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 ؟ منوال التربية أم منوال التنمية:  الندوة الدولية األولى

 الورقة العلمية

 

الذي كان وراء  انبعاث الحراك   في أبعاد ودالالت الحدث القادح أولى  قراءةإّن 

ثورة " تجعلنا نخلص إلى اعتبار الّدول العربية ، عدد من  فيالثوري في تونس و

 تبعا لقصور حلّينتيجة مباشرة لقصور المنوال التنموي الم" الحرية والكرامة 

تأثّرت به شريحة الشباب المتخرج من الجامعات  قصور،   المنوال التربوي

 . البطالة والتيه والضياع  إلى بمئات اآلالف والمعاهد العليا ودفع

 أسبابها منذ ما يزيد عن نصف قرن إنّها األزمة التي شّخص 
 ومنهم المفكر التربوي اإلنسانيةالعديد من المختصين في مجال العلوم 

" في كتابه الشهير  "فيليب كومبز"مديرالمعهد الدولي لتخطيط التعليم ـ سابقا ـ  و 

 : والتي لّخصها في ما يلي   "أزمة التعليم في عالما المعاصر 
ليم لعدد من البلدان  يحول دون المالءمة بين ظروفها جمود مالزم لنظم التع -

 .الداخلية واالحتياجات الجديدة 

جمود مالزم للمجتمعات ذاتها والذي يحول دون االستفادة من القوى العاملة  -

 .المتعلّمة لدعم التنمية الوطنية 

قسيم العمل ت" للتّنمية المحلّيّة تبعا لنظرية  رقلةلقيم المعتجاوز اعدم القدرة على -

التي  تحدياتوهي الاف مستهلكة ما بين دول مركز منتجة ، ودول أطر" الّدولي

ا من انطالق"التنمية المستقلّة " نجحت في تخّطيها عديد البلدان التي آمنت بمبدأ 

: سّمي بالنّمور اآلسيوية نجحت فيه ما ي ما مثل"  أصيل " نحت منوال تربوي 

:  االسكندينافيةالدول و كذلك جنوبية  و ماليزيا ،  اليابان ، الصين ،  كوريا ال

 . والسويد  النرويج  ، فنلندا 

إّن منواال تربويا وطنيا طموحا ال يمكن أن يتشّكل في الغرف المظلمة ووراء 

منغلقة أفرغت المنظومة التربوية التونسية من  إيديولوجياالمغلقة ووفق  األبواب



المجتمع ، وإنّما ينبغي أن  يتشّكل  وفق  أهداف    عناصر القوة الذاتية وعزلتها عن

يضعها عديد المختصين في مختلف المجاالت االجتماعية و الثقافية واالقتصادية 

وبرغبة من البيئة المحلية  التي سوف يسهم المنوال نفسه  في تنميتها  انطالقا من  

 .  والحفاظ على كيانهاوعيها  بالعولمة وحاجتها  للنمو والتطور 

إّن تأصيل مفهوم ذاتي ومحلي  للتّنمية ال يتّم إالّ من خالل تأصيل منوال تربوّي 

مستقّل هو الكفيل بدعم جودة التربية والتكوين في مختلف مستويات التعليم بدءا 

التكوين المستمر  إلى باإلضافةالتخرج من الجامعة  إلىمن سن ما قبل الدراسة 

مدى الحياة  وصوال إلى إنتاج معرفة وتقنية وثقافة  تؤدي إلى تأهيل الموارد 

 .التي سوف تشتغل في ميادين التنمية في تكامل وتناغم   الكفلةالبشرية 

في المجتمع واالقتصاد يجد " الصناعي والتقني والتكنولوجي  اإلنتاج"وال شك أّن 

،  إذ أن التعليم والتكوين والتدريب  هي التي  تهيّئ "منوال التربية "  أسسه في 

مجتمع البحث واإلبداع العلمي والتكنولوجي للقيام بدوره الرئيسي كدعامة لمنوال 

يجعل  نظام   التربية والتكوين هو النواة الصلبة للتنمية   األمر الذيالتنمية ، 

معرفية و قيميّة ترتكز  االقتصادية واالجتماعية  والثقافية ، انطالقا  من ثورة

بقدرة الذات على الفعل  وبوجوب االندماج في الحداثة إنتاجا  اإليمانعلى 

 . إسهاما و
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 6102مارس   10تونس في 

 تاريخ الندوة ومكانها ومداخالت المشاركين

 الزمان والمكان   : الندوة:  1

منوال التنمية أم :" دولية االولى شبكة ريفورس تنظيم الندوة التعتزم 

 9بالمكتبة الوطنية شارع  2112في شهر سبتمبر " منوال التربية ؟ 

 أفريل تونس 

 المشاركة والمداخالت : الندوة : 2

المهتمين بالشأن التربوي والراغبين في تقديم  ريفورس  تدعو شبكة 

في  أن يرسلوا مشروعهم ملخصا، من تونس ومن خارجها ،  مداخالت 

       ها الرئيسية وططصفحتين يتضمن عنوان المحاضرة وخصفحة أو 

 .  األربعةو المحور الذي تندرج فيه من بين محاور  الندوة 

 اللغة المستخدمة : ـ الندوة  3

  واالنكليزيةالعربية والفرنسية  تقبل المداخالت باللغات الثالث

 اإلقامة : الندوة ـ  4

 ألساتذة المحاضرين كاملة ل ة تتكفل شبكة ريفورس بإقام

 . المراسالت: ـ الندوة  5

 :ينالتالي ْينإلى العنوان ،  2112ماي  31، قبل يوم  توجه المراسالت
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