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وصف التحديات الخاصة باألزمات

تشــير األبحــاث إىل أن المدرّســين ذوي الجــودة العاليــة يف كل فصــل درايس 
هــم عامــل رئيــيس يف تعلّم األطفــال )دارلينج-هامونــد 2000(.  وينطبق هذا 
بشــكل خــاص عــى األطفــال الالجئيــن الذيــن أعيــد توطينهــم يف دولــة ثالثــة 
أو يعيشــون يف دولــة مضيفــة مجــاورة، والذيــن غالبـًـا مــا يكونــون بمســتويات 
ــا  ــدة، كم ــة جدي ــان لغ ــى إتق ــون ع ــف، ويعمل ــتوى الص ــة دون مس تعليمي
عليهــم التعــايف مــن الصدمــة الــي تعرضــو اليهــا بالمــايض، بينمــا يتأقلمــون 
ــور وســيدو 2012(. ومــع تفاقــم النقــص  أيًضــا مــع بلــد وثقافــة جديــدة )تايل
الحــايل بحــوايل 110,000 مــدرّس يف الواليــات المتحــدة )VOA 2019(، يجــد 
العديــد مــن الطــالب الالجئيــن أنفســهم يف الفصــول الدراســية مــع معلميــن 
ــر كاِف. يتصــف معظــم  ــر المســتعدين، أو المســتعدين ولكــن بشــكِل غي غي
المعلمــون األمريكييــن بنقــص التدريــب المتخصــص أو انعدامــه بمــا يخــص 
العمــل مــع الالجئيــن.  يســى معهــد كاري للصالــح العــام إىل معالجــة هذه 
ــين(،  ــن الممارس ــع م ــة ) مجتم ــع ممارس ــاء مجتم ــالل إنش ــن خ ــوة م الفج
ومســاحة تعلــم وديناميكيــة  مخصصــة وموجهــه للحــوار والتفكيــر، وتبــادل 
ــزون عــى  المــوارد والممارســات مــن أجــل المعلميــن األمريكييــن الذيــن يركّ

.)NCTE 2011 تعليــم الالجئيــن )ســتوريش 2015؛

استعراض موجز

مؤسســات معلمــي الالجئيــن الممارســين هــو مشــروع ممــول قائــم يف 
ــة:  ــة مختلف ــات أمريكي ــالث والي ــا يف ث ً ــذه حالي ــم تنفي ــدة يت ــات المتح الوالي
أريزونــا ونيويــورك وواشــنطن.  يف حيــن أن جميــع هــذه الواليــات الثــالث 
قــد اســتقبلت أعــداًدا كبيــرة مــن الالجئيــن الذيــن أعيــد توطينهــم خــالل 
العقــد المــايض وتواجــه حاليـًـا نقًصــا يف المعلميــن، نقــص التمويــل الخــاص 
بالتعليــم، الهيــاكل السياســية ، تخلــق ســياقات فريــدة للتدريــس والتعلــم 
يف كل واليــة )انظــر الجــدول 1 أدنــاه( وتوفــر تحليــاًل مقارنًــا مفيــًدا لتأثيــر 
ــات لتنــوع مجتمعاتهــا  ــار هــذه الوالي ــم اختي ــه للتوســع.  ت المشــروع وقابليت

مــن الالجئيــن، ونتائــج الطــالب  واحتياجــات التعلــم المهــين للمعلميــن.
 

األشــخاص المســتهدفون للمشــروع هــم معلمــو الطــالب الالجئيــن، وبشــكل 
مســاعدي  أيًضــا  يشــمل  ولكنــه  الدراســية،  الفصــول  لمعمــيل  أســايّس 
المعلميــن، والمســاعدين ضمــن الفصــول الدراســية، والمدربيــن التعليمييــن. 
يعمــل معهــد كاري مــع مجموعــة مشــاركين مؤلفــة مــن 315 معلًمــا، 
مدرّســين/  105 حــوايل  مــن  نموذجيــة  مجموعــات  ثــالث  إىل  مقســمة 

ــاعد  ــي 2021-2019. يس ــن عام ــة بي ــة التجريبي ــم للدراس ــكل منه ــات ل مدرّس
ــدة. ــذه الم ــالل ه ــر خ ــج والتأثي ــع النتائ ــى تتب ــي ع ــم خارج مقي

 12 لمــدة  اإلنترنــت  عبــر  تدريبيــة  دورة  مرحلتيــن:  مــن  المشــروع  يتألــف 
أســبوًعا، تليهــا ســتة أشــهر مــن الحــوار المســتمر والتدريــب داخــل مجتمــع 

الممارســين.  يتــم اختيــار خبــراء تعليــم الالجئيــن ومعلمــي الفصول الدراســية 
الــدورة  لتيســير  الثالثــة  لــكل مجموعــة مــن المجموعــات  مــن كل واليــة 
الميســرون/المدربون يف  يشــارك هــؤالء  الــدورة.   بعــد  التدريــب  وتقديــم 
دورة تدريبيــة عبــر اإلنترنــت وورشــة عمــل وجًهــا لوجــه قبــل قيــادة وتدريــب 
مجموعاتهــم.  يتــم دعمهــم مــن خــالل مناقشــات تجــري كل أســبوعين فيمــا 
بينهــم ومــع مديــر برنامــج أكاديميــة معلمــي الالجئيــن يف معهــد كاري. 
توفــر الــدورة التدريبيــة للمعلميــن المســاحة المناســبة والتركيــب والنهــج 
المســاعد للتفكيــر يف الممارســات ومشــاركة المــوارد واالنخــراط النقــدي يف 
المحتــوى مــن أجــل زيــادة كفاءتهــم وثقتهــم والتزامهــم وارتباطهــم بدورهــم 

ــن. ــن لالجئي كمعلمي

مــن خــالل االســتفادة مــن إطــار التعلــم المســتدام لمعهــد كاري، نهــدف إىل 
دعــم المعلمونــيف:

بالثقافــة 	  الصلــة  ذات  التربيــة  مثــل  التأسيســية  المفاهيــم  اســتيعاب 
الناتجــة  والممارســات  العاطــيف،  االجتمــايع  التعلــم  واالســتجابة، 
الصقــل  وأســاليب  والمــواد،  المناهــج  وتصميــم  الصدمــات،  عــن 
)مجموعــة متنوعــة مــن األســاليب التعليميــة المســتخدمة لتحريــك 
الطــالب تدريجيًــا نحــو فهــم أقــوى ، ويف النهايــة ، اســتقالل أكبــر يف 
عمليــة التعلــم(، والتمايــز )التمايــز يعــين تصميــم التعليمــات لتلبيــة 
ــا  ــز عندم ــس المتماي ــدث التدري ــن، يح ــة للمتعلمي ــات الفردي االحتياج
يخطــط المعلــم لــدرس يضبــط إمــا المحتــوى الــذي تتــم مناقشــته 
ــالب  ــن الط ــع م ــج المتوق ــم ، أو المنت ــتخدمة للتعل ــة المس ، أو العملي
للتأكــد مــن أن المتعلميــن يف نقــاط البدايــة المختلفــة، يمكنهــم تلــي 
التعليمــات الــي يحتاجــون إليهــا للنمــو والنجــاح( مــن حيــث صلتهــا 

بالتحديــد بالعمــل مــع الطــالب واألســر الالجئــة؛
إظهــار الكفــاءة المتزايــدة مــن خــالل الحــوار التأمــيل، واالعتمــاد الجــزيئ 	 

والبناء للمحافظ اإللكترونية؛ 
االســتفادة مــن االســتراتيجيات واألســاليب الفّعالــة القائمــة عــى البحــث 	 

يف الفصــول الدراســية )أو يف ســياق التدريس/التعلـّـم(؛
 الشــعور بزيــادة الثقــة بالنفــس والكفــاءة الذاتيــة الخاصــة بعملهــم مــع 	 

الطــالب الالجئيــن؛
الملتزميــن 	  المعلميــن  مــن  مجتمــع  إىل  باالنتمــاء  الشــعور  وتنميــة 

لألطفــال/ العاطفيــة  واالجتماعيــة  األكاديميــة  االحتياجــات  بتلبيــة 
الشــباب الالجئيــن

أســس الممارســة المعلمونالالجئيــن: دعــم المعلمونــي البلــدان المضيفــة وســياقات إعــادة التوطيــن لتلبية 
احتياجــات الطالبالالجئين

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

معهد كاري للصالح العام
جويل كاسبر، مديرة برنامج أكاديمية معلمي الالجئين،

 الواليات المتحدة األمريكية
مدرسو المجتمع المضيف

التطويرالمهين للمعلمين
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الشكل 1: شارات االعتماد الصغيرة.  يوجد حاليًا أربعة 
أوراق اعتماد صغيرة متاحة للمعلمين يف مجموعة 

معلمي الالجئين الي أنشأها معهد كاري للصالح 
العام.
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مــع الطــالب متنوعــو الثقافــة واللغــة، وأولئــك الذيــن لــم يخضعــوا لتدريــب 
وبرامــج  أنظمــة  يف  يعملــون  الذيــن  وأولئــك  المجــال،  هــذا  يف  رســمي 
الســحب التعليميــة )  برامــج الســحب يه برامــج تخــرج الطالب مــن الفصول 
ــة  ــدرايس العــادي ويضعــه يف برامــج بديل ــوم ال ــة خــالل الي الدراســية العادي
،تهــدف هــذه البرامــج لألطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة، بمــا يف ذلك ذوي 
صعوبــات التعلــم أو الموهوبيــن أو المضطربيــن عاطفيـًـا، إىل تزويــد الطالــب 
بالتعليمــات يف أماكــن الفصــل األصغــر وبتعليمــات فرديــة أكثــر. الهــدف هــو 
إعطــاء الطالــب فرصــة أفضــل للنجــاح يف بيئــة تعليميــة دامجــة ومســتوعبة 
لجميــع المتعلميــن .وبينمــا قــد قدمنــا مجموعــة متنوعــة مــن المــواد 
والمســارات لتلبيــة احتياجــات المتعلّميــن المختلفــة هــذه، فإننــا نتعلــم مــع 
المجموعــة األوىل ونخطــط لمراجعــة الــدورة التدريبيــة للمجموعــة الثانيــة. 

إنـّـه حًقــا مشــروع يمكــن تكــرارة وملــي للحاجــات.
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األدلة والمخرجات

تضــم المجموعــة األوىل للمشــروع حاليًــا 100 معلــم يشــاركون مــن أكثــر 
مــن 70 مدرســة أو مكاتــب فرعيــة. ســيكون لدينــا بيانــات نوعيــة وكميــة 
نهائيــة لمشــاركتها يف عــام 2021، مــع تحليــل البيانــات وإعــداد التقاريــر مــن 
ــن يســتخدمون نهــج األســاليب المختلطــة  ــن الذي ــن الخارجيي ــل المقيّمي قب
لتوثيــق النتائــج قصيــرة وطويلــة األمــد للمبــادرة.  يف المقــام األول، ســنبحث 
عــن التحــّوالت يف الســلوكيات والممارســات المتعلقــة بتعليــم الالجئيــن 
ــا، والممارســات الناتجــة عــن  ً ــة الحساســة ثقافي ــب التربي خاصــة حــول جوان
الصدمــات، والتنميــة النفســية االجتماعيــة، والمناهــج الدراســية والتقييــم.  
يف خريــف هــذا العــام، نقــوم بجمــع البيانــات األوليــة بمــا يف ذلــك البيانــات 
الكميــة الــي تــم إنشــاؤها بواســطة نظــام إدارة التعلّــم لدينــا والــي تــم 
جمعهــا مــن منشــورات المناقشــة واالجتماعــات واالســتطالعات وبيانــات 
االعتمــاد الصغيــرة، باإلضافــة إىل البيانــات النوعيــة مــن اســتطالعات التغذيــة 
الراجعــة والمهــام والمحافــظ اإللكترونيــة ومناقشــات المجتمــع والمقابــالت 

ــزة. ــاش المرك ــات التق ومجموع

يف  نــرى  أننــا  إال  حاســمة،  نتائــج  تقديــم  ألوانــه  الســابق  مــن  أنــه  رغــم 
مجموعتنــا االفتتاحيــة معــدل مشــاركة مرتفًعــا مــع 589 منشــورات أصليــة  
أوليــة أ )المنشــور االصــيل االويل يختلــف عــن المنشــورات الــي تأيت عل شــكل 
ــت مشــاركتهم  ــات و 144 مصــدرًا تم ــور األصــيل(  يف المناقش ردود عالمنش
خــالل األســابيع الســتة األوىل مــن الــدورة. تشــير إحصائيــات المنصــة إىل أن 
%88 مــن المشــاركين المســجلين يتقدمــون مــن خــالل صفحــات الــدورة 
ومقاطــع الفيديــو واالختبــارات.  يُبلــغ الميســرون الحاضريــن المنتظميــن يف 
ــا لوجــه، ويشــير المشــاركون  ــر اإلنترنــت واالجتماعــات وجًه االجتماعــات عب
الــي يســتخدمونها ويشــاركون  الطــرق  المضافــة ويالحظــون  القيمــة  إىل 
المعلومــات فيهــا مــن مجتمع الممارســين يف الفصــول الدراســية والمدارس 
والمقاطعــات )المحافظــات(. فعــى ســبيل المثــال؛ يقــول أحــد المشــاركين: 
“لطالمــا اعتقــدت أّن عالقــي بطــاليب جيــدة ولكن بعــد متابعــة الفيديوهات 
ــدي  ــل. ل ــاج أن أتمه ــّن أيّن أحت ــر. أظ ــين الكثي ــد فات ّــه ق ــول أن ــتطيع أن أق أس
طالــب EL )متعلــم اللغــة اإلنجليزيــة( كان يتــردد إىل فصــيل الــدرايس العــام 
المــايض ثــالث مــرات يف األســبوع. وأشــعر بالســوء أليّن حقيقــًة ال أعــرف عنــه 
الكثيــر. إّن األســئلة الــواردة يف الوحــدات يه بعــض األســئلة الــي ســآخذها 
مــي يف المــرة القادمــة الــي ســأراه فيهــا.” وأفــاد مشــارك آخــر يف اســتطالع 
للــرأي: “لقــد أحببــت المقــاالت الــي تــم تبادلهــا حــول مخــزون المعرفــة 

ــن والموظفيــن يف مدرســي”. وقمــت بجمعهــا ،لمشــاركتها مــع المعلمي

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

ــون.  ــت المعلم ــى وق ــس ع ــا التناف ــي يفرضه ــاء ال ــات األعب ــن التحدي تتضم
بينمــا قــد عملنــا مــع كلٍّ مــن الواليــات الثــالث لنضمــن تطويــرًا مهــينًّا 

معتمــًدا.
 

ســاعات مــن العمــل لتأميــن متطلبــات التعليــم المســتمر وتأميــن رواتــب 
المعلميــن يف إحــدى مقاطعــات واليــة أريزونــا؛ نواصــل الجهــود لتأميــن 

المــوارد الالزمــة لتحفيــز وتعزيــز المشــاركة.

باإلضافــة إىل ذلــك، نحــن نعمــل عــى تحويــل وتعديــل البرنامــج بشــكل 
أفضــل ليالئــم مجموعــة المشــاركين المتنوعــة لدينــا. يشــمل المشــاركون 
المدرّســين المبتدئــون وذوي الخبــرة، والمدرســين ذوو الخبــرة يف العمــل 
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ــتطيع  ــن أس ــن الالجئي ــرًا م ــدًدا كبي ــم ع ــرمٍ يض ــودة يف ح ــا. وألين موج منه
أن أرى الحاجــة لتمريــن ُمدرّسينا/ُمدرّســاتنا...وأنا أرســُل مقــاالت ومعلومــاٍت 
ــم  ــد قس ــد وأناش ــا الجدي ــق مقاطعتن ــة إىل منس ــدورة التدريبي ــذه ال ــن ه م
التطويــر المهــين  PD الخــاص بنــا أن يركــز أكثــر عــى تعليــم الالجئيــن الســنة 

القادمــة... لحســن الحــظ، إنهــا عــى اســتعداد للنظــر يف هــذا...”

مــن الواضــح أن هــذه المعلمــة تســى لدعــم وتأييــد الطــالب الالجئيــن 
مــن  كل  يف  المعلميــن  وإعــداد  الممنوحــة  الدراســية  البرامــج  وتحســين 
مدرســتها ويف منطقتهــا لتلبيــة احتياجــات الطــالب الالجئيــن بشــكل أفضــل.

ملف التعرييف الشخيص 2

مختلًفــا  شــخصيًا  ملًفــا  األوىل  المجموعــة  يف  أخــرى  ُمشــارِكٌة  تُقــّدم 
ثانويــة  مدرســة  يف  مســاعدة  كُمدرّســًة  الُمشــارْكة  هــذه  تعمــل  تماًمــا. 
كبيــرة ومتنوعــة خــارج مدينــة ســياتل، واشــنطن. لقــد عملــت يف المدرســة 
لمــدة عاميــن، وتســاعد الطــالب الالجئيــن يف حصــص الرياضيــات واللغــة 
ــة  ــم اللغــة العربي ــُة األصــل وتتكل ــدرّس عراقي ــة بوصفهــا مســاعد ُم اإلنجليزي
نموذًجــا يحتــذى 

ُ
بطالقــة، وتعتبــر هــذه المدرســة مصــدر قــّوٍة لمجتمعهــا وأ

بــه لطــالب مدرســتها. ويه بمثابــة جســرٍ بيــن المنــزل والبيئــة التعليميــة. 

الروابط

 	https://careyinstitute.org/programs/ education/:الموقــع
/refugee-educator-academy

 	Introduction video for the course: https://www. youtube.com/
watch?v=K_4JjEie6Qg

 	Project related micro-credentials: https://
microcredentials.digtalpromse.org/explore?page_
size=24&page=1&organization__name=Carey%20
I n s t i t u t e % 2 0 f o r % 2 0 G l o b a l % 2 0 G o o d

ملفات المعلمون

الملف التعرييف 1

إحــدى االمدرســات الــاليت تعتبــرن أكثــر نشــاطا وصراحــة يف المجتمــع والــي 
مــا زالــت حــى اآلن مدرّســًة للغــة االنجليزيــة يف ثانويــة اللغــة الجديــدة 
ــس  ــل يف تدري ــة تعم ــذه المعلم ــت ه ــد كان ــا. لق ــة أريزون ــس بوالي يف فينيك
الالجئيــن ألكثــر مــن 15 عاًمــا وتحمــل درجــة الماجســتير. وعملــت أيًضــا زميلًة 
يف اللغــة اإلنجليزيــة يف برنامــج وزارة الخارجيــة األمريكية لمدة تســعة أشــهر 
يف البيــرو. وعندمــا تقاعــدت عــادت لفصلهــا الــدرايس لتعمــل مــع متعلّمــي 
اللغــة اإلنجليزيــة. عــى الرغــم مــن خبرتهــا الواســعة مــع الطــالب المتنوعيــن 
ثقافيـًـا ولغويـًـا، فقــد ذكــرت يف اســتطالٍع تمهيــدي أنهــا تشــعر أنهــا “إىل حــدٍّ 
مــا” مســتعدة لتعليــم الطــالب الالجئيــن. وأشــارت إىل أســبابها الثالثــة األوىل 
للتســجيل يف هــذا المشــروع ويه )1( رغبتهــا يف التفكيــر يف عملهــا كمعلمــة 
ــم  ــواد لدع ــاء م ــا و/أو إنش ــور مهاراته ــج، )2( وأن تُط ــن النتائ ــن وتُحّس لالجئي
هــذا العمــل، و )3( زيــادة معرفتهــا فيمــا يتعلــق بتعليــم الالجئيــن. وبعــد 

ســتة أســابيع مــن الــدورة، نشــرت:

“... هــذه الوحــدات مدهشــة تفتــح بصيرتــك وتحثــين عــى التمّعــن والتفكيــر 
مــيلًّا. أعتقــد، كمقاطعــة، ليــس لدينــا مــا يكــيف لمســاعدة المعلميــن عــى 
فهــم التعلـّـم االجتمــايع العاطــيف والصدمــات وكيفيــة التعامــل والتعــايف 

الصورة 1: تعاون مدريس/مدرسات الالجئين والية واشنطن خالل 
ورشة عمل مباشرة
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والمدرســة لكثيــرٍ مــن العائــالت، وتعشــق عملهــا. وتســتمد خبرتهــا حاليًــا 
ــم  ــة حيــث ل مــن تجربتهــا الشــخصية ومــن معرفتهــا بالمجتمعــات المحلي
تخضــع بعــد لتدريــٍب رســمي أو تُشــارك يف دوراٍت دراســية يف التعليــم. 
وتشــمل تطلّعاتهــا العــودة إىل المدرســة لتصبــح معلمــة يف يــوم مــن األيام، 
ــذي  ــد ال ويســعدها جــًدا أن تكــون جــزءًا مــن هــذا المشــروع التجريــي الرائ
يتيــح لهــا فرصــة تعليميــة فريــدة إىل جانــب زمالئهــا المعلميــن. تدفعهــا 
المعرفــة بــأن “التعليــم ينيــر درب الالجئيــن، ويمنحهــم المعرفــة والمهــارات 

ــتقلة.”  ــة ومس ــاة منتج ــوا حي ليعيش

الصورة 2: تعاون مدريس/مدرسات الالجئين يف والية واشنطن خالل ورشة 
عمل مباشرة


