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 الهدف بأن ا��يمان على قائم تعليمي نهج بأنه التشاركي النهج فعّر يُ 
 ليصبحوا قادرين على تشكيل الناس قدرة دعم وتطوير هو التعليم من

 تُحدّ  التي ا��جتماعية القوى تحليل خ��ل منالخاص بهم   عالمهم وتغيير
 التاريخ.  عبر خياراتهممن 

 يعزز ويزيد أهميةتعليم حقوق ا��نسان  مجال في التشاركي النهج اتباع 
 يحثو  ا��نسان حقوق في والخبرة  الشخصية المعارف ومشاركة تبادل
 أساسوهو مبنّي على  . الفردية والقيم للمعتقدات النقدي التفكيرعلى 

  وا��ستماع إلى صوت المتعّلمين وضمه  المتبادلين والتعلم ا��حترام
قيم و وثقافات خلفيات إنه يتيحل للناس منم. التعلّ  عملية إلى

 ل. كمافعا لبشكمن بعضهم البعض و التعلم من مختلفة معتقداتو
 المشاركين كينتمّ الساعي ل ا��جتماعي التحليلالنهج التشاركي  ويشجع

 ا��جتماعي التغيير أجل من إجراءات واتخاذمواقف متماسكة  تطوير من
 .ا��نسان حقوق ومعايير قيمل وفقاً 

 

 النهج التشاركيتعريف 

 نهج تشاركي اتباع
  في مجال تعل�م حقوق اإلنسان

 للنهج التشاركيركائز 
لث��ث ا -و الركائز أ -الخصائص ا��ساسية 
 :للنهج التشاركي هي

 المشاركين تجاربالبدء من  •
 النقديالتحليل والتفكير  •
 �تخاذ�تطوير استراتيجيات  •

 . بفعلوالقيام  موقف

يجب أن تتحقق هذه ال��وط الث��ثة في 
تعليم لكل من تصميم وتنفيذ تدريب 

 التشاركي. لنهجيتبع احقوق ا��نسان 
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 (الحلزوني)ولبي اللّ  مالتعلّ  نموذج
 التشاركي للنهج وفقاً  التدريب لتصميم أداة

نهج المفاهيم  أن تساعدهم في وضع يمكنإلى أدوات  متعلمين بالغينالعاملون مع  ا��نسانمو حقوق يحتاج معلّ 
النهج هو يوضح كيفية عمل ف م اللولبيالتعلّ  نموذج ا��دواتالفعلي. ومن هذه  ا��ستخدامفي موضع التشاركي 

على  نموذج التصميم التعليمي الذي يوجه كيفية تطبيق النهج التشاركي هوم اللولبي التعلّ  نموذج .كيالتشار 
 كاملة. برامج تدريبية على وحتى منفردة  ا��نشطةمن  مستويات مختلفة

 يقترح التالي: نموذج التعلم اللولبي

يتمحور . المتعلمينيبدأ التعلم من خبرات ومعارف .1
وبناء  النهج التعليمي حول المتعلم ويهدف إلى أعادة

تطوير ركين بأنفسهم واحترامهم لذاتهم وثقة المشا
 .مفهوم الذات ا��يجابي لديهم

 
تلك التجارب  يحلّلونبعد أن يتبادل المشاركون خبراتهم، .2

  .عن أنماط مشتركة ويبحثون
 

معلومات  تضاف، المتعلمينوخبرات  معارف ��تمام.3
وأشخاص  في المجالجديدة من خبراء  نظرياتو

 بشكلأفكار جديدة  التوصل إلىيتم  أو ،مصدريين
 .جماعي

 
موه، كما يحتاجون ماتعلّ  ممارسةإلى  المتعّلمونيحتاج .4

استراتيجيات  إلى تطبيق مهارات جديدة، وتطوير
 والتخطيط للعمل.

 
إلى منظماتهم  لمتعلمونيعود ا حين عادةً (بعد ذلك .5

 يطبق المتعّلمون عملياً ما تعّلموه. )وأعمالهم اليومية

ممارسة 
استراتيجيات 
والتخطيط 

 للعمل

إضافة 
معلومات 
 ونظريات

 جديدة

البحث عن 
أنماط 
 مشتركة

البدء من 
 ةخبر 

 المتعلمين

التطبيق  
 العملي
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ن ا��ستراتيجيات والتقتنيات. وبدورها تكون يوضع النهج التشاركي موضع التنفيذ والتطبيق من خ��ل الكثير م
البدء من تجارب  -1( :التقنيات أيضاً تشاركية بطبيعتها وعليها أن تعكس الركائز ا��ساسية للنهج التشاركي هذه

 .)�تخاذ موقف والقيام بفعلتطوير استراتيجيات � -3، التحليل والتفكير النقدي-2، المشاركين

وتشمل هذه التقنيات إلى ا��ساليب أو الطرق المتبعة خ��ل ا��نشطة.  التشاركيتقنيات تطبيق النهج تشير 
الذهني وتمارين ك�� الجمود و رسم خرائط القوة وغيرها.. يمكن أن تكون أي من هذه التقنيات  العصف
شاط. أو غير تشاركية بطبيعتها، ويعتمد ذلك على النهج الذي يتخذه المي��ون في تصميم وتنفيذ الن تشاركية

 لنهج التشاركي.وفقاً لالواردة أع��ه على ضمان استخدام تقنية ما  للنهج التشاركي  ا��ركان الث��ث تساعد

 جلسة وتنفيذ تنظيم طريقة تحكم التي الشاملة والسلوكيات ا��جراءات إلى استراتيجيات مصطلح يشير
 تصميم يتم غالباً،للنهج التشاركي.  الث��ث للركائز الم��ئمة ال��وط استيفاء ضمان على وتساعد تدريبية،

 التدريب.  نهاية حتى ��حقاً  استخدامها يتم التي  ا��ستراتيجيات هذهلتقديم  ا��نشطة وتنفيذ

 ن هذهم الكثير تركز ،مجموعاتسياق  يطبق في ا��نسان حقوق تعليم اتباع نهج تشاركي في مجال كون
 بتجربة للمتعلمين ا��ستراتيجيات سمحت .بينمناس مجموعة وديناميكيات تعلم سياق خلق على ا��ستراتيجيات

 مشاركة ت: ا��ستراتيجيا على ا��مثلة من ا��نسان. حقوق قيم على تستند وحرة  وديمقراطية آمنة بيئة
 .للمجموعة توجيهية مباديء وتطوير من التدريب التعليمية والتوقعات ا��حتياجات

 البيانية الرسوم استخدام: المثال سبيل على م،التعلّ  عملية فهم على المشاركين أيضا ا��ستراتيجيات تساعد
 فهم في مشتركة أرضية إلى الوصول في المشاركين يساعد والذي اللولبي، التعلم نموذج مثل والنماذج

 .فيها أنفسهم ووضع التشاركي التعلم عملية

 

 منصة  روابط التعليميةعلى  عملكم في مجال تعليم حقوق ا��نسان لدعمالمزيد من ا��دوات والموارد  وااكتشف

equitas.org-www.rawabet 

 

 : تقنيات واستراتيجياتنهج تشاركيتطبيق 
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