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Dates to remember
12/04 Starting our first workshop
for teachers in Naples
12/06 Starting our first workshop
for teachers in Madrid
07/29

التعددية الثقافية هي واقع  :من الطبيعي لقاء أشخاص آخرين من العديد من البلدان المختلفة ،ومن
خلفيات ثقافية ودينية مختلفة جداً ،الذين يعيشون معا ً في العديد من المناطق والدول في جميع
أنحاء االتحاد األوروبي .وفقا ً لإلحصاءات التي نشرتها يوروستات ،فإن عدد األشخاص الذين
يعيشون في الدول األعضاء التي ليست بلد مواطنتهم األصلي استمر في االزدياد خالل عام
 2010ليصل إلى  33.3مليون .في  1يناير من عام  ،2011أقام أكثر من  %75من األجانب في
االتحاد األوروبي في ألمانيا ،إسبانيا ،إيطاليا ،المملكة المتحدة وفرنسا .من الناحية النسبية ،تجاوز
عدد األجانب ال  %10من عدد السكان المقيمين في لوكسمبورغ ،قبرص ،التفيا ،استونيا،
اسبانيا ،النمسا وبلجيكا .غالبية األجانب تقريبا ً في جميع الدول األعضاء (ما عدا لوكسمبورغ
وقبرص وايرلندا وبلجيكا التي تشكل استثناءات هامة) هم مواطنون من خارج االتحاد األوروبي.
التعايش هو واقع ،وهو أمر سهل إلى حد ما ،ولكن في بعض األحيان يمكن أن يتحول إلى
صراعات عنيفة .العيش معا ً في وئام هو أمر أصعب بكثير ألنه يتطلب التقبل الحقيقي لآلخر
ولهويته الثقافية واالجتماعية والدينية الخاصة ،وهذا يتطلب أيضا ً التزام مشترك لبناء مشاريع
مشتركة سويا ً .هناك بالطبع العديد من األمثلة على مشاريع اجتماعية الناتجة عن تعاون بين
أشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة .ومع ذلك هناك حاجة إلى نهج أكثر فعالية من أجل التغلب
على هذه المواقف الصعبة وإحراز تقدم ملموس نحو حياة اجتماعية توافقية حقيقية .علينا أن نبني
حالة عالمية انعكاسية بدءاً من العالمية الغير انعكاسية التي نعيشها حاليا ً في مجتمعاتنا متعددة
الثقافات .يمكن لتطبيق فكرة مجموعات الفكر الفلسفي في إطار التعليم الرسمي وغير الرسمي أن
تعزز المهارات المعرفية والفكرية التي يحتاجها األطفال والكبار للتعامل بنجاح مع هذا التحدي
الضخم.

االحتاد
هناك جامعة عامة واحدة وأربع منظمات غير ربحية
الشركاء في اتحاد سالم .الطرف المنسق ،قسم
العلوم اإلنسانية في جامعة فيدريكو الثاني في نابولي
(إيطاليا) ،يجمع باحثين في العلوم اإلنسانية من
مختلف التخصصات وتنظيم  ،ROACHالذي
يربط بين الفكر الفلسفي والبحوث التربوية .الشركاء
اآلخرين هم Asociación Centro de
Filosofìa para Niñoو( Garuaإسبانيا) ،و

االحتاد ...
Graz meeting, June 2013
2nd Consortium Meeting
June, 21st to 23rd 2013
These are the items we
discusses during our meeting in Graz

(Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophieالنمسا) ،و( Topazالمركز
االسرائيلي للفلسفة في التربية  -الفلسفة للحياة) وهي مراكز وطنية للفلسفة في التعليم ،على وجه
الخصوص.P4C ،
لدى هذه المراكز خبرة واسعة في مجال تدريب المعلمين وتعليم التفكير ،وهم نشطون جداً في
مجال األبحاث عن الثقافات والمواطنة والتربية من أجل السالم ،وفي استكشاف طرق جديدة
للتدريس ،وإنشاء واختبار مواد جديدة ل.P4C

Management
Creating the curriculum
Designing the course
Developing the training
course
Test & Validation of the
new Curriculum
Evaluation of the training
course and the Curriculum
Quality Assurance
Dissemination
Exploitation

Madrid meeting, March
2014
Evaluation..

يستفيد االتحاد من اختصاصات وخبرات كل من الشركاء ويزيد من التكامل بينهم بالتزامن مع
تقليل التداخل في وجهة النظر بشأن كفاءة استخدام الموارد.
يقدم الشركاء تجربة فنية وتشغيلية مميزة لالتحاد ،مما يجعل شراكة سالم مستعدة بشكل فريد
لتحقيق هدف المشروع الرئيسي :تحسين الجودة والتطوير المهني لدى المعلمين/المرشدين
العاملين مع األطفال من خلفيات مهاجرة ،عن طريق تزويدهم بقدرات ومهارات وأدوات تعليمية
محددة ،مثل المنهاج الجديد في مجال  P4Cعن الحوارات الثقافية والعالمية.
عمليا ً ،يتعاون كل الشركاء ويساهمون في جميع مراحل البحث والتحليل والتطوير واختبار
األنشطة المشمولة في المشروع.
لمشاركة الشريك اإلسرائيلي قيمة مضافة .أوالً ،تثري هذه المشاركة أنشطة المشروع بفضل
تجربة الشريك في األبحاث والتجارب لتطوير مواد المناهج الدراسية؛ وثانيا ً ،سيتيح نشر نتائج
المشروع في إسرائيل الفرصة لتطبيق المناهج الجديدة في سياقات حيث تحديات الهجرة مماثلة
لتلك الموجودة في أوروبا ،ولكن أيضا ً المختلفة جدا ً عنها.
أخيراً ،يعزز مشروع سالم تميز االتحاد األوروبي في مجال تعزيز القدرة على التفكير المركب
منذ سن المدرسة االبتدائية من خالل المناهج البديلة التي تركز على الطفل :إن لمبنى االتحاد،
خبرته وأهميته الفنية ،والتوزيع الجغرافي للشركاء فيه ،دور أساسي في خلق أثر إيجابي في جميع
أنحاء االتحاد األوروبي والدول المجاورة.

THE BENEFITS OF THIS PROJECT for the EU.
Multiculturalism is a fact: it’s a normal situation to meet people from very different countries, from very distinct cultural
and religious background, living together in many areas towns all over the European Union.
According to statistics published by Eurostat, the number of people living in a Member State which is not their
country of citizenship continued to increase in 2010, reaching 33.3 million. On 1 January 2011, more than 75% of the
foreigners in the EU resided in Germany, Spain, Italy, the United Kingdom and France. In relative terms foreigners
exceeded 10% of the resident population in Luxembourg, Cyprus, Latvia, Estonia, Spain, Austria and Belgium. In
almost all Member States (Luxembourg, Cyprus, Ireland and Belgium being the significant exceptions) the majority of
foreigners are non-EU citizens.
Coexisting is a fact, and to some extent it’s easy, but sometimes coexistence can degenerate into violent conflicts.
Living together in harmony is much more difficult, because it involves a true acceptance of the Other in their own
specific cultural, social and religious identity, and it requires also a shared commitment to building together common
projects. Of course, there many examples of social projects as the result of the cooperation of people from different
cultural backgrounds.
However, it is needed a more pro-active approach in order to go through these difficult situations and to make visible
progress towards a true harmonic social life. We have to build a reflexive cosmopolitanism, starting from the nonreflexive cosmopolitanism, we are currently living in our multicultural societies.
The practice of the community of philosophical inquiry in formal and non-formal education can foster the cognitive
and affective skills children and adults need to cope successfully with this huge challenge.

… االنتقدل إلى العولمة المؤثرة
منهدج سالم
لقد تم تصميم منهج سالم وفقا ً لنموذج منهج "الفلسفة لألطفال" وهو مصمم خصيصا ً لتعزيز الفكر الفلسفي حول القضايا ذات الصلة
.باألسئلة التي تنتج عن واقع العيش في عالم معولم
 ويرافق كل قصة.) عام (كل قصة مقابلة لكل سنة من العمر14 و8 يتكون المنهج من ست قصص لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
دليل للمعلمين الذي يشمل أفكار رئيسية وخطط نقاش وتمارين وفعاليات التي تم وضعها لتالئم إطار العالمية التعليمية التي تميز هذا
.المنهج
. كما ستتم ترجمة مقتطفات إلى العبرية والعربية،)تتوفر كل قصة وكل دليل بأربع لغات (اإلنجليزية واأللمانية واإليطالية واإلسبانية
 وفقا ً للكتاب األصليين (تمت كتابة المواد لألطفال الذين،يظهر في هذه القصص واألدلة شخصيات ومواقف من بيئات ثقافية مختلفة
 ولألوالد الذين تتراوح، عام في اسبانيا12 و10  ولألوالد الذين تتراوح أعمارهم بين، أعوام في النمسا10 و8 تتراوح أعمارهم بين
.) عام في إيطاليا14 و13 أعمارهم بين
إن الهدف العام من هذا المنهج الجديد هو تزويد المعلمين والمرشدين بأداة جديدة للتعامل مع التحديات التي تواجه مجتمعاتنا متعددة
 الذي يسعى إلى تجاوز حدود التعددية الثقافية (عزل األفراد داخل-  الذي تمثله العولمة- األعراق والثقافات من خالل السعي وراء أفق
. وإلى خلق نوع من الشمولية التي ال تأخذ بعين االعتبار الوالءات المحلية،)مصفوفتهم الثقافية

لمدذا  P4Cفي العدلمية؟
يركز مشروع سالم على تعزيز شكل من أشكال التعليم العالمي الذي يأخذ في االعتبار الهويات المميزة لألطفال من مختلف الخلفيات
والثقافات عند التقائهم داخل حيزات اجتماعية ومدنية مشتركة.
للعالمية تاريخ طويل الذي يعود إلى اليونان القديمة .ولقد شهد تعريف العالمية على مر التاريخ تغييرات كبيرة .نحن ننظر في هذا المشروع
إلى العالمية كتوجه وكطريقة استجابة للعيش في عالم الذي يتميز بأنه محلي وعالمي ،وخاص وعام على حد سواء ،في حين تمثل أيضا ً
(وذلك تماشيا ً مع تاريخها) توجه محدد لإلنسان .األهم من ذلك هو أن هذا النوع من العالمية الناقدة الكامنة وراء هذا المشروع ال ترى بأن
فئات مثل "المحلي" و "العالمي"" ،الذات" و "اآلخر" ،هي فئات متناقضة ،بل هي فئات التي تنطوي على درجة عالية من النفاذية
والغموض حيث "ال يمكن رسم خطوط بين الداخل والخارج ،والداخلي والخارجي ) .(Delanty, 2009, 7نحن نرى أن هذا األمر
ضروري في عالم حيث قد يكون األطفال المعرضين لخطر االستبعاد ،مثل األطفال المهاجرين من الجيل الثالث ،أو أطفال األفراد في ثقافات
األقليات داخل البيئات الحضرية الخاصة بهم ،أو أطفال الذين يتكلمون عدة لغات أولى والذين تحافظ عائالتهم على والءات وطنية عابرة
للحدود.
تساعد العالمية الناقدة كتوجه وكطريقة تعليم في دعم الطالب على بناء حيز أخالقي حيث تعتبر الخبرة الذاتية شديدة األهمية للتجربة
االجتماعية ،ويتم تطويرها باالستناد إلى العالقات بين "الذات ،اآلخر والعالم" ،والتي تتطلب من الطالب " ...طرق تفكير ،إدراك وشعور
التي ليست مستمدة من الثقافة المحلية وال من ثقافة اآلخر ،بل من التفاعل بين الثقافتين" ) .(Delanty, 2009, p.11يساعد مثل هذا التوجه
العالمي على بناء "انعكاس للوالء لما هو معروف وانعكاس لالنفتاح لما هو جديد" ( ،)Hansen, 2011ويلقي هذا على عاتق الطالب
مسؤولية اخالقية لنقد وتحدي أنفسهم فيما يتعلق بالتزاماتهم ومفاهيمهم الخاصة خالل بناءهم لهويتهم في ظل عالقتهم مع اآلخر (كأفراد
وكمجتمع).

.

Training courses
University of Naples Federico II – Department of
Humanities (http://unina.it) Naples
Asociación Centro de Filosofía para Niños (http://
www.filosofiaparaninos.org) Madrid
Garua Sociedad Cooperativa. http://www.garuacoop.es/
Madrid.
Österreichische
Gesellschaft für Kinderphilosophie
(http://kinderphilosophie.at) Graz
Topaz (Israeli Center for Philosophy in EducationPhilosophy for Life (http://philosophy4life.org/) B’nei
Brak.

Naples: January till March, 2014
Madrid: January till May, 2014
Alcalá de Henares (Spain):
February till May 2014
Madrid (Spain): July, 2014
Graz, Februry-March 2014

