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 فتح باب الترشح ملكّونين في إطار

 مشروع اللجنة الوطنّية للتربية والعلم والثقافة

 2021 – 2020برنامج مساهمة اليونسكو في أنشطة الدول األعضاء لعامي في 

 

 -ورقة تعريفّية  -

 

 

املنتسبة وضمان انخراطهم  املدارس املنتسبة التونسّية: من أجل دعم قدرات منّسقي املدارس» عنوان املشروع: 

مة وأهدافها 
ّ
 «في قيم املنظ

 2021 – 2020برنامج مساهمة اليونسكو في أنشطة الدول األعضاء لعامي  إطار الدعم:

مة وأهدافهاقيم املس املنتسبة حول تسيير مشاريع تستجيب للفائدة منسقي املدار حلقات تكوينّية  - املكونات:
ّ
 نظ

 سكومن الخبراء بهدف إعداد الدليل الوطني للمدارس املنتسبة لليونسلسلة من الورشات لعدد  -

 عرض الدليل الوطني بحضور منسقي املدارس و ممثلين عن الدول الداعمة للمشروع التونس ي لمؤتمر دولي  -

لة
ّ
مة اليونسكو  :  الجهات املتدخ

ّ
 للجنة الوطنّية للتربية والعلم والثقافةا –زارة التربية و  –منظ

 2021ديسمبر  31 التنفيذ: آجال 

 : األهداف املنتظرة

 مهارات مسّيري ومنّسقي املدارس املنتسبة لليونسكو بما يضمن انطالقة جديدة لهذه الشبكة في بالدنا تنمية -

نين من خصوصيّ  الترفيع في -
ّ
ات هذه عدد املؤّسسات التي تنشط في إطار هذا البرنامج بتأطير من منسقين متمك

 الشبكة العاملّية

 يدة بين املؤّسسات املنتمية للشبكة التونسية بتأطير من اللجنة الوطنّيةخلق ديناميكّية جد -

 ر النشطةوتحفيز املؤّسسات غي تسليط الضوء على املؤّسسات املنتسبة النشطة -

عداد دليل باللغتين العربّية والفرنسّية يتضمن املفاهيم والقيم األساسّية لهذه الشبكة يستخدم كمرجع إ -

 أساس ي على مستوى الشبكة الوطنّية

حين على مرحلتين:
ّ
 يتّم اختيار املرش

 ماد شبكة التقييم املرفقةعملّية اختيار أّولّية  سيتّم خاللها اعت -

حين يتّم خاللها مناقشة مشاريعهم وعرض سبل تنفيذها مقابلة شفوّية -
ّ

 مع املترش
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ف املكّونون الذين تّم اختيارهم باملهاّم التالية:
ّ
 يكل

 مة وأهدافها : إعداد وحدة تكوينّية موّجهة ملنّسقي املدارس املنتسبة وإطاراتها حول أّوال
ّ
قيم املنظ

مين من
ّ
 مختلف املستويات في هذا اإلطار واملشاريع التي يمكن تنفيذها مع املتعل

 اإلشراف على دورات تكوينّية تتناول مضمون وحدة التكوين املصادق عليها )لغة التكوين: العربّية(ثانيا : 

 مة اليونسكو )باللغة ثالثا
ّ
: إعداد تقرير أدبي مفّصل عن حيثّيات املشروع قصد إحالته إلى منظ

 الفرنسّية(

 الدليل الوطني للمدارس املنتسبة لليونسكو واملصادقة عليه في صيغته النهائّية قبل عرضه : إعداد رابعا

ى شهر نوفمبر 
ّ
مه اللجنة الوطنّية للتربية والعلم والثقافة في موف

ّ
 2021خالل مؤتمر دولي تنظ

ح:
ّ
 شروط الترش

ح  لكّل من يستأنس في نفسه القدرة على صياغة وحدات 
ّ

ر ُيفتح باب الترش
ّ
التكوين وتأمين تنشيطها على أن تتوف

 فيه الشروط التالية:

 على شهادة األستاذّية أو اإلجازة أو ما يعادلهما على األقّل أن يكون متحّصال  -

 شراف على تنفيذهاأن تكون له خبرة في إنتاج وحدات تكوينّية واإل  -

مة ا  -
ّ
في إطار العمل مع  من خالل نشاطها الكونّية ليونسكو وقيمهأن يكون ذا خبرة ومعرفة واسعة بأهداف منظ

مات الدولّية التي تعنى بمجاالت اهتمامها.
ّ
مة اليونسكو أو غيرها من املنظ

ّ
 منظ

 ؤّهله لصياغة الوحدات التكوينّية وتأمين تنشيطهاتأن يكون ذا كفاءة بيداغوجّية  -

ح:
ّ
 كيفّية الترش

ح تقديم ملّفاتهم 
ّ

 ترشح إلعداد وتنفيذ تكوين موّجه ملنّسقي العنوان التالي: " تحتعلى الراغبين في الترش
ّ
ملف

للجنة الوطنّية للتربية والعلم والثقافة : عبر البريد اإللكتروني " املدارس املنتسبة لليونسكو في تونس

comnatu@edunet.tn  ، وتتضّمن وجوبا: 

 ة العلمّيةنسخة من الشهاد -

 سيرة ذاتّية -

 ( lettre de motivationرسالة تعبير عن الدوافع ) -

(تتضّمن مثاال على األقّل في تقدير على أقص ىصفحة  02جذاذة وحدة تكوينية في إطار املشروع املذكور ) -

مة 
ّ
يات البيداغوجّية لكيفّية التعامل شكال ومضمونا مع مسألة التعريف بأهداف منظ

ّ
اليونسكو التمش

 للمستفيدين من التكوين

قة بقيم اليونسكو وأولوّياتها ا -
ّ
قة بإثبات إنجاز وحدات تكوينّية واإلشراف على تنفيذها خصوصا املتعل

ّ
لوثائق املتعل

 وأهدافها

 وثائق التي تثبت املشاركة في القيام بإنجاز أنشطة أو مساهمات ذات صلة بقيم اليونسكو وأهدافها وأولوّياتهاال -
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 شبكة التقييم

 

 

 المعيار المؤشرات النقاط المحتسبة

 األستاذيّة أو اإلجازة أو ما يعادلها 15

 الماجستير أو ما يعادلها  17 الشهادة العلمية باحتساب نقاط أعلى الشهادات

 الدكتوراه 20

 وحدات 5إلى  1من  10
الخبرة في إنتاج الوحدات التكوينيّة وخاّصة منها 

الموّجهة إلى نوادي المتعلّمين )من التعليم 
 االبتدائي/اإلعدادي/الثانوي(

 وحدات 10إلى  6من  15

 وحدات 10أكثر من  20

 أعمال 5إلى  1من  10

 أعمال 10إلى  6من  17 الخبرة في إنجاز أعمال تكوينيّة

 أعمال 10أكثر من  20

 أعمال 5إلى  1من  20

 أعمال 10إلى  6من  25 بقيم اليونسكوإنجاز أعمال ذات صلة 

 أعمال 10أكثر من  30

10 

5 
مدى تالؤم مشروع الوحدة التكوينيّة 

 مع أهداف المشروع 
مدى تالؤم مشروع الوحدة التكوينيّة مع متطلّبات 

 العمل الطلوب
5 

مدى تالؤم مشروع الوحدة التكوينيّة 
مع المتطلّبات المنهجيّة للوحدة 

 التكوينيّة 

 المجموع 100

 
 

 

 


