

عام
على المعلمين المسجلين بصفة كاملة أو المسجلين بصفة مؤقتًة في مجلس جنوب أفريقيا للمعلمين القيام بما يلي:
— االعتراف بنداء الواجب لمهنتهم من أجل تعليم وتدريب المتعلمين في بلدنا.
—

االعتراف بأن السلوك والتفاني واالنضبات الذاتي والمُثل والتدريب والسلوك في مهنة التعليم هي ما يحدد نوعية
التعليم في هذا البلد.

—

االعتراف بحقوق اإلنسان األساسية ودعمها وتعزيزها ،على النحو المحدد في دستور جنوب افريقيا.

—

االلتزام بالقيام بكل ما في وسعهم في ممارسة واجباتهم المهنية ،للعمل وفقاً للمثل العليا لمهنتهم ،على النحو
المعبر عنه في هذه المدونة.
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—

التصرف بطريقة سليمة ،بحيث تصبح سلوكياتهم غير مفضية إلى تشويه سمعة مهنة التدريس.

المعلم والمتعلم
على المعلم:
— احترام الكرامة والمعتقدات والحقوق الدستورية للمتعلمين وخاصة األطفال ،والتي تشمل الحق في الخصوصية
والسرية.
— االعتراف بالتفرد والفردية واالحتياجات الخاصة لكل متعلم ،وتوجيه وتشجيع كل منهم على تحقيق إمكاناته.
— السعى إلى تمكين المتعلمين من تطوير مجموعة من القيم التي تتسق مع الحقوق األساسية الواردة في دستور
جنوب أفريقيا.
— ممارسة السلطة مع التعاطف.
—

تجنب أي شكل من أشكال اإلذالل واالمتناع عن أي شكل من أشكال اإلساءة الجسدية أو النفسية.

— االمتناع عن االتصال الجسدي غير السليم مع المتعلمين.
— تعزيز المساواة بين الجنسين.
— االمتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال التحرش الجنسي (المادي أو غير ذلك) مع المتعلمين.
— االمتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال العالقة الجنسية مع المتعلمين في المدرسة.
— استخدام اللغة والسلوك المناسبين في تفاعله مع المتعلمين ،والتصرف بطريقة تستوجب االحترام من جانب
المتعلمين.
—

اتخاذ خطوات معقولة لضمان سالمة المتعلم.

— عدم إساءة استخدام منصبه للحصول على مكسب مادي أو سياسي أو شخصي.
— عدم اإلهمال في أو التكاسل عن أداء واجباته المهنية.
— االعتراف بالمتعلمين كشركاء في التعليم ،حسب االقتضاء.

المعلم وولي األمر
على المعلم القيام ،عند االقتضاء ،بما يلي:
—

االعتراف باآلباء كشركاء في العملية التعليمية ،وتعزيز إقامة عالقة متناغمة معهم.

— فعل ما يمكن من الناحية العملية للحفاظ على إطالع أولياء األمور على نحو كاف برفاه وتقدم المتعلم.
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المعلم والمجتمع
على المعلم:
— إدراك أن هناك مؤسسة تعليمية تخدم المجتمع ،وبالتالي إدراك أنه سيكون هناك عادات ومدونات ومعتقدات
مختلفة في المجتمع.
— التصرف بطريقة تظهر احترام قيم وعادات وأعراف المجتمع.

المعلم و مالء العم
على المعلم:
—

االمتناع عن التقليل من وضع وسلطة زمالئه.

— احترام مختلف المسؤوليات المسندة إلى زمالئه والسلطة التي تنشأ عن ذلك ،ضمانًا لحسن سير المؤسسة
التعليمية.
—

استخدام اإلجراءات المناسبة لمعالجة قضايا عدم الكفاءة المهنية أو سوء السلوك.

— تعزيز المساواة بين الجنسين واالمتناع عن التحرش الجنسي (البدني أو غير ذلك) تجاه زمالئه.
— استخدام اللغة والسلوك المناسبين في تفاعالته مع زمالئه.
—

تجنب أي شكل من أشكال اإلذالل ،واالمتناع عن أي شكل من أشكال اإلساءة (المادية أو غير ذلك) تجاه زمالئه.

المعلم والمهنة
على المعلم:
—

إدراك أن ممارسة واجباته المهنية تتم في سياق يتطلب التعاون مع الزمالء ودعمهم.

—

التصرف بطريقة تعزز كرامة ومكانة مهنة التدريس وال تؤدي إلى تشويه سمعة المهنة.

—

مواكبة االتجاهات والتطورات التعليمية.

— تشجيع التطوير المستمر للتعليم كمهنة.
— قبول فكرة أن عليه التزامًا مهنيًا تجاه تعليم وتقليد األعضاء الجدد مناصبهم في مهنة التدريس.
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المعلم وصاحب العم
على المعلم:
— االعتراف بصاحب العمل كشريك في التعليم.
— إدراك أن بعض المسؤوليات والسلطات مخولة لصاحب العمل من خالل التشريعات ،وخدمة صاحب العمل إلى
أقصى حد لقدرته.
— االمتناع عن مناقشة المسائل السرية والرسمية مع األشخاص غير المصري لهم بذلك.

المعلم والمجلش
على المعلم:
— بذل قصارى جهده لتعريف نفسه وزمالئه بأحكام المدونة.
— االمتثال ألحكام هذا القانون.
— الكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة إلى المجلس.
—

إخطار المجلس و/أو السلطات ذات الصلة باالنتهاكات المزعومة أو الظاهرة للمدونة في حدود معرفته.

—

التعاون مع المجلس على أفضل وجه ممكن.

— قبول واالمتثال إل جراءات ومتطلبات المجلس ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر إجراءات التسجيل
واإلجراءات التأديبية للمجلس وسداد الرسوم اإلجبارية.
المصدر :مجلش جنوب إفريقيا للمعلمين
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المورد الرابع
مدونة المهنية وقواعد السلوك في اسكتلندا
(الممكلة المتحدة)

قام المجلس العام للتعليم ( )GTCفي اسكتلندا بتطوير مدونة األخالقيات المهنية أدناه ،ومن الممكن أن يكون كل من هيكل
ومحتوى هذه المدونة مصدرًا لإللهام أو التأمل عند قيامك بوضع المدونة الخاصة ببلدك.

 .1المهنية والحفاظ على الثقة في المهنة
بما أنك معلم مسجل ،فإن عليك:
— أن تكون على دراية بالمبادئ األساسية الواردة في المعايير المهنية والمدونات والتوجيهات الصادرة عن المجلس
والمحافظة عليها ،على النحو الذي يمكن مراجعتها به وإعادة إصدارها من وقت آلخر.
— الحفاظ على الحدود المهنية المناسبة ،وتجنب االتصال غير المالئم أو العالقات غير المالئمة مع التالميذ،
واحترام وضعك الفريد كمعلم من حيث الثقة.
— تجنب المواقف داخل وخارج الفصل الدراسي والتي قد تكون مخالفة للقانون الجنائي أو قد تشكك في مدى
مالءمتك كمعلم.
— اال لتزام بمعايير السلوك الشخصي والمهني واألمانة والنزاهة بحيث يكون لدى الجمهور ثقة فيك كمدرس وفي
التعليم كمهنة.
— أن تكون صادقًا ودقيقًا بصفة دائمة عند تقديم معلومات مهنية عن الزمالء أو عن نفسك ،خاصة عند التقدم لشغل
وظائف أو في تعاملك مع المجلس وأصحاب العمل.
— الحفاظ على إيمانك بأنك كمعلم تعتبر قدوة يحتذي بها التالميذ.

 .2المسؤوليات المهنية تجاه التالميذ
بما أنك معلم مسجل ،فإن عليك:
— التعامل مع التالميذ على قدم المساوواة وبإنصاف واحترام بما يتماشى مع القانون وبدون تمييز.
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— التعامل مع المعلومات الحساسة والشخصية التي تخ
ذلك صاحب العمل أو القانون.

التالميذ باحترام وسرية وعدم اإلفصاي عنها إال إذا طلب

—

أن تكون صادقا وأمينا ونزيها فيما يتعلق بالمعلومات التي تقدمها عن التالميذ.

—

أن تهدف إلى أن تكون نموذجًا إيجابيًا للتالميذ وتحفز وتلهم كل تلميذ لتحقيق إمكاناته الكاملة.

— الحفاظ على معرفة حديثة وفهم إل جراءات حماية الطفل وتنفيذها واالمتثال لها ،حيث من الممكن أن تطبق في
مكان عملك.
— إثارة أية مخاوف قد تكون لديك بشأن سلوك أي زميل فيما يتعلق بحماية الطفل ،وذلك باستخدام اإلجراءات
المناسبة.

 .3الكفاءة المهنية
بما أنك معلم مسجل بصورة كاملة ،فإن عليك:
—

الحفاظ على ممارستك المهنية وتطويرها لضمان استمرارك في تلبية متطلبات معيار التسجيل الكامل:
— المعرفة المهنية والفهم المهني.
— المهارات والقدرات المهنية.
— القيم المهنية وااللتزام الشخصي.

— تحديث وتطوير معارفك ومهاراتك من خالل التطوير المهني المستمر والحفاظ على الممارسات الجيدة التأملية.

 .4المهنية تجاه مالء العم وأولياء األمور
بما أنك معلم مسجل ،فإن عليك:
—

العمل بطريقة جماعية وتعاونية مع الزمالء وأعضاء المهن األخرى ذات الصلة.

—

التعامل مع جميع الزمالء بشكل عادل وبكل احترام ودون أي تمييز.

— عدم توجيه انتقادات أو اتهامات خبيثة أو ال أساس لها من الصحة بخصوص الزمالء والتي قد تقلل منهم مهنياً أو
من األحكام المهنية التي يصدرونها.
— تعزيز العالقات الجيدة بين المنزل والمدرسة واحترام دور أولياء األمور في تعليم أبنائهم.

المصدر :المجلش العام للتعليم في اسكتلندا
النص الكام متاح على الرابط التالي:
www.gtcs.org.uk/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=3386&sID=4912
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المورد الخامش
مدونة األخالقيات ومبادئ السلوك المهني لمهنة التعليم
في والية فلوريدا (الواليات المتحدة األمريكية)

قامت وزارة التعليم في والية فلوريدا (الواليات المتحدة األمريكية) ،بتطوير مدونة األخالقيات المهنية أدناه ،ومن الممكن أن
يكون كل من هيكل ومحتوى هذه المدونة مصدرًا لإللهام أو التأمل عند قيامك بوضع المدونة الخاصة ببلدك.

 B-1.0016مدونة أخالقيات مهنة التعليم في والية فلوريدا
—

يثمن المعلم قيمة وكرامة كل شخ والسعي وراء الحقيقة والتفاني في التفوق واكتساب المعرفة وتنمية المواطنة
الديمقراطية ،وتعتبر حرية التعلم والتعليم وضمان تكافؤ الفرص للجميع من األمور األساسية لتحقيق هذه المعايير.

— ينصب االهتمام المهني األساسي للمعلم بصفة دائمة على الطالب وتطوير إمكاناته ،لذلك يسعى المعلم إلى تحقيق النمو
المهني ويسعى إلى ممارسة أفضل حكم ونزاهة مهنية.
—

إدراكا ألهمية الحفاظ على احترام وثقة زمالء العمل والطالب واآلباء واألعضاء اآلخرين في المجتمع ،يسعى المعلم
إلى تحقيق أعلى درجة من السلوك األخالقي والحفاظ عليها.

 B-1.0016مبادئ السلوك المهني لمهنة التعليم في والية فلوريدا
—

تشكل القاعدة التأديبية التالية مبادئ السلوك المهني لمهنة التعليم في والية فلوريدا.
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— يؤدي أي انتهاك أل ي من هذه المبادئ إلى إخضاع الفرد إللغاء أو تعليق شهادة اختصاص الفرد ،أو للعقوبات األخرى
التي ين عليها القانون.
— يتطلب االلتزام تجاه الطالب أن يقوم المعلم بما يلي:
— بذل جهو د معقول لحماية الطالب من الظروف الضارة بالتعلم و/أو الصحة العقلية و/أو البدنية للطالب
و/أو سالمته.
— عدم منع الطالب على نحو غير معقول من العمل المستقل سعياً وراء التعلم.
— عدم حرمان الطالب على نحو غير معقول من الوصول إلى وجهات نظر متنوعة.
—

عدم قمع أو تشويه أي موضوع ذي صلة بالبرنامج األكاديمي للطالب.

— عدم تعريض الطالب عن قصد إلى إحراج أو إهانة غير ضرورية.
—

عدم انتهاك الحقوق القانونية للطالب أو رفضها عن قصد.

— عدم التحرش بأي طالب أو ممارسة تمييز ضده على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو
السن أو األصل القومي أو العرقي أو المعتقدات السياسية أو الحالة االجتماعية أو حالة اإلعاقة أو
الميول الجنسية أو الخلفية االجتماعية واألسرية ،مع بذل جهودًا معقولة لضمان حماية كل طالب من
التحرش أو التمييز.
— عدم استغالل العالقة مع الطالب لتحقيق مكسب أو ميزة شخصية.
— الحفاظ على سرية المعلومات المحددة للهوية الشخصية التي يتم الحصول عليها في سياق الخدمة
المهنية ،ما لم يكن اإلفصاي عنها يخدم أغراض مهنية أو يقتضيه القانون.
—

يتطلب االلتزام تجاه العامة أن يقوم المعلم بما يلي:
— اتخاذ االحتياطات المعقولة للتمييز بين وجهات النظر الشخصية وتلك الخاصة بأي مؤسسة أو منظمة
تعليمية ينتسب إليها الفرد.
— عدم تشويه أو تحريف الحقائق المتعلقة بالمسألة التعليمية عن قصد في التعبير العام المباشر أو غير
المباشر.
— عدم استخدام االمتيازات المؤسسية لتحقيق مكسب أو ميزة شخصية.
— عدم قبو ل أي مكافأة أو هدية أو مصلحة قد تؤثر في الحكم المهني.
— عدم تقديم أي مكافأة أو هدية أو مصلحة للحصول على مزايا خاصة.

—

يتطلب االلتزام تجاه مهنة التعليم أن يقوم المعلم بما يلي:
—

الحفاظ على األمانة في جميع المعامالت المهنية.

— عدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو السن أو األصل القومي أو العرقي أو
المعتقدات السياسية أو الحالة االجتماعية أو حالة اإلعاقة في حالة ما إذا كان الفرد مؤهالً بخالف
ذلك ،أو الخلفية االجتماعية واألسرية ،أو رفض أي مزايا مهنية خاصة بالزمالء أو المشاركة في أي
منظمة مهنية.
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—

عدم التدخل في ممارسة أي زميل من زمالئه للحقوق والمسؤوليات السياسية أو المدنية.

— عدم االنخرات في أي تحرش أو سلوك تمييزي يتعارض على نحو غير معقول مع أداء الفرد
ل مسؤولياته المهنية أو مسؤوليات العمل أو مع عمليات التعليم المنظمة ،أو يخلق بيئة معادية أو مخيفة
أو مسيئة أو هجومية أو قمعية ،وعالوة على ذلك ،بذل جهود معقولة لضمان حماية كل فرد من مثل
هذا التحرش أو التمييز.
— عدم تقديم بيانات خبيثة أو كاذبة عن قصد بخصوص زميل له.
— عدم استخدام وسائل قسرية أو الوعد بمعاملة خاصة من أجل التأثير على األحكام المهنية للزمالء.
— عدم تشويه مؤهالت المرء المهنية.
— عدم تقديم معلومات احتيالية عن أي وثيقة تتعلق باألنشطة المهنية.
— عدم تقديم أي بيان احتيالي أو عدم الكشف عن حقيقة مادية في طلبه أو طلب آخر للحصول على
وظيفة مهنية.
— عدم حجب المعلومات المتعلقة بإحدى الوظائف من مقدم الطلب أو تحريف المهمة أو شروت العمل.
— تقديم ،بناء على طلب الشخ المعتمد ،بيانًا كتابيًا باألسباب المحددة للتوصيات التي تؤدي إلى رفض
العالوات أو التغييرات الكبيرة في التوظيف أو إنهاء العمل.
— عدم المساعدة في الدخول في أو االستمرار في مهنة أي شخ معروف بعدم أهليته وفقاً لمبادئ
السلوك المهني لمهنة التعليم في فلوريدا وغيرها من قوانين والية فلوريدا األساسية وقواعد مجلس
التعليم المعمول بها.
— إبالغ السلطات المختصة ،ذاتيًا وفي غضون  48ساعة (على النحو الذي تحدده المقاطعة) ،عن أي
اعتقاالت/تهم تتعلق بإساءة معاملة الطفل أو بيع و/أو حيازة مادة خاضعة للرقابة .وال يعتبر مثل هذا
اإلبالغ اعترافا بالذنب ،كما ال يجوز قبول هذا اإلبالغ ألي غرض من األغراض في أي دعوى
قضائية أو مدنية أو جنائية أو إدارية أو تحقيقية أو عدلية .باإلضافة إلى ذلك ،يجب اإلبالغ ذاتيا عن
أي إدانة أو الحكم باإلدانة أو عدم إصدار حكم قضائي أو االلتزام ببرنامج تحويل ما قبل المحاكمة أو
الدخول في إجراءات اإلقرار بالذنب أو الدفع بعدم االعتراض تجاه أي مخالفة جنائية بخالف
المخالفات المرورية البسيطة في غضون  48ساعة بعد الحكم النهائي .عند التعامل مع السجالت
المغلقة والمحذوفة التي يتم اإلفصاي عنها بموجب هذه القاعدة ،يجب على مقاطعات المدارس االمتثال
ألحكام السرية الخاصة بالقسمين ( )4( 943.0585ج) و( )4( 943.059ج) من قوانين والية
فلوريدا.
—

إبالغ السلطات المختصة بأية إدعاءات معلومة بخصوص انتهاك مدونة مدارس فلوريدا أو الئحة
مجلس الوالية للتعليم على النحو المحدد في القسم  )1(1012.795من نظام فلوريدا األساسي.
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— عدم السعى لالنتقام من أي فرد أب لغ عن أي ادعاء بانتهاك مدونة مدارس فلوريدا أو الئحة مجلس
الوالية للتعليم كما هو محدد في المادة  )1( 1012.795من نظام فلوريدا األساسي.
—

االمتثال لشروت أمر من أوامر لجنة الممارسات التعليمية.

— التعاون ،بصفته المدير المشرف ،مع لجنة الممارسات التعليمية في مراقبة اختبار أحد المرؤوسين.

المصدر :و ارة التعليم في فلوريدا
النص الكام متاح على الرابط التالي:
www.ﬂdoe.org/edstandards/code_of_ethics.asp
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المورد السادس
ملصق يعرض مدونة األخالقيات للمدرسين المسجلين في
نيو يلندا
أعد هذا الملصق مجلس المعلمين النيوزيلندي لنشر العناصر الرئيسية لمدونة أخالقيات المعلمين المسجلين على نطاق واسع .ندعوك للتفكير
في تصميم هذا الملصق (الهيكل واأللوان وغير ذلك) عند اإلعداد لنشر مدونة بلدك.

النص الكام متاح على الرابط التالي:
www.teacherscouncil.govt.nz/ethics
(متاح أيضا باللةة الماروية)
66

المورد السابع
وحدات تدريب المعلمين في والية فكتوريا
(استراليا)
قةةام معهةةد التعلةةيم الفيكتةةوري (أسةةتراليا) بإعةةداد األنشةةطة الثالثةةة المةةذكورة أدنةةاه بهةةدف توعيةةة وتةةدريب فئةةات مختلفةةة مةةن أصةةحاب المصةةلحة
بخصوص أهمية مدونة السلوك الخاصة بها وكيفية استخدامها .نشجعك على مراعاة المنهجية المستخدمة في هذه األنشةطة عنةد قيامةك بتصةميم
أنشطة بناء القدرات في بلدك.

ما الذي تعنيه مدونة قواعد السلوك بالنسبة لي؟ ( 15دقيقة)
تم تصميم هذا النشات للمعلمين الفرديين ،حيث سيساعدهم علﯽ فهم ما الذي تعنيه المدونة بالنسبة للمعلمين في بعض األدوار أو
المواقع التعليمية المحددة ،واستﮐشاف ﮐيف يمﮐنهم استخدام مدونة قواعد السلوك في حياتهم المهنية ﮐمعلمين.
الخطوة األولى :مشاهدة مقطع الفيديو للدور التعليمي الذي تهتم به:
—
—
—
—
—

مدرب المعلمين (عرض مقطع الفيلم)
مدير مدرسة ابتدائي (عرض مقطع الفيلم)
معلم مبتدئ (عرض مقطع الفيلم)
مدير مدرسة ثانوية (عرض مقطع الفيلم)
معلم متمرس (عرض مقطع الفيلم)

سيستغرق األمر ما بين دقيقة إلى ثالث دقائق.
ثانياً :فكر فيما سمعته من حيث ما يلي:
—
—
—
—
—

ما هي الجوانب التي تتفق معها فيما سمعته؟ فكر في السبب.
ما الجوانب التي ال توافق عليها؟ فكر في السبب.
ما الجديد بالنسبة لك فيما سمعته؟
كيف ستستخدم مدونة قواعد السلوك؟
ما هي التغييرات  -إن وجدت  -التي ستدخلها على الطريقة التي تتصرف بها داخل وخارج المدرسة؟

يتم توفير ورقة العمل فيما بعد لتسجيل إجاباتك على األسئلة أعاله:

67

ما الذي تعنيه مدونة قواعد السلوك بالنسبة لي؟
ما هي جوانب النقاش التي توافق عليها؟ فكر في السبب.

وما هي الجوانب التي ال تتفق معها؟ فكر في السبب.

ما الجديد بالنسبة لك فيما سمعته ؟

كيف ستستخدم مدونة قواعد السلوك؟

ما هي التغييرات  -إن وجدت  -التي ستدخلها على الطريقة التي تتصرف بها داخل وخارج المدرسة؟

ح المعضالت األخالقية
( 15دقيقة)
هذا نشات قصير للغاية يجب القي ام به في االجتماعات العادية ألي مجموعة من المعلمين ،ومن الممكن استخدامه لمساعدة
المعلمين على تفسير مدونة قواعد السلوك فيما يتعلق بسلوك المعلم في سياقات متعددة ،مثل مدرس المادة أو مجموعة المنزل
أو معلم المدرسة الثانوية.
يختار منسق االجتماع ،أو عضو في المجموعة ،مبدأً معين لمناقشته في اجتماع معين .يتم بعد ذلك اختيار معضلة أخالقية،
والتي تتعلق بمحور تركي ز المجموعة والمبدأ المختار ،من مواد دعم مدونة قواعد السلوك وذلك لمناقشتها .على نحو بديل،
يمكن اختيار المعضلة الفعلية التي يواجهها عضو المجموعة.
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األمثلة:
— إذا كان االجتماع اجتماعًا للكلية أو لمنطقة تعلم ،فمن الممكن أن تكون المعضلة هي اإلنصاف في التقييم أو إتمام
تقارير الطالب أو ما الذي يتم عمله في حالة ما إذا كانت لديهم مخاوف بشأن قدرة المعلم على تدريس الدورة.
— إذا كان االجتماع بشأن الرفاه أو مجموعة المنزل ،فمن الممكن أن تكون المعضلة هي العالقات المهنية مع الطالب.
على سبيل المثال ،إلى أي مدى ينبغي أن يكون المعلم ودودًا مع الطالب؟
يقةةوم الشةةخ  ،الةةذي اختةةار المعضةةلة األخالقيةةة ،بشةةرحها لبقيةةة المجموعةةة ،ثةةم يقةةوم رئةةيس المجموعةةة بتسةةهيل المناقشةةة حةةول
المعضلة ،ويطلب من أعضاء المجموعة تقديم أفكار بشأن ما الةذي سةيفعلونه فةي مواقةف مماثلةة .يحيةل الةرئيس المجموعةة إلةى
األقسام ذات الصلة من مدونة قواعد السلوك ومواد الدعم ،والتي ينبغي تقديمها إلى االجتماع.
بعد  10دقائق ،يُ جمع منسق االجتماع النقات الرئيسية للمناقشة ويساعد المجموعة على اتخاذ قةرار بشةأن مسةار العمةل للمعضةلة
المذكورة.

نهج منظم لصنع القرارات
يمكن للنهج المنظم لصنع القرارات أن يساعدك على اتخاذ القرار الصعب ،وفيما يلي واحد من بين تلك األمثلة:

الخطوة األولى
حدد المشكلة
تدور العديد من المشاكل ببساطة حول ما هو الصواب أو الخطأ  -هذه هي المشاكل السهلة التي يمكن حلها.
تنطوي القرارات األﮐثر صعوبة علﯽ الصراع بين الصواب والصواب ،على سبيل المثال ،قد يكون لةديك صةراع بةين أن تكةون
صادقًا ومخلصًا ،أو بين القيام بأفضل شيء للفرد بدالً مما هو أفضل بالنسبة إلى المجموعة.

الخطوة الثانية
حدد وناقش منظور أصحاب المصلحة
مهما كةان القةرار الةذي سةيتم اتخةاذه ،سةيكون هنةاك دائمًةا أصةحاب مصةلحة  -أنةت أو زمالئةك أو مدرسةتك أو أوليةاء األمةور أو
الطالب.
ضع في اعتبارك من الذي من المحتمل أن يتأثر بالقرار الذي ستتخذه في النهاية.
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الخطوة الثالثة
حدد المبادئ األساسية والقوانين والسياسات ذات الصلة بمشكلتك
اسأل نفسك بعض األسئلة مثل:
 هل أنا ملزم قانونًا بفعل شيء ما  -على سبيل المثال ،اإلبالغ اإللزامي؟ -هل توجد لدى مدرستي/رب العمل أية سياسات تتعلق بمشكلتي؟

الخطوة الرابعة
حدد وقيِّم البدائ التي قد تكون لديك  -بما في ذلك نتائجائها المحتملة
في كثيةر مةن األحيةان ،يكةون هنةاك أكثةر مةن بةديل لحةل مشةكلة مةا .ومةع أي قةرار ،سةتكون هنةاك نتيجةة ومةن المهةم النظةر فةي
تأثيرها.

الخطوة الخامسة
احص على رأي آخر!
هذه الخطوة مهمة وتشكل تحققًا من الواقع .عادة ،ما يتعين عليك الرجوع إلى مديرك التنفيذي  -على سبيل المثال ،رئيس قسمك
أو منسق مستوى العام أو رئيس المدرسة أو المدير .يمكنك أيضًا االتصال بصاحب العمل أو المعهد.

الخطوة السادسة
اتخذ قرارك وتصرف!
في النهاية ،القرار متروك لك .إذا اتبعت الخطوات المذكورة أعاله ،فسيكون قرارك مستنيرًا ،وستكون قادرًا على الدفاع عن
موقفك بأن ما قمت به هو الشيء "الصحيح" الذي ينبغي القيام به وأن تصرفاتك ستصمد في مواجهة الرقابة العامة.
المصدر :معهد التعليم الفيكتوريا أستراليا.
النص الكام متاح على الرابط التالي:
www.vit.vic.edu.au/content.asp?Document_ID=906.

الموارد األخرى المفيدة التي تم تطويرها من جانب كلية أنتاريو للمعلمين في
أكتوبر/تشرين األول (:)2006
مجموعة الموارد :المعايير في الممارسة الفعلية :تعزيز االستفسار المهني.
النص الكام متاح على الرابط التالي:
www.oct.ca/standards/resource_kit.aspx?lang=en-CA
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المورد الثامن
إجراءات التعام مع الشكاوى في نيو برونزويك
(كندا)

سيساعدك المخطط التالي إلجراءات التعامل مع الشكاوى ،والذي وضعته رابطة المعلمين الفرنكوفونية في نيو برونزويك
(كندا) ،فكرة عن مدى تعقيد اإلجراءات ،ومن ثم يجب التفكير فيها بعناية في سياق بلدك.

رفض الشكوى
11

االتفاق الودي
اإلعادة إلى مسؤول التوجيه

قرار مسؤول
التوجيه

الوساطة
( 3 11أ)

مدير عام التحقيق
9

تقديم الشكوى
9

قبل اليوم الخامس
عشر

اليوم
األول

القرار دون
االستماع
)2( 12

إحالة الملف إلى رئيش قسم األخالقيات المهنية في
غضون  5أيام بعد مسؤول التوجيه

رفض الدعوى
)10( 13أ

قسم األخالقيات المهنية
12
جلسة االستماع
13
 استدعاء األطةراف قبةل  20يومًةا علةى األقةل مةنجلسة االستماع
 صدور القرار خالل  20يومًا من جلسة االستماعالعقوبة
)12( 13

العقوبة
)13( 14

رفض الطعن
)10( 14
قبول الطعن
)10( 14
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عدم الطعن

الطعن
)1( 14

التوص إلى أن
الشخص مذنب
 )10 ( 13ب

Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick :المصدر
)( (مترجم من الفرنسيةAEFNB). 2005. Code de déontologie
:النص الكام متاح على الرابط التالي
www.aefnb.nb.ca/CodWeb07.pdf

:الموارد األخرى المفيدة التي وضعها معهد التعليم الفيكتوري
 شكاوى ضد المعلمين المسجلين:الكتيب
:النص الكام متاح على الرابط التالي
www.vit.vic.edu.au/ﬁles/documents/1036_Complaint-Against-reg-tea-m.pdf
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PART 1 – GUIDELINES

الجزء الثالث
األدوات
77

األداة األولي
التخطيط لتطوير المدونة

الخطوات الرئيسية

الجهات الفاعلة التي يتم
حشدها

 .1تحليل التشريع الحالي

الفريق األساسي

 .2عملية التشاور

الفريق األساسي
نقابات المعلمين
المعلمون
مجتمعات المدارس

 .3صياغة المدونة

الفريق األساسي

 .4جمع التعليقات  /تجريب
المدونة

الفريق األساسي
نقابات المعلمين
المعلمون
مجتمعات المدارس
الفريق األساسي

 .6اعتماد المدونة

الحكومة
نقابات المعلمين
لجنة خدمة التدريس التابعة لمجلس
تسجيل واعتماد المعلمين

 .5استكمال المدونة

 1شهر
الدراسات االستقصائية
المقابالت الشخصية
مجموعات التركيز
اجتماعات المدارس
منتدى اإلنترنت

 3-2أشهر

 1شهر
التجريب الميداني
ورش العمل
ردود الفعل على االنترنت

 2-1شهر

 1شهر
 1شهر

 .7نشر المدونة

الفريق األساسي
اإلعالم

إعداد وتنفيذ خطة االتصاالت
االستراتيجية

 3-1شهر

 .8تنفيذ المدونة

لجنة المراقبة
اللجنة المشتركة

إعداد وتنفيذ خطة التخطيط وبناء
القدرات

عملية مستمرة

 .9تقييم تأثير المدونة

لجنة المراقبة

جمع البيانات
التحقيقات على مستوى المدرسة
التكليف بإعداد قص النجاي
نشر التقارير

كل عام/
كل عامين

 .10مراجعة المدونة
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األنشطة المحددة المعنية

اإلطار الزمني المقترح
(الحد األدنى/الحد األقصى)

كل ثالث سنوات /
خمس سنوات

األداة الثانية
الجوانب الرئيسية لعملية التشاور

لماذا نحتاج إلى عملية تشاور؟
— لفهم أفضل آلراء وتوقعات مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتطوير المدونة.
— لجمع أفكار حول إعداد المدونة باإلضافة إلى ردود الفعل على نسخة المسودة الخاصة بها من أجل دمجها في النسخة
النهائية للمدونة.
— تعزيز الملكية ،وبالتالي توليد قبول أفضل للمدونة وضمان التزام أقوى خالل الخطوات المستقبلية.

كيفية إجراء عملية التشاور
الخطوة األولى :إشراك جميع األطراف المعنية من البداية
— إبالغ جميع األطراف المهتمة ببدء عملية التشاور.
— التأكد من أن عملية التشاور تضم ممثلين عن مهنة التدريس على جميع مستويات النظام.
— إقامة شراكة مع نقابات المعلمين حتى يساهموا في تنظيم عملية التشاور ويساهموا بنشات في المناقشات.
— إضفاء الالمركزية على عملية التشاور على المستوى األنسب (المستوى الوطني أو اإلقليمي أو المدرسي ،وفقاً
للسياقات).

الخطوة الثانية :تقديم معلومات واضحة ومفصلة قب بدء عملية التشاور
— تقديم معلومات مسبقة عن عملية التشاور لجميع األطراف المعنية.
— تقديم معلومات واضحة عن أسباب التشاور ،ومن سيشارك في عملية التشاور ،ولماذا وكيف سيتم استخدام معلومات
التشاور.
— توفير معلومات االتصال للحصول على مزيد من التفاصيل.
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الخطوة الثالثة :ضمان االستماع لجميع أصحاب المصلحة في العملية التعليمية
ضمان امتالك موظفي الدعم للمهارات الالزمة إلجراء المشاورات بصورة مرضية.

—

— ضمان ،في حالة محدودية الموارد ،التمثيل المناسب ألصحاب المصلحة الرئيسيين ،مثل اختيار هيئة ممثلة للمدرسين
باستخدام تقنيات أخذ العينات.
استخدام مجموعة متنوعة من الطرق لتعزيز التواصل واإلشراك والمشاركة مثل:

—
–
–
–
–

المقابالت الشخصية و االستقصاءات (وجهاً لوجه ،عبر الهاتف ،عبر اإلنترنت) واالستشارة اإللكترونية
واالستبيانات.
مجموعات التركيز أو مجموعات المواطنين حول مواضيع محددة (مثل العنف في المدرسة).
اجتماعات عامة أو منتديات مدرسية أو ورش عمل تضم معلمين ونقابات المعلمين وأولياء أمور وممثلين عن
روابط أولياء األمور والمعلمين.
إنشاء منتدى فضاء مفتوي على اإلنترنت.

الخطوة الرابعة :التأكد من أن التشاور متاح للجميع
—

ضمان إمكانية وصول الجميع إلى مسودة المدونة (ال سيما الفتيات والنساء ومجموعات األقليات) باستخدام صيغ
مختلفة.

—

استخدام لغة بسيطة وملموسة.

—

استخدام أماكن ومعدات يمكن الوصول إليها.

—

ترتيب األحداث في أوقات وتواريخ معقولة.

—

دعم المشاركة المالية للمجموعات المستهدفة المحددة (ال سيما الممثلين من أفقر شرائح السكان).

الخطوة الخامسة :تسجي جميع المدخالت بدقة
—

تسجيل المشاورات بأمانة.

—

لردود الفعل.

تقديم ملخ

— عمل مجموعات من األشخاص الذي تم استشارتهم وتقديمها كمرفق بوثائق وتقارير عملية التشاور.
—

إعداد تقرير موجز ،يوجز عملية التشاور (أي ،السبب وراء إجراء التشاور ومتى حدث وكيف تم تنفيذه ومن الذي
شارك فيه ونتائجه الرئيسية).

الخطوة السادسة :تقديم المالحظات حول كيفية استخدام التشاور
—

تحليل المعلومات بعناية ،مع إيالء اهتمام خاص لألفكار والنهج الجديدة المحتملة.

—

إعطاء مالحظات للمشاركين حول ردود الفعل المستلمة ،مع توضيح كيف ستؤثر نتائج التشاور في النسخة النهائية
للمدونة.

—

مراجعة وتقييم عملية التشاور الشاملة لضمان التحسين المستمر.
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التوصية الرئيسية
— تأمين الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ عملية التشاور على الوجه الصحيحا ضمانًا لمشاركة المجموعات
المستهدفة المحددة على وجه الخصوص ا على سبي المثال أفقر المجموعات واألقليات واألشخاص الذين
يعيشون في المناطق النائية.
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األداة الثالثة
وضع خطة االتصاالت االستراتيجية
لماذا نحتاج إلى خطة اتصال؟
—

من أجل االستفادة القصوى من الموارد المتاحة لنشر مدونة قواعد السلوك على نطاق واسع وزيادة الوعي لدى مختلف أصحاب
المصلحة بشأن محتواها وآثارها.

كيفية وضع خطة االتصال؟
الخطوة األولى :إنشاء قوة عم لالتصاالت
—

اختيار فريق أساسي لتنسيق إعداد وتنفيذ خطة االتصاالت االستراتيجية.

—

إنشاء مجموعات متعددة من فرق العمل تكون مسؤولة عن نشر المدونة بين مختلف الجماهير (المدرسون وأولياء األمور
والتالميذ واإلداريين).

—

إشراك نقابات المعلمين.

الخطوة الثانية :تقييم الموارد المتاحة لتصميم وتنفيذ الخطة
—

تحديد الميزانية المتاحة وتقييم قدرات االتصال الحالية (الموظفون والوقت).

—

طلب الدعم اإلعالمي لتنظيم حملة توعية كبيرة.

—

طلب التمويل أو الرعاية إلنتاج مواد اتصال متنوعة.

—

تركيز الموارد على تنظيم حملة التوعية التي تستهدف المعلمين ،باالشتراك مع نقابات المعلمين.

—

تركيز الموارد على إنتاج مواد مستدامة يمكن أن يستخدمها مختلف أصحاب المصلحة لمواصلة جهود التوعية.

الخطوة الثالثة :تحديد وتكوين صورة عامة عن الجمهور المستهدف
—

المعلمون (وبشكل أعم ،طاقم المدرسة).

—

التالميذ وأولياء أمورهم.

—

مديري التعليم.
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الخطوة الرابعة :إنشاء رسائ واضحة
—

تحديد أهم الرسائل لنقلها إلى الجمهور المستهدف (المبادئ األخالقية األساسية والمعايير المتوقعة للسلوك وأمثلة على
المعضالت األخالقية).

—

تكييف الرسائل مع مختلف الجماهير المستهدفة ،مع مراعاة كيفية تأثرها بتنفيذ المدونة.

—

استخدام كلمات ملموسة وبسيطة.

— تحديد قص

حول المعلمين الذين يجسدون السلوك األخالقي.

الخطوة الخامسة :إنتاج مواد االتصاالت المناسبة:
بعض األمثلة:
—
—
—
—
—

نشر المدونة بأشكال مختلفة (الملصقات ،الكتيبات ،النشرات ،إلخ).
الن المقتري لإلعالنات العامة
عينة خطابات توعية للمعلمين والمدارس وأولياء األمور ،وما إلى ذلك.
إنتاج مجموعة أدوات اتصال للمدارس.
إنشاء صفحة ويب مخصصة للمدونة (بما في ذلك المدونة نفسها وردود الفعل على كل مجموعة من معايير السلوك
المهني واألسئلة المتكررة عن المدونة والمقابالت مع المعلمين ،وما إلى ذلك).
الذهاب إلى المورد السادس

الخطوة السادسة :تحديد األنشطة األكثر مالءمة وفقًا للجمهور المستهدف
المعلمرررررين والعررررراملين
في المدرسة
– الرسالة المعممة المرسلة إلى جميع
المعلمين/المدارس
– االجتماعات اإلعالمية مع المعلمين
ونقابات المعلمين
– الملصقات/المنشورات في جميع
المدارس/الفصول الدراسية

التالميذ

أولياء األمور

المجتمع

 -توزيع كتيب عن المدونة

 اقتراي أنشطة التوعيةالممكنة خالل العام الدراسي

 التوعية اإلعالمية(التلفزيون والراديو
 اجتماعات إعالمية معوالصحف)
رابطات أولياء األمور
والمعلمين
 الملصقات /المنشورات في
 التوعية اإلعالميةجميع المدارس/
(التلفزيون والراديو
الفصول الدراسية
والصحف)

– صفحة ويب مخصصة
– التوعية اإلعالمية (التلفزيون والراديو
والصحف)

 اإلشارات إلى المدونة فيدليل أولياء األمور

 المسؤولين المنتخبين محليًاوقادة المجتمع المدعوين
للمشاركة في األنشطة
المدرسية المخصصة
للمدونة
 مدراء التعليم المحليالمدعوين لتقديم رسائل
واضحة حول المدونة أثناء
األحداث المدرسية الخاصة

 صفحة ويب مخصصة– اإلشارات إلى المدونة في رسائل أخبار
المدرسة

 نشر المقاالت في الصحافةالمتخصصة لآلباء

– مجموعة أدوات لمساعدة المدارس على
تنظيم حمالت اتصال محددة
– نشر المقاالت في الصحافة المتخصصة
للمعلمين
– "حشوات " للرسائل اإلخبارية
والصحافة المتخصصة
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التوصيات الرئيسية
 عمل ميزانية دقيقة وجدول زمني مفصل قبل تنفيذ الخطة. توفير الوقت الكافي إلعداد مثل هذه األنشطة ،ال سيما في حالة استخدام وسائل اإلعالم المرئية والمسموعةوالوسائل المساعدة.
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األداة الرابعة
دورة أخالقيات للمعلمين
يجب أن تتعامل دورة األخالقيات مع معارف ومهارات وتوجهات المعلمين لضمان التطبيق الصحيح للمدونة .يجب أن تساعد
هذه الدورة المعلمين على الدخول في تحليل نقدي للمعضالت األخالقية التي قد يواجهونها.

المعرفة
يجب إعالم المعلمين (ومديري المدارس) بما يلي:
—

واجباتهم وحقوقهم ،مع عرض وتحليل ومناقشة القيم األساسية ومعايير السلوك المهني المدرجة في المدونة ،على النحو
المطلوب.

—

آليات الشكوى القائمةة ،مةع شةري م فصةل للعمليةات التةي ستسةتخدم علةى سةبيل المثةال لتقةديم الشةكوى وأسةاليب التحقيةق
وتنظيم جلسات االستماع وإجراءات االستئناف.

—

العقوبات التأديبية أو القانونية المحتملة (مثل االتفاق الودي واإلنذار والتوبيخ والغرامة).

النهج التربوي الموصى به :العروض الشفوية.

المهارات
يجب تعزيز القدرات التالية للمعلمين (ومديري المدارس):
—

كيفية مواجهة المعضالت األخالقية ،على سبيل المثال إلى أي مدى يجب أن يكون المعلم ودودًا مع التلميذ.

—

كيفية تضارب المصالح ،على سبيل المثال فصول التعليم الخصوصي وقبول هدية من تلميذ أو من ولي أمره.

—

كيفية اإلبالغ عةن الممارسةات الخاطئةة ،مةع توضةيح بشةكل خةاص الحةاالت التةي يكةون فيهةا علةى المعلمةين (أو مةدراء
المدارس) االلتزام باإلبالغ عن سوء السلوك عندما يكون ذلك في مصلحة التلميذ أو مصلحة زميل له.

النهج التربوي الموصى به :تمارين المحاكاة ولعب األدوار ومناقشة أمثلة وسيناريوهات دراسات الحالة الحقيقية.
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التوجهات
يجب أيضًا تضمين وحدات تقييم النزاهة والتأكيد على المسؤولية االجتماعية للمعلمين  -ال سيما وأنها تعد "نماذج يحتذى بها"  -في
الدورة.
النهج التربوي الموصى به :المناقشات الجماعية.
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األداة الخامسة
تقنيات تقييم الدرسات االستقصائية للمجتمع
لماذا نحتاج إلى تقنيات تقييم المجتمع؟
—

لجمع مالحظات وتصورات المواطنين الكيفية والنوعية عن تطبيق المدونة وفائدتها.

—

للمساعدة في تحديد مجاالت التحسين المحتمل للمدونة.

—

لتوعية المواطنين بوجود وأهمية المدونة.

—

لتمكين المواطنين من لعب دور المراقب في مراقبة تطبيق المدونة.

كيف يمكننا الترويج لتقييم المجتمع؟
الخطوة األولى :المرحلة التحضيرية
—

تنظيم مجموعات التركيز لتحديد القضايا الرئيسية (أوجه القصور والعيوب في تطبيق المدونةة) التةي تعتبةر ردود الفعةل أمةرًا
حاسمًا بالنسبة لها.

—

إعداد مسودة استبيان استقصائي على هذا األساس ،ومطالبةة المةواطنين بتقيةيم مةدى مالءمةة المدونةة وإمكانيةة الوصةول إليهةا
واستخدامها وتأثيرها.

—

تضمين األسئلة التي تبدأ بـ "كم" و "إلى أي مدى"  -بعبارة أخرى ،األسئلة التةي تعبةر عةن القيةاس (يمكةن اسةتخدام المقةاييس
الرقمية ،حيثما أمكن).

—

اختبار االستبيان مسبقًا ووضع اللمسات النهائية عليه.

—

ترجمة االستبيان ،إذا لزم األمر.

—

تحديد استراتيجية ألخذ العينات للتأكد من أن البيانات تمثل مجموعة أكبر من السكان (مةن خةالل أخةذ عينةات عشةوائية طبقيةة
بشكل رسمي).

—

تحديد ح جم العينة وإطار أخذ العينات (على سبيل المثال المجتمعات الحضرية/الريفية والغنية/الفقيرة).

—

اختيار المقاطعات والمدارس والمستجيبي ن (مديري التعلةيم المحلةي ومةديري المةدارس والمعلمةين وأوليةاء األمةور والتالميةذ)
نتيجة لذلك.
الذهاب إلى األداة الرابعة
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الخطوة الثانية :مرحلة التنفيذ
— اختيار وتدريب العدادين المسؤولين عن إجراء الدراسة االستقصائية.
— جمع المعلومات الكمية والنوعية من خالل االستبيانات والمقابالت الشخصية.
— التحقق من البيانات وتحديد التناقضات المحتملة وتصفية وتجميع المعلومات التي تم جمعها.
— ت حليل البيانات ،ال سيما التأكيد على تأثير المدونة على سلوك المعلم.
— تحديد طرق لتحسين مالءمة المدونة وإمكانية الوصول إليها وفائدتها.

الخطوة الثالثة :اإلبالغ والترويج
— وضع اللمسات األخيرة على التقرير بما في ذلك التوصيات الرئيسية المتعلقة بتطبيق المدونة وترجمتها ،إذا لزم األمر.
— إرسال هذا التقرير إلى اللجنة (أو المجلس) المسؤولة عن مراقبة تطبيق المدونة وممثلي المعلمين ،ومطالبتهم بمراعاة أوجه القصور
والمخالفات.
— إطالق نتائج االستقصاء والدعوة إلى المبادرة من خالل وسائل اإلعالم.
— تنظيم اجتماع بةين مسةؤولي إدارة التعلةيم والمعلمةين (وممثلةيهم) وأوليةاء األمةور (وممثلةيهم) لمناقشةة طةرق تحسةين مالءمةة المدونةة
وإمكانية الوصول إليها وتأثيرها.
— استعراض وتقييم عملية االستقصاء الشامل لتكرارها في المستقبل.
يمكن أن يستغرق تنفيذ هذه الخطوات الثالث مدة تتراوي بين  3و 6أشهر.

التوصيات الرئيسية
 يجب تعبئة الخبرة المناسبة في مجال أخذ العينات. -يجب تحديد حجم العينة مع مراعاة قيود الميزانية والوقل والموارد البشرية
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األداة السادسة
استقصاءات الرصد :نموذج االستبيان
جدول للمعلمين واإلداريين
(يقوم المحقق الميداني باستكماله)
الحي :المنطقة السكنية/الحضرية:
كود المعلم  /المسؤول:

القسم األول :معلومات عامة
 .1اسم المدرسة:
 .2نوع المدرسة:
مدرسة ابتدائية
مدرسة ثانوية

مدرسة إعدادية
مدرسة ثانوية عليا

 .3منذ متى وأنت تعمل في قطاع التعليم؟
أقل من  1سنة
من  10إلى  6سنوات

من 1إلى  5سنوات
أكثر من  10سنوات

 .4منذ متى وأنت تعمل كمدرس وكإداري؟
كمدرس...... :سنوات

كإداري........ :سنوات

 .5أي مهنة من المهن التالية تناسب وظيفتك الحالية على أفضل وجه؟
التدريس
اإلدارة على مستوى المدرسة
التدريس واإلدارة على المستوى المدرسي
 .6هل أنت مدير المدرسة؟
نعم

ال

 .7الجنس:
انثى

ذكر

 .8العمر (بالسنوات المكتملة) ....... :سنوات
 .9المؤهل التربوي( ........ :بالسنوات الدراسية المكتملة)

90

 .10التأهيل المهني:
أعلى درجة مهنية......................................................... .............................. :
السنوات المكتملة من التعليم المهني:
 .11مكان التعليم:
حضري

ريفي

 .12مهنة عائلتك....................................................................................... :1

القسم الثاني:
التصورات المتعلقة بالمدونة
 .13تشمل المشاكل األخالقية في مجال التعليم عددًا من المجاالت وتتراوي ما بين سوء السلوك الخطير وسوء السلوك األقل
خطورة .من وجهة نظرك ،أي مما يلي يشكل مصدرًا لسوء السلوك في التعليم؟
يرجى وضع عالمة (√) في العمود ذي الصلة.
مصدر سوء السلوك

مصدر خطير
جدا لسوء
السلوك

مصدر خطير
لسوء السلوك

مصدر أق
خطورة لسوء
السلوك

ال يعد مصدر
على اإلطالق
لسوء السلوك

االنتهاكات في إدارة الموارد البشرية
استخدام شهادات أو دبلومات مزيفة
تغيب الموظفين
التمييز ضد بعض التالميذ (القبول والتشجيع واالمتحانات(
المحاباة أو المحسوبية لصالح بعض التالميذ (القبول والتشجيع واالمتحانات(
تحصيل الرسوم المدرسية غير القانونية
التعليم الخاص من جانب المعلمين
العنف البدني أو اللفظي
التحرش الجنسي
تعاطي المخدرات أو الكحول
إساءة مفتشي المدرسة لدورهم
إساءة إدارة/اختالس أموال المدرسة
االنتهاكات في شراء /استخدام المواد المدرسية
إفشاء المعلومات السرية
العالقات اإلنسانية السيئة بين المعلمين والتالميذ
العالقات اإلنسانية السيئة بين موظفي المدرسة
العالقات اإلنسانية السيئة بين المعلمين وأولياء األمور/المجتمع
مصادر أخرى (يرجى ذكرها)
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يشير هذا السؤال إلى المهنة الرئيسية ألسرة المستجيب مثل الزراعة واألعمال التجارية والخدمات العامة/الخاصة والنجارة والنسيج

 .14ما هي مصادر سوء السلوك المذكورة أعاله التي ترى أن لها األثر السلبي األكبر على جودة التعليم ولماذا؟ يمكنك اختيار أكثر من
مصدر واحد ................................................................................... ....................................
 .15على حد علمك ،هل تمت استشارتك أنت أو أي من زمالئك خالل تصميم وتقديم المدونة؟
ال
نعم
 .16في حالة اإلجابة بنعم ،كيف تم استشارتك ؟
الرسالة/التعميم
الوسائط الجديدة (الموقع اإللكتروني ،المسح اإللكتروني ،المدونة اإللكترونية ،إلخ)
ورشة عمل/ندوة
من خالل نقابة المعلمين
وسائل أخرى .فضالً اذكرها................................................................. :

القسم الثالث
تنفيذ المدونات
 .17هل تتمتع بسهولة الوصول إلى نسخ من مدونة قواعد سلوك المعلم؟
ال
نعم
 .18بما أنك شخ يعمل في مجال التعليم ،إلى أي مدى كانت المدونة مفيدة لك كدليل لحل المشاكل والمعضالت األخالقية التي
تواجهها في عملك اليومي؟
مفيدة جدا
مفيدة
غير مفيدة
غير مفيد ة على اإلطالق
يرجى كتابة تعليقات إضافية هنا.......................................................................................... :
 .19هل تم منحك أنت أو زمالئك أي تدريب على المدونة؟
ال
نعم
 .20هل وجدت أن المدونة سهلة الفهم؟
نعم

ال

 .21إذا كانت إجابتك عن السؤال رقم  20بـ "ال" ،فيرجى توضيح المشكلة (المشاكل) التي تتعلق بالمدونة باختصار:
........................................................................................................................................
 .22إلى أي مدى أصبحت على دراية بإجراءات تقديم الشكاوى بخصوص سوء السلوك المهني من قبل الزمالء؟
لست على دراية على اإلطالق
على دراية أقل
على دراية كبيرة

 .22إلى أي مدى أصبحت على دراية بإجراءات تقديم الشكاوى بخصوص سوء السلوك المهني من قبل الزمالء؟
 .23إلى أي مدى تعتقد أن الشكاوى تؤخذ على محمل الجد؟
تؤخذ على محمل الجد
تؤخذ على محمل الجد
بصورة أقل
بصورة كبيرة

ال تؤخذ على محمل الجد
على اإلطالق

 .24إلى أي مدى يتم تطبيق مدونة قواعد السلوك بشكل مالئم؟
يتم تطبيقها بشكل أقل جدية
يتم تطبيقها بشكل جدي

ال يتم تطبيقها على اإلطالق

 .25يرجى ذكر ما تعتقد أنه يشكل المشاكل الرئيسية في تطبيق مدونة قواعد السلوك ،باختصار:
..........................................................................................................................................................

القسم الرابع :تأثير المدونة
 .26بمقارنة الوضع قبل تطبيق المدونة وبعده ،ما هو تأثير المدونة على تحسين السلوك المهني للمعلمين؟
تأثير إيجابي واضح:
تأثير إيجابي محدود:
ال يوجد تأثير على اإلطالق:
تأثير سلبي:

ال
ال
ال
ال

نعم
نعم
نعم
نعم

يرجى كتابة أي تعليق آخر هنا.................................................................................................... :
 .26ي رجى اإلشارة إلى مدى موافقتك  /عدم موافقتك مع العبارات التالية:
منذ تقديم المدونة وهناك

أوافق
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق على
اإلطالق

تحسين للشفافية والعدالة في إدارة الموارد البشرية
استخدام قليل أو عدم استخدام للشهادات أو الدبلومات المزيفة
انخفاض في معدل تغيب الموظفين
تمييز أقل ضد بعض التالميذ (القبول والتشجيع واالمتحانات)
محاباة أو محسوبية أقل لصالح بعض التالميذ (القبول
والتشجيع واالمتحانات)
تجميع قليل أو معدوم للرسوم المدرسية غير القانونية
انخفاض في التعليم الخاص من قبل المعلمين
انخفاض في العنف البدني أو اللفظي
عدم وجود تحرش جنسي
تعاطي قليل أو عدم تعاطي للمخدرات أو الكحول
حاالت أقل من سوء السلوك من جانب مفتشي المدارس
حاالت أقل من سوء إدارة /اختالس أموال المدارس
حاالت أقل من االنتهاكات في شراء /استخدام المواد المدرسية
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إفشاء أقل للمعلومات السرية
تحسن في العالقات اإلنسانية بين المعلمين والتالميذ
تحسن في العالقات اإلنسانية بين موظفي المدرسة
تحسن في العالقات اإلنسانية بين المعلمين وأولياء
األمور/المجتمع
تحسينات أخرى (يرجى التحديد)

 .28أي تعليقات أخرى على مدى مالءمة مدونة قواعد سلوك المعلم وتنفيذها وأثرها في قطاع التعليم المدرسي:
....................................................................................................................... .........................
................................................................................................................................................
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مطبوعات ووثائق المعهد الدولي للتخطيط التربوي

نشر المعهد الدولي للتخطيط التربوي أكثر من  1200مؤلف تتناول جميع جوانب التخطيط التربوي .هناك قائمة شاملة متاحة في فئات
الموضوعات التالية:

التخطيط التربوي والقضايا العالمية

دراسات عامة  -قضايا عالمية/تنموية

تنظيم وإدارة التعليم
الالمركزية  -المشاركة  -التعليم عن بعد  -رسم الخرائط المدرسية  -المدرسين

اقتصاديات التعليم
التكاليف والتمويل  -التوظيف  -التعاون الدولي

جودة التعليم
التقييم  -االبتكار – اإلشراف

مستويات مختلفة من التعليم الرسمي
التعليم من االبتدائي إلى العالي

استراتيجيات بديلة للتعليم
التعليم مدى الحياة  -التعليم غير الرسمي  -المجموعات المحرومة  -التربية الجنسانية

يمكن الحصول على نسخ من تلك القائمة الشاملة عند الطلب من:
المعهد الدولي للتخطيط التربوي ،وحدة المطبوعات واالتصاالت
info@iiep.unesco.org
يمكن االطالع على عناوين المنشورات والمستخلصات الجديدة عبر اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني التالي:
www.iiep.unesco.org
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المعهد الدولي للتخطيط التربوي
المعهد الدولي للتخطيط التربوي ( ) IIEPهو مركز دولي للتدريب المتقدم والبحث في مجال التخطيط التربوي ،تم تأسيسه من قبل منظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام  1963ويتم تمويله من جانب اليونسكو إضافة إلى المساهمات الطوعية من جانب الدول
األعضاء .وفي السنوات األخيرة ،قدمت الدول األعضاء التالي ذكرها تبرعات للمعهد ،وهي :أستراليا والدنمارك والهند وأيرلندا وهولندا والنرويج
وإسبانيا والسويد وسويسرا.
يهدف المعهد إلى المساهمة في تطوير التعليم في جميع أنحاء العالم ،من خالل توسيع المعرفة ودعم المهنيين األكفاء في مجال التخطيط التربوي.
في هذا المسعى ،يتعاون المعهد مع منظمات التدريب والبحث في الدول األعضاء .يتألف مجلس إدارة المعهد الدولي للتخطيط التربوي ،والذي
يوافق على برنامج المعهد وميزانيته ،من ثمانية أعضاء منتخبين كحد أقصى وأربعة أعضاء تعينهم منظمة األمم المتحدة وبعض وكاالتها ومعاهدها
المتخصصة.
الرئيش:

"ريمون إي وانر" (الواليات المتحدة األمريكية)

مستشار أول لقضايا اليونسكو ،منظمة األمم المتحدة ،واشنطن العاصمة ،الواليات المتحدة األمريكية.
األعضاء المعينون:

"مانويل م دايتريت"
مدير الموارد البشرية للصحة ،مجموعة األدلة والمعلومات من أجل السياسة ،منظمة الصحة العالمية ( ،)WHOجنيف ،سويسرا.

"كارلوس لوبيز"

األمين العام المساعد والمدير التنفيذي لمعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث ( ،)UNITARاألمم المتحدة ،نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية.

"جميل السالمي"

مدير قطاع التعليم ،معهد البنك الدولي ،واشنطن العاصمة ،الواليات المتحدة األمريكية.
"ديري سيك"
مدير المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط ،داكار ،السنغال.
األعضاء المنتخبون:

"عزيزة بناني" (المغرب)
السفير والمندوب الدائم للمغرب لدى اليونسكو.

"نينا يي موفنا بوريفسكايا" (روسيا)

كبير الباحثين ورئيس مشروع في معهد دراسات الشرق األقصى ،موسكو.

"بيرجر فريدريكسن" (النرويج)

استشاري تطوير التعليم للبنك الدولي.

"ريكاردو هنريك" (البرازيل)

المستشار الخاص لرئيس البنك الوطني للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

"تاكيوا مانوه" (غانا)

مدير معهد الدراسات األفريقية ،جامعة غانا.
"فيليب ميهوت" (فرنسا)
LEST-CNRS, Aix-en-Provence, France
"زنشينج زانج" (الصين)
نائب وزير التربية والتعليم ،الصين.

تُرسل االستفسارات الخاصة بالمعهد إلى العنوان التالي:
مكتب مدير المعهد الدولي للتخطيط التربوي
7-9 rue Eugène Delacroix, 75116 Paris, France
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المعهد الوطني للتخطيط التربوي

منظمة األمم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة

الكتاب
تم إعداد هذه المبادئ التوجيهية لمساعدة البلدان في تصميم مدونة قواعد سلوك المعلم بنجاي
(أو مراجعة مدونة قائمة) ووضع اآلليات المناسبة لضمان نشر هذه المدونة وتطبيقها
ومراقبتها بشكل مناسب على جميع مستويات النظام .وتستهدف هذه المبادئ أصحاب
المصلحة على المستويين الوطني والمحلي ،وتتبع الخطوات الرئيسية التي ينطوي عليها
تطوير المدونة .للحصول على معلومات أكثر تفصيالً عن كل جانب من جوانب هذه المبادئ
التوجيهية ،يتم توجيه القارئ إلى الموارد واألدوات المتضمنة في المرفقات.

المؤلف
"مورييل بواسون" هي أخصائي برامج لدي المعهد الدولي للتخطيط التربوي ،وتشغل حاليًا
مديرة مهام مشروع "األخالقيات والفساد في التعليم".

الوكالة الكندية
للتنمية الدولية

الرقم الدولي المعياري للكتاب978-92-803-1336-9 :

