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وصف التحديات الخاصة باألزمات

إن برنامــج التطويــر المهــين للمعلميــن يف دراســة الحالــة هــذه يســاعد 
المعلميــن عــى التعــرف عــى ســياقهم والتحــدث عنــه. يمنحهــم البرنامــج 
مهــارات ليكونــوا مراعيــن للنــزاع والصــراع ) conflict sensitive(  أثنــاء عملهم، 
ولكتســبوا فهًمــا أفضــل للتحديــات المتعلقــة بالعنــف - بمــا يف ذلــك العنــف 
القائــم عــى النــوع االجتمــايع )GBV( واألزمــات األخــرى وكيــف تتقاطــع 
هــذه األزمــات مــع التعليــم. ويعــزز البرنامــج التعلــم االجتمــايع والعاطــيف 
والممارســات اإلصالحيــة الــي تزيــد مــن إحساســهم بالقــوة وتســاعدهم عــى 

تقديــم التعليــم بشــكل أكثــر فعاليــة.

ويواجــه التعليــم يف هنــدوراس  تحديــات كثيــرة. تواجــه البــالد معــدالت 
وال  يدرســون  ال  الهندوراســيين  الشــباب  مــن   27%( للغايــة  عاليــة  تســرب 
يعملــون(؛ ودرجــات اإلنجــاز المنخفضة،، ومعــدالت االمية وعدم المســاواة 
ــة 2017(  ــدان األمريكي ــة. )حــوار البل ــكا الالتيني مــن اعــى المعــدالت  يف أمري
وفًقــا لبيانــات مــن مرصــد التعليــم يف هنــدوراس، انخفــض معــدل االلتحــاق 
ــالد يف  ــكان يف الب ــا بالس ــر اكتظاًظ ــن( األكث ــمين )الواليتي بالمــدارس يف القس
الســنوات األخيــرة - مــن 172126 طالبًــا يف عــام 2014 إىل 157662 يف عــام 
2019، بانخفــاض بلــغ أكثــر مــن %8 يف التســجيل )مونــكادا 2019(. نتائــج 
ــا تأثــرت إىل  ــدة مختلفــة، لكنه ــات معق ــة لتحدي ــم الســيئة يه نتيج التعلي
حــد كبيــر بالعنــف المجتمــي. لقــد وجــد حــوار البلــدان األمريكيــة ودراســات 
أخرى،عالقــة بيــن معــدالت جرائــم القتــل والهجــرة ومعــدالت االلتحــاق 
هــم  متزايــد(  بشــكل  واإلنــاث  )الذكــور  والشــباب  األطفــال  إّن  بالمــدارس. 
أهــداف للعصابــات الــي تســى إلشــراكهم يف أنشــطة غيــر مشــروعة مثــل 

االبتــزاز واالتجــار بالمخــدرات، ممــا يجعــل العنــف المجتمــي يتغلغــل يف 
المــدارس. وجــدت دراســة داخليــة حديثــة أجراهــا مشــروع ضمــان التعليــم 
ــن  ــدام األم ــن انع ــة م ــتويات عالي ــن مس ــون م ــن يعان ــالب والمعلمي أن الط
يف مبــاين المدرســة ويف طريقهــم إىل المدرســة وطريــق العــودة منهــا. 
فعــى ســبيل المثــال، أفــادت أكثــر مــن %60 مــن الطالبــات عــن تصــورات 
المعلمــون  أفــاد  المدرســة.  يف  الميــاه  دورات  يف  األمــن  انعــدام  بشــأن 
بشــأن “الخــوف مــن بعــض الطالب/الطالبــات” ممــا يعــوق تقديــم التعليــم 
المناســب. وعــالوة عــى ذلــك، فــإن أزمــة الهجــرة الــي تؤثــر عــى أمريــكا 
الوســى تتــرك العديــد مــن المــدارس بأرقــام قياســية يف معــدالت التخــيل 
عــن الدراســة. أظهــر إحصــاء داخــيل أجــراه مشــروع ضمــان التعليــم يف 
تموز/يوليــو المــايض مــع مديريــن مــن 90 مدرســة يف البلــد أنــه يف هــذا 
العــام فقــط، فقــدت بعــض المــدارس %15 مــن طالبهــا بســبب الهجــرة غيــر 

ــالد. ــارج الب ــة خ النظامي

باإلضافــة إىل ذلــك، أثبتــت األحــداث يف عــام 2019 أن ذلــك العــام يمثــل 
أضــرب   ،2019 أبريــل  يف  هنــدوراس.  يف  التعليــم  لقطــاع  خاًصــا  تحديًــا 
المعلمــون يف معظــم المــدن الــي يعمــل فيهــا هــذا المشــروع. اســتمرت 
اإلضرابــات لفتــرة تتــراوح بيــن شــهرين وأربعــة أشــهر يف مــدن مختلفــة. ظلــت 
آالف المــدارس مغلقــة خــالل اإلضرابــات، حيــث كان المدرّســون يف الشــوارع 

ــة. ــان مــع قــوات األمــن الحكومي ــر مــن األحي يشــتبكون يف كثي

استعراض موجز
دوســينتوز بــور ال بــاز )”مدرّســون مــن أجــل الســالم“، باألســبانية( هــو برنامــج 
تطويــر مهــين مبتكــر ومكــون مــن خمــس وحــدات لمعلمــي المــدارس 
ــد  ــم جي ــر تعلي ــى توفي ــي ع ــدرة المعلم ــن ق ــد م ــدوراس يزي ــة يف هن العام
يف ســياقات األزمــات والصراعــات، ويعــزز بيئــات التعلــم اآلمنــة داخــل نظــام 
التعليــم.  يســتجيب هــذا البرنامج التشــاريك للحاجة إىل دعــم المعلمونوهم 
يتنقلــون يف ســياقات تتســم بالنــزاع المعمــم والعنــف والهجــرة غيــر النظامية 
والنــزوح. وبينمــا تــم تُطوِّيــر البرنامــج يف األصــل لــي يُســتخدم يف الصفــوف 
مــن 4 إىل 9، قامــت العديــد مــن المــدارس بتوســيعه ليشــمل المعلميــن مــن 

الصفــوف مــن 1 إىل 3 والصفــوف مــن 10 إىل 12 أيًضــا.
يعــد البرنامــج جــزءًا مــن مشــروع ضمــان التعليــم الممــول مــن الوكالــة 
يف  “المعلمــون  إطــار  إىل  ويســتند   )USAID( الدوليــة  للتنميــة  األمريكيــة 
ســياق األزمــات TiCC”  التابــع للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حالــة 
الطــوارئ. تعتمــد الوحــدات عــى ورشــة العمــل، ويتــم تقديمهــا مــن خــالل 
طريقــة متتاليــة تبــدأ مــن خبــراء تربوييــن مــن المديريــة العامــة للتطويــر 
المهــين )DGDP( التابعــة لــوزارة التعليــم مــرورًا بمديــري المقاطعــات، وتصــل 
يف نهايــة المطــاف إىل المعلميــن. ويف الوقــت الــذي ُُطــّور فيــه البرنامــج 
ونُّفــذ بشــكل مشــترك مــع المديريــة العامــة للتطويــر المهين، إال أن المشــروع 
ــن عــى  ــم الضافــة اعتمــاد للمعلمي ــة والتعلي ــزال يعمــل مــع وزارة التربي ال ي
صيغــة شــهادة. ويتوقــع أن يعمــل المشــروع هكــذا يف عــام 2020، ممــا 

يوفر هذا البرنامج المعلمون األدوات الالزمة لتعزيز التعلم العاطيف االجتمايع ومساعدتهم عى تطوير 
الممارسات التصالحية، مما يزيد من إحساسهم بالقوة.  
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ســيكون معلمــا بــارزًا لتعميــم البرنامــج. عــالوة عــى ذلــك، أعربــت الجامعــة 
الــدرايس  مــن منهجهــا  بوصفــه جــزءً  بالبرنامــج  اهتمامهــا  عــن  التربويــة 

ــة. ــابق للخدم الس

األدلة والمخرجات

زالــت محــدودة بســبب  البرنامــج واعــدة، ولكــن األدلــة مــا  ونتائــج هــذا 
ــد  ــام، وج ــج. وبشــكل ع ــذ البرنام ــاء تنفي ــات أثن ــتمر والتحدي ــق المس التطبي
ــم  ــر مهــين مالئ المعلمــون أن “ مدرســون مــن أجــل الســالم” برنامــج تطوي
ــف يف  ــل )العن ــكل أفض ــياقهم بش ــات يف س ــاوز التحدي ــى تج ــاعدهم ع يس
ــه  ــف المجتمــي واألزمــات األخــرى( ووصفــوا البرنامــج بأن المدرســة والعن

ذو جــودة عاليــة.

أجــرى دعــم المراقبــة والتقييــم التابــع للوكالــة األمريكيــة للمســاعدة الدوليــة 
 )MESCLA( التكيفيــة  واألنشــطة   التعــاوين  التعلــم  مجــال  يف   USAID
تقييًمــا ســريًعا )شــمل دراســات اســتقصائية، ومجموعــات النقــاش المركــزة 
، ومقابــالت مــع اصحــاب المصلحــة الرئيســين( يتبعــون لبرنامــج مدرســون 

ــة: ــج التالي ــص النتائ ــالغ ملخ ــالم  لإلب مــن أجــل الس

الوحــدة األوىل: دور المعلــم:  المــدرس بوصفــه قائــًدا يف ســياقات النزاعــات 
المــرايع  والتعليــم  النظاميــة(؛  غيــر  والهجــرة  العنــف  )مثــل  األزمــات  أو 
الوصــول  لتعزيــز  النفســية-االجتماعية  والرفاهيــة  والنزعــات؛  للصراعــات 

واالبقــاء والجــودة يف مجــال التعليــم.  
الوحــدة الثانيــة: الحقــوق والعنــف والجنــس: الكفــاءات لتحديــد وتصنيــف 
أنــواع العنــف الــي يمكــن أن تؤثــر يف التعليــم، اســتناًدا إىل إطــار حقــوق 
ــايع.   ــوع االجتم ــى الن ــم ع ــف القائ ــع العن ــل، ومن ــة الطف ــان، وحماي اإلنس
الوحــدة الثالثــة: التعلــم العاطــيف االجتمــايع: منهــج تعليمــي قائــم عــى 
تعزيــز الكفــاءات االجتماعيــة العاطفيــة: أ( الــويع الــذايت، ب( اإلدارة الذاتيــة، 
ج( الــويع االجتمــايع، د( القــدرة عــى االرتبــاط، هـــ( التحــيل بالمســؤولية يف 

صنــع القــرار.   
الوحــدة الرابعــة: التعليم الشــامل والهجرة المعرفــة واألدوات المعلمونمن 
أجــل دعــم الطــالب والعائــالت بشــكل فعــال للتخفيــف مــن تــرك المدرســة 
بســبب الهجــرة غيــر النظاميــة وإعــادة إشــراك الطالبالعائديــن واألســر بنجــاح.   
الوحــدة الخامســة: طرائــق التدريــس التصالحيــة تطبيقــات النهــج التصالحية 
لمنــع الصراعــات وإدارتهــا والتوســط فيهــا وحلهــا يف المدرســة مــع مراعــاة 

المراحــل اإلنمائيــة للطــالب وتعزيــز االرتبــاط العاطــيف.  

يتكــون برنامــج مــدرّس الســالم مــن 80 ســاعة بواقــع )16 ســاعة/للوحدة( 
ــّدم يف ســنة دراســية واحــدة. تُشــرك طريقــة  وُصّمــم هــذا البرنامــج لــي يُق
التدريــب التفاعــيل المشــاركين بنشــاط وتُســتكمل بتقنيــات مثــل دوائــر التعلم 

ــدرايس”. والبحــث اإلجــرايئ والتزامــات “التطبيــق يف الفصــل ال

ــار 88%  ــث أش ــًدا، حي ــواًل جي ــي قب ــد ل ــب ق ــم أن التدري ــج التقيي ــر نتائ تظه
مــن المســتجيبين إىل أن البرنامــج بشــكل عــام كان “جيــًدا جــًدا” )انظــر 
الرســم البيــاين 1(، و %91 يقيمــون جــودة التدريــب عــى أنهــا “جيــدة جــًدا” 
المقابــالت ومجموعــات  الــردود عــى  2(. ســلطت  البيــاين  الرســم  )انظــر 
التنســيق الضــوء عــى عــدد مــن األنمــاط المتعلقــة بجــودة تدريــب الوحــدة 
1 والوحــدة 2. وعــى ســبيل المثــال، فــإن تكييــف أنشــطة التدريــب وأمثلــة 
المحتــوى مــع الســياقات المحــددة لمدارســهم ســمح للمدربيــن الرئيســيين 
بإشــراك زمالئهــم / أقرانهــم بشــكل مباشــر أكثــر- مثــل، توفيــر مســاحة آمنــة 

المعلمونلمناقشــة التجــارب المتعلقــة بتهديــدات العصابــات واســتراتيجيات 
مــن أجــل منعــا أو تخفيفهــا.

االســتطالع  يشــير  الملحــوظ،  والتأثيــر  البرنامــج  بمحتــوى  يتعلــق  وفيمــا 
ًــا  ــه كان برنامًجــا مؤقت ــردود مــن المقابــالت ومجموعــات التنســيق إىل أن وال
المعلمونبــأن  مــن  أجــاب 87%  عــام،  بشــكل  األولييــن.  الوحدتيــن  فوائــد 
المحتــوى أو الموضــوع ينطبــق عــى الفصــل الــدرايس )انظــر الرســم البيــاين 
3( وأن جميــع توقعــات المعلميــن تقريبـًـا  تــم تلبيتهــا فيمــا يتعلــق بالمحتوى 

ــاين 4(. ــم البي ــر الرس )انظ

أفــاد معظــم المدرســون أنّهــم تعلمــوا اســتراتيجيات يمكــن مــن خاللهــا 
تحديــد أنــواع النزاعــات والعنــف بشــكل أفضــل، بينمــا قــال آخــرون أنهــم 
اســتفادوا مــن فرصــة المناقشــة بشــكل علــين لمثــل هــذه المواضيــع بيــن 
تغيــرات  حــدوث  يف  يتلخــص  اإلجابــات  يف  آخــر  نمــط  وهنــاك  الزمــالء. 
ــة  ــببًا يف عرقل ــت س ــات كان ــن العقب ــن، ولك ــلوكيات المعلمي ــخصية يف س ش

اإلمكانــات الكاملــة لتنفيــذ البرنامــج

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

وفيمــا يــيل ملخــص موجــز للتحديــات الرئيســية الماثلــة حــى اآلن فيمــا 
والتقييــم: بالتصميــم  يتعلــق 

تلّقــوا . 	 الذيــن  المعلميــن  مــن  فوجيــن  أول  إىل  بالنســبة  التصميــم. 
التدريــب يف أول وحدتيــن، فلــم تتضمــن المــواد الــي تــم تطويرهــا 
والنظريــات  المفاهيــم  مــع  مكثفــة  ووثيقــة  الميــسِّر،  دليــل  ســوى 
األساســية المضمنــة. بالنســبة للفــوج الثالــث مــن المعلميــن الذيــن 
تلّقــوا التدريــب، فقــد حــدد المشــروع الحاجــة إىل تطويــر “إطــار نظــري” 
ــر  ــد أكث ــا بع ــتخدامها فيم ــح اس ــي أصب ــسِّر، وال ــة المي ــتكمال أدل الس
ــد  ــوا المزي ــة ليعرف ــوارد إضافي ــوا م عط

ُ
ــد أ ــون ، فق ــا المدرب ــهولة. أم س

عــن مواضيــع محــددة قــد ال يكونــون خبــراء فيهــا )مثــل التعليــم الــذي 
يــرايع النزاعــات والعنــف القائــم عــى النــوع اإلجتمــايع(. وثمــة تحــٍد 
إضــايف يتمثــل يف إيجــاد خبــراء مــن داخــل البلــد ليقومــوا بوضــع بعــض 
الوحــدات. بعــض هــذه األســاليب جديــدة يف نظــام التعليــم يف الدولــة 
التصالحيــة(،  أو الممارســات  التعــلُّم االجتمــايع والعاطــيف  )مثــل 
ــل اإلضــايف يف  ــة. يمكــن أن يســاعد التموي ــرة محلي ــك ال توجــد خب لذل
بنــاء قــدرة محليــة كافيــة لدعــم تنفيــذ برنامــج عــى نطــاق واســع مثــل 
برنامــج مدرســون مــن أجــل الســالم وتوفيــر المســتويات المناســبة مــن 

ــدارس. ــة وآالف الم ــق التعليمي ــات المناط ــين لمئ ــم الف الدع
األدلــة والتقييــم. تشــير البيانــات الــي ُجمعــت حــى اآلن يف الغالــب إىل . 	

الجــودة والقيمــة المضافــة للتدريــب، ولكنهــا ال تمتــد حــى اآلن للتأثيــر 
عــى نتائــج التعليــم الرئيســية مثــل االلتحــاق واالســتدامة والتعلّــم. 
ــا تقييــم البرنامــج عــى طــرح أســئلة صعبــة، مثــل “كيــف نقيــس  أجبرن
قيــاس  الصحيــح  مــن  “هــل  ثــم  الــدرايس؟”  الفصــل  يف  التغييــرات 
ــك  ــل لتحســين التدريــس؟” ال يمتل ــدة كبدي ــم الجدي اســتيعاب المفاهي
المشــروع المــوارد الالزمــة بشــأن إجــراء تقييــم شــامل للتغييــرات يف 
الفصــل الــدرايس، لــذا فإننــا نجــري فقــط اختبــارًا بعــدي )بعدالتدريــب( 
يركــز بشــكل أكبــر عــى التغييــرات الــي تنشــأ يف معرفــة المعلمــون. 
ــا نظــل مهتميــن بالتطــورات  ــة عــى المحيــط، فإنن ــا دواًل مطل وبوصفن

ــار. ــون البح ــات وقان ــؤون المحيط ــق بش ــا يتعل ــة فيم الجاري
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تتمثــل إحــدى التوصيــات الرئيســية يف تقييــم تأثيــر برنامــج مدرســون مــن 
أجــل الســالم عــى مســتوى الفصــل الــدرايس والمدرســة والمجتمــع، خاصــًة 
فيمــا يتعلــق بتحديــات محــددة متعلقــة بالســياق . ويف هــذه الحالــة، يمكــن 
ــت  ــي أجري ــروع ال ــية للمش ــالمة المدرس ــة الس ــن دراس ــات م ــون البيان أن تك
ــر عــى  ــل التأثي ــة خــط األســاس. يمكــن أن يســاعد دلي يف 135 مدرســة بمثاب
حشــد أصحــاب المصلحــة الرئيســيين يف مجــال التعليــم )الــوزارة، الجهــات 
ــر الحكوميــة( لدعــم برنامــج” مدرســون مــن أجــل  المانحــة، المنظمــات غي
الســالم” وذلــك مــن اجــل توســيع نطــاق التنفيــذ أثنــاء الخدمة وقبــل الخدمة.

 >”g id=“3< لبرنامــج التعليــم تقييًمــا ســريًعا آخــر  وبينمــا يجــري ضمــان 
مدرســون مــن أجــل الســالم   يف تشــرين األول/أكتوبــر- تشــرين الثاين/نوفمبــر 
2019، حــدت قيــود التمويــل الــي تفرضهــا الحكومــة األمريكيــة عــى أمريــكا 
الوســى يف عــام 2019 مــن قــدرة المشــروع عــى إجــراء تقييــم أكثــر صرامــة. 
ــم  ــن لدع ــن آخري ــتدعاء ممولي ــة الس ــذا فرص ــة ه ــة الحال ــرض دراس ــل ع يمث
البحــث الضــروري بشــأن برنامــج مدرســون مــن أجــل الســالم، والــذي ســيكون 

لــه آثــار ليــس فقــط عــى هنــدوراس، بــل عــى اإلقليــم أيًضــا.

المراجع

 الحــوار بيــن البلــدان األمريكيــة )2017(. “التحديــات التعليميــة يف هنــدوراس 
والتنميــة”. البشــري  المــال  رأس  عــى  المترتبــة  والعواقــب    

-https://www.thedialogue.org/analysis/educational   
-challenges-in-honduras-and-consequences-for-human   

/capital-and-development  
 مونــكادا، جيــراردو. “الوضــع التربــوي للــدورة الثالثــة.” عــرض يقدمــه موظفــو 
ضمــان التعليــم. مايو/أيــار، 2019. يمكــن االطــالع عــى العــرض    
https://drive.google.com/file/d/1ZY9G4T3 :التقديمــي هنــا   

GkS3hijZu00vyM_9WgFoQWYDM/View?usp=sharing  

الروابط

 	DocentesporlaPazProgramBrief)2-pager(:https:// drive.google.
com/file/d/1O_-xCmmnFCC0q- YOqb3UOhsF4TGs6GVH/

view?usp=sharing
عن مشروع ضمان التعليم	 

https://www.dai.com/our-work/projects/honduras-securing-:
education
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عادًة ما يقوم المدرسون المشاركون يف البرنامج باإلبالغ عن استراتيجيات التعلم الي يمكنهم من خاللها التعرف عى أنواع النزاعات والعنف الموجودة يف الفصل الدرايس بشكل أفضل
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ملف تعريف المدرس/المدرسة 2:

االسم: خافيير إنريكيه راموس

ــو  ــتو روفين ــة “خوس ــابع 7 يف مدرس ــف الس ــدرس الص ــة: م ــات عام معلوم
ــمايل(   ــاحل الش ــدوراس )الس ــيبا، هن ــة يف ال س ــبيلبوري”، الواقع س

كيــف قــّدم البرنامــج المســاعدة: “لقــد تعلمــت التقنيــات واالســتراتيجيات 
ــه،  درّس في

ُ
ــذي أ الــي تلــي احتياجــات األطفــال بشــكل أفضــل يف الصــف ال

مــع إيــالء اهتمــام خــاص للطــالب الذيــن يظهــرون ســلوكًا عدوانيـًـا وعنيًفــا.” 

باإلضافــة إىل التقنيــات الــي تســاعد الســيد رامــوس عــى إشــراك الطــالب 
ــج   ــن برنام ــة ع ــة الناتج ــد التالي ــر يف الفوائ ــه يفك ــدواين، فإن ــلوك الع يف الس

ــالم:   ــل الس ــن أج ــون م مدرس
مــن المحفــز مناقشــة “دور المعلميــن يف ســياقنا” ومعرفــة المزيــد . 	

والنــوع  و”العنــف  الطفــل”  “حقــوق  مثــل  أخــرى  مواضيــع  حــول 
االجتمــايع.”

ومــن أجــل أن يصبــح الســيد رامــوس مدرًســا أكثــر فعاليــة، تعلـّـم تقنيات . 	
ــر  ــكل أكث ــب بش ــرة الطال ــراك أس ــف، وإش ــر والتعاط ــيل بالصب ــل التح مث

فعاليــة.
أصبــح أكثــر إدراكًا لحقــوق األطفــال، وخاصــة يف مجــال التعليــم، وهــذا . 	

ــا  ــة قضي ــودة الرامي ــر يف جه ــكل أكب ــز بش ــل للتركي ــاعده يف العم ــا س م
الشــمول وتعزيــز العدالــة يف الفصــول الدراســية.

مــا هــو أكثــر يشء يحبــه بوصفــه معلًمــا: تدريــس الطــالب وتشــكيل حيــاة 
اإلنســان؛ مشــاركة تجربتــه مــع اآلخريــن  

أقــل مــا يحبــه هــو: العــبء اإلداري المفــرط )مثــل التقاريــر والتوثيــق( الــذي 
تفرضــه الســلطات التعليميــة  

التحديــات الرئيســية: والواقــع أن ســلوكيات بعــض الطــالب )العدوانيــة 
والعنــف( تنبــع مــن االفتقــار إىل اإلشــراف األبــوي واالنضبــاط؛ وتفــكك األســرة؛ 

ــة   والفقــر والبطال

ــره: الحصــول عــى كتــب مدرســية مــن  ــوس بتغيي ــيد رام ــيقوم الس ــا س م
وزارة التربيــة والتعليــم والحصــول عــى مســتلزمات مــن المشــروع بخصــوص 

برنامــج مدرســون مــن أجــل الســالم. 

ملفات المعلمون

ملف تعريف المدرس/المدرسة 1

األويل  الفيديــو  عــى  العثــور  ويمكــن  هيرنانديــز.  أزوســيا  وينــدي  االســم: 
هنــا. بمقابلتهــا  الخــاص 

معلومــات عامــة: معلمــة الصــف الثامــن8 ومنســقة أكاديميــة لمدرســة 
فيالفرانــكا  منطقــة  يف  )تقــع  الــي   “Desarrollo Juvenil”الشــباب تنميــة 
الــي يســيطر عليهــا عصابــة الشــارع الثامــن عشــر 18th Street Gang( يف 
تيغوســيغالبا، )عاصمــة هنــدوراس(. ويه تعمــل معلمــة منــذ 15 عاًمــا.

 Docentes por la كيــف قــّدم البرنامــج المســاعدة: “لقــد جــاء برنامــج
Paz”مدرســون مــن أجــل الســالم” لتعزيــز ثالــوث التعليــم الــذي يوجــد لدينــا: 

ــالب.”   ــاء، والط ــون ، واآلب المعلم

وقــد تلّقــت الســيدة وينــدي هيرنانديــز تدريبًــا بوصفهــا “مدربــة مــدريس/
مدرســات” يف برنامــج مــدرّس الســالم. وباإلضافــة إىل تعزيــز العالقــة بيــن 
الرئيســيين يف المدرســة، تعتقــد الســيدة وينــدي أن  أصحــاب المصلحــة 

البرنامــج ســاعد المدرســين يف مدرســتها ألنــه:
لــم . 	 الــي  المواضيــع  للتحــدث عــن  للمدرســين  آمنــة  يوفــر مســاحة 

أخــرى بطريقــة  تناقــش 
تســاعد المشــكالت الــي نوقشــت يف أن يصبــح المعلمــون أكثــر قــدرة . 	

يف التعامــل مــع بعــض الطــالب ذوي الســلوكيات الصعبــة
إنها طريقة لتحديث واكتساب معرفة جديدة. 	
فقــد . 	  - وســلوكياتهم  بميولهــم  وعيًــا  أكثــر  اآلن  المدرســون  أصبــح 

الطــالب وطــورو  مــع  يتعامــل  لــم  آخــر  لمعلــم  بمثــال  استشــهدت 
ــة اىل  ــه الطالب،باالضاف ــش في ــذي يعي ــياق ال ــة للس ــر دق ــا أكث اآلن فهًم

والتســامح. التعاطــف  وتنميــة  اكتســاب 

مــع  اليومــي  التواصــل  معلمــًة:  بوصفهــا  تحبــه  يشء  أكثــر  هــو  مــا 
الطالبوكونهــا يف وضــع يســمح لهــا بتغيـّـر إيجــايب. ويف هــذا الصــدد، تقــول 
ــرًا يف أن أكــون معلمــًة هــو أنــين  ــي أحبهــا كثي ــدي: “إن أحــد األشــياء ال وين
ــرك بصمــة لمــا يمكــن أن  ــب مــا هــو ت ــوم مــع طال ــه الي ــم أن مــا أقــوم ب أعل

يفعلــه يف حياتــه. “

أقــل مــا تحبــه هــو: كيــف يقــوم النــاس داخــل المدرســة وخارجهــا بمــن 
فيهــم اآلبــاء بالتقليــل مــن قيمــة مهنــة التدريس/يحطــون مــن قدرهــا.  

تحديــات رئيســية: “أعمــل يف مجتمــع غيــر آمــن يغلــب فيــه تمثيــل الشــباب 
الذيــن يتبعــون لمجموعــة ]عصابــات[. أحــد أعظــم التحديــات هــو كيــف أن 

الشباب”أســرى” ]جندتهــم عصابــات[“

ــايس  ــج األس ــدي أن المنه ــد وين ــره: تعتق ــدي بتغيي ــتقوم وين ــذي س ــا ال م
الوطــين يجــب أن يعــاد تنظيمــه، وأن يأخــذ الســياق يف االعتبــار، وأن يكــون 
عمليـًـا أكثــر. يجــب أن يُجّهــز المنهــج الطــالب للحيــاة وأن يقــدم المزيــد مــن 

المهــارات العمليــة.


