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إن التعليم القائم على القيم هو قضية الساعة وهو إطار تدري�سي يتم فيه تعليم
القيم تفصيال داخل الصفوف وضمنيا عبر األمثال .ويتضمن هذا اإلطار أدوات التدريس
ّ
وتقنياته ويحتوي على تطوير بيئة التعلم التي تمثل القيم العاملية اإليجابية وتمارسها.
ويشهد األطفال تلك القيم ويشتغلون بها ومن خالله تتم تزكية سلوكهمّ .
يقدم التعليم
ّ
القائم على القيم بيئة ناجحة لتدريس وتعلم مجموعة شاملة من املهارات األكاديمية
واالجتماعية والشخصية.
ّ
والقيم في التعليم هي املناقب التي تشكل اإلنسان .وهي تبني في قالبهاسلوكنا
وعالقاتنا وخياراتنا حتى شعورنا بمن نحن؟ .وكلما تزداد اإليجابية في قيمنا ،تزداد
اإليجابية في أعمالنا أيضا .وهذا أحد األسباب إلدراج التعليم القائم على القيم في جميع
ّ
أنواع التعلم ،فهو يلعب دورا كبيرا في نجاح الطالب في مهنهم التي يختارونها بأنفسهم.
والتعليم وسيلة املعرفة والنجاح والحفاظ الذاتي .وال ينحصر دور التعليم في توفير
املنصة للنجاح فحسب بل يسع للمعرفة عن السلوك والتعامل والقوة االجتماعية
واالحترام الذاتي .واملجموعة الشاملة من القيم هي الهدية العظمى التي يمنحها لنا
التعليم.
وفي الهند ،تولي السياسة الوطنية للتعليم اهتماما كبيرا لتعليم القيم من خالل
إبراز الحاجة املاسة إلى جعل التعليم أداة قوية لزراعة القيم االجتماعية واألخالقية
وتصارح هذه السياسة بأنه يجب في مجتمعنا التعددي ثقافيا أن يثقف التعليم قيما
عاملية وأبدية موجهة نحو وحدة شعبنا وتكاملهم.
وال يخفى علينا أن التطورات السريعة في العلوم والتكنولوجيا وتحديات العوملة
ّ
تشكل تحديات إضافية للنظام التعليمي في العالم وفي وطننا الهند بشكل خاص .وهذا
هو الوقت الذي تتضاءل فيه رعاية الوالدين لألطفال .وقد أصبحت التأثيرات الضا ّرة
ّ
النمو العقلي والقيم األخالقية للجيل الجديد محسوسة بشكل
لوسائل اإلعالم على
متزايد في جميع مجاالت الحياة.وفي حين يحتاج النظام التعليمي إلى مواكبة التطورات
ّ
العلمية والتكنولوجية من حيث بناء املهارات واملعرفة فإنه يحتاج أيضا إلى معالجة
القضايا األكثر أساسية من العواقب االجتماعية واألخالقية لتلك األنشطة بدون

ّ
التحكم .وفي هذا السياقّ ،
يتم النقاش في املؤتمر املذكور عن مختلف الجوانب التي
ّ
تتعلق بغرس ورعاية وتطوير القيم التي تؤدي إلى تشكيل مجتمع أفضل.

المحاور الرئيسية:
• تأثير الدراسات اإلسالمية على املجتمع
• أفضل املمارسات لنقل القيم عبر العالم
• تأثير القيم على التنمية الفكرية لألشخاص
• التعليم القائم على القيم في سيناريو التعليم العالمي الحالي
• الدراسات في اللغة العربية عن التعليم القائم على القيم
ّ
• دور املعلم في إضفاء القيم أثناء التدريس
• فلسفة «القيم»
• القيم اإلسالمية
• املبادرات العاملية لترويج التعليم القائم على القيم

التسجيل:
لحضور املؤتمر ببحث أو دون بحث عمل استكمال نموذج التسجيل وإرساله
إلى أصحاب املؤتمر عبر البريد االلكتروني ( )arabiccampus@gmail.comأو على
موقع قسم اللغة العربية بجامعة كيراال ()www.arabicku.in

املالحظة الهامة:
يجب أن تكون تأشيرة املشارك (من خارج الهند) تأشيرة املؤتمر [Conference
 ،]Visaال يسمح من يحمل تأشيرة السياحة أن يدخل إلى قاعة املؤتمر.
وتتكفل جامعة كيراال بنفقات اإلقامة والضيافة والتنقالت
الداخلية أليام املؤتمر

