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وصف التحديات الخاصة باألزمات

مركــز تدريــب معلمــي الجيــل الجديــد )NG-TTC( هــو شــراكة مشــتركة بيــن 
اللجنــة األبرشــية للتعليــم )DCE( التابعــة لألبرشــية الكاثوليكيــة للتعليــم يف 
ميتكيينــا والهيئــة اليســوعية لخدمــة الالجئيــن للتصــدي للنقــص يف عــدد 
تدريــب  المهــرة يف واليــة كاشــين يف ميانمــار. يجمــع مركــز  المعلمــون 
والتدريــب  الخدمــة،  قبــل  مــا  التدريــب  بيــن  الجديــد  الجيــل  معلمــي  
الميــداين، وعاميــن مــن التطويــر المهــين المســتمر المعلمــون المتطوعيــن 
يف مخيمــات النازحيــن داخليــا والمجتمعــات يف المناطــق المتأثــرة بالنــزاع.

أدت النزاعــات الداخليــة إىل نــزوح مــا يزيــد عــن 401,000 شــخص داخــل 
ــد  ــار عــى الصعي ــف إطــالق الن ــاق وق ــع اتف ــن توقي ــم م ــار. عــى الرغ ميانم
 )EAOs( الوطــين عــام 2015، فــإن العديــد مــن المنظمــات العرقيــة المســلحة
ــزاع مــع الجيــش البورمــي. ــم توقــع عــى الوثيقــة وتواصــل االنخــراط يف ن ل

 )GCAs( الحكومــة  لســيطرة  مناطــق خاضعــة  إىل  كاشــين  واليــة  تنقســم 
ومناطــق غيــر خاضعــة لســيطرة الحكومــة )NGCAs( تســيطر عليهــا عــدة 
منظمــات عرقيــة مســلحة. يكــون الوصــول إىل التعليــم الجيــد محــدوًدا 
يف هــذه المناطــق النائيــة، وفًقــا لتقريــر صــادر مــن األمــم المتحــدة يف 
أن  التعليــم. كمــا  الوصــول إىل  يفتقــر 35,525 شــخص إىل  إذ  عــام 2017؛ 
ــا  ــاص به ــي خ ــام تعليم ــة نظ ــيطرة الحكوم ــة لس ــر خاضع ــة غي ــكل منطق ل
وتحديــات خاصــة بهــا. وهنــاك نقــص كبيــر يف عــدد المعلمونــيف المراحــل 
الذهــاب إىل  الحكوميــون يف  المعلمــون  يتــرد  مــا  غالبًــا  كافــة.  الدراســية 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة لكونهــا نائيــة وقريبــة مــن النزاعــات 
الدائــرة، وهــم ممنوعــون مــن دخــول المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة 
الحكومــة. تواجــه الــوكاالت اإلنســانية عوائــق مماثلــة أمــام تقديــم الخدمــات 

يف المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة الحكومــة.

للتعليــم،  األبرشــية  اللجنــة  مثــل  للكنائــس،  التابعــة  المنظمــات  قامــت 
ــزاع يف  ــرة بالن ــة والمتأث ــدارس النائي ــالهم إىل الم ــن وإرس ــتقدام متطوعي باس
كاشــين لســنوات عــدة عــى مــدار النــزاع المســتمر منــذ عقــود. ومــع هــذا، 
نوعــه  مــن  فريــد  الجديــد  الجيــل  مدريس/مدرســات  تدريــب  مركــز  فــإن 
ــين – يف  ــة يف كاش ــاء الخدم ــب أثن ــداد والتدري ــامل لإلع ــج ش ــاره برنام باعتب

وقــت ســابق امتــدت فتــرة تدريــب المعلمونالمتطوعيــن قبــل
 

نشــرهم مــن أســبوع إىل شــهر واحــد. يف ضــوء هــذا، انطلقــت األبرشــية 
تدريــب  مركــز  مــع  الشــراكة  يف  الالجئيــن  لخدمــات  اليســوعية  والهيئــة 
مدريس/مدرســات الجيــل الجديــد لتعزيــز برنامــج التدريــب ورفــع جــودة 

التعليــم بوجــه عــام.

استعراض موجز

بــدأ مركــز تدريــب مدريس/مدرســات الجيــل الجديــد يف عــام 2014 كتعــاون 
األبرشــية  واللجنــة  ميانمــار  يف  الالجئيــن  لخدمــة  اليســوعية  الهيئــة  بيــن 
للتعليــم يف ميتكيينــا. وكل عــام، تســتقدم اللجنــة األبرشــية للتعليــم وتختــار 
متطوعيــن مــن المجتمعــات المضيفــة والنازحين داخليًا عبر شــبكة الكنيســة 
ًــا والمجتمعــات  ــة للعمــل كمعلميــن يف مخيمــات النازحيــن داخلي المحلي
ــم  ــة األبرشــية للتعلي ــي تديرهــا اللجن ــة ال ــة يف المــدارس المجتمعي المحلي
مــن   )88%( المتطوعيــن  معظــم  يــأيت  المســلحة.  العرقيــة  والجماعــات 
واليــة كاشــين؛ %28 منهــم مــن النازحيــن داخليًــا، بينمــا يــأيت البقيــة مــن 
ــزاع لكنهــا لــم تشــهد نزوًحــا. ومعظــم المتطوعيــن مــن  ــرة بالن مناطــق متأث
ــم  ــتوى التعلي ــف مس ــنة. يختل ــار 21 س ــط األعم ــغ متوس ــاث )%77(، ويبل اإلن
بيــن المتطوعيــن: %17 مــن خريجــي الجامعــات، و%32 اجتــازوا امتحانــات 
القبــول الثانويــة ويواصلــون تعليمهــم الجامــي بعــد خدمتهــم التعليميــة، 
و%49 لــم يجتــازوا امتحانــات القبــول الثانويــة. هنــاك عوامــل عــدة تدفــع 
المتطوعيــن إىل التدريــس. غالبًــا مــا تدفعهــم رغبتهــم يف المســاهمة يف 
التنميــة طويلــة األمــد للمنطقــة. كمــا يــرى بعــض المتطوعيــن المدرســة 
أداة هامــة يتــم مــن خاللهــا منــع تجنيــد األطفــال يف الجماعــات المســلحة، 

ــاء الســالم. ولهــذا يــرون التدريــس شــكاًل مــن أشــكال بن

يتلــىق المتدربــون الدعــم التــايل أثنــاء مــدة خدمتهــم مــع مركــز تدريــب 
الجديــد: الجيــل  مدريس/مدرســات 

سبعة أشهر من التدريب قبل الخدمة
ــم عــى  ــل التوظيــف ســبعة أشــهر مــن التدريــب القائ يحضــر المعلمــون قب
تدريــب  حزمــة  التدريــي  المنهــج  مصــادر  تتضمــن  الدراســية.  الفصــول 
عمــل  وإطــار   )TiCC( األزمــات  ســياق  يف  بالمعلمــون  المعلمونالخاصــة 
ــر كفــاءة المعلميــن يف ميانمــار وحزمــة تكويــن المعلمــون العالميــة  معايي
بيــن مصــادر أخــرى.  الالجئيــن، مــن  اليســوعية لخدمــة  بالهيئــة  الخاصــة 
يتصــدى المنهــج التدريــي لمشــكالت تواجــه األطفــال يف كاشــين، ومنهــا 
األلغــام،  بخطــر  والتوعيــة  بالبشــر،  واإلتجــار  الشباب/الشــابات،  هجــرة 
ــة  ــية للغ َــت دورة أساس دِخل

ُ
ــة. أ ــالم، والمصالح ــاء الس ــة، وبن ــة البيئي والتوعي

اإلنكليزيــة يف عــام 2017 للمســاعدة يف تحســين التعليــم يف صفــوف اللغــة 
ـُـزُل، حيــث يتعلمــون مهــارات  ــة. يعيــش المتدربــون كمجتمــع يف ن اإلنكليزي
الطهــو والتنظيــف الــي ســيحتاجون إليهــا أثنــاء توظيفهــم للمعلميــن يف 
الُمنّظــم، نظــرًا ألن العديــد مــن  البرنامــج  النائيــة. وبوفــر هــذا  المناطــق 
المتدربيــن هــم أنفســهم مــن المراهقيــن، تكويــن قيمــة شــخصية مهمــة 
باإلضافــة إىل تعلــم المهــارات العمليــة للعيــش المســتقل الــي ســيحتاجون 

إليهــا للنجــاح أثنــاء التدريــس يف المناطــق النائيــة.

ــامل  ــي ش ــج تدري ــار: نه ــزاع يف ميانم ــرة بالن ــين المتأث ــة كاش ــون يف والي ــدد المعلم ــص يف ع ــدي للنق التص
لمدريس/مدرسات المجتمع 

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

)JRS( المدير الُقطري للهيئة اليسوعية لخدمة الالجئين
البرنامج الدويل للتنمية، ومخيمات النازحين داخلين يف ميانمار، ومعلمي المجتمع المضيف

ميانمار روزالين كاياه يف ميتكيينا بوالية كاشين

التطوير المهين المعلمون ورفاهيتهم
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الرئيســيين اآلخريــن يف  المصلحــة  وكايــاه يف ميانمــار، وكذلــك أصحــاب 
مجــال التعليــم. وُأجــريَ تحليــل ُمقــارَن بالنظــر إىل إطــار عمــل وطــين لكفــاءة 
طــر عمــل أخــرى وطنيــة وفــوق وطنيــة 

ُ
المعلمونــيف ميانمــار وإىل ثمانيــة أ

جــريَ تحليــٌل 
ُ
للكفــاءة لزيــادة الكفــاءات الخاصــة بحــاالت الطــوارئ. وأخيــرًا، أ

لحزمــة تدريــب المعلمونالخاصــة بالمعلمونــيف ســياق األزمــات وقائمــة 
الكفــاءة، وكذلــك ألطــر التطويــر المهــين الحاليــة المســتخدمة يف المشــروع 
وتســتخدمها الهيئــة اليســوعية لخدمــة الالجئيــن. تــم االسترشــاد بنتائــج 
نقاشــات مجموعــات التركيــز )FGDs( يف تطويــر إطــار عمــل كفــاءة التطويــر 
المهــين للمعلميــن، وهــو قيــد التحقــق مــن جانــب مجموعــة واســعة مــن 
الهيئــة  لــدى  التعليميــة  الهيئــة  وأفــراد  المعلمــون  ومرشــدي  المعلمــون 

اليســوعية لخدمــة الالجئيــن.

األدلة والمخرجات

تدريــب  مركــز  تأسيســها،  منــذ  لالجئيــن،  اليســوعية  اللهيئــة  تابعــت  وقــد 
معلمــو الجيــل الجديــد بانتظــام؛ إذ تقــوم بجمــع البيانــات عــن التقــدم 
وأثنــاء  الخدمــة  قبــل  الــدرايس  المنهــج  أثنــاء  المعلمــون  يحــرزه  الــذي 
ــدد  ــي متع ــم خارج ــد تقيي ــام 2018، وج ــس. ويف ع ــة التدري ــم لخدم أدائه
األســاليب يســتخدم مجموعــات التركيــز، والمقابــالت الــي تــم إجراؤهــا مــع 
المســتجيبين والمشــاركين، واســتعراض مســتندي لبيانــات المشــروع أن مركــز 
تدريــب معلمــو الجيــل الجديــد قــد ســّجل منــذ عــام 2014 مــا مجموعــه 88 
ــًدا  ــا واح ــم وعاًم ــم تدريبه ــّم 81 منه ــة، أت ــل الخدم ــا قب ــب م ــا يف تدري ً طالب
عــى األقــل مــن خدمــة التدريــس. بلــغ متوســط مــدة خدمــة المعلمونــيف 

ــن. ــن عامي ــدارس التعيي م

وصــف المدرســون المتطوعــون تجربــة التدريــس يف المناطــق النائيــة بأنهــا 
إيجابيــة للغايــة، مستشــهدين بعوامــل مثــل قدرتهــم عــى التأقلــم واإلبــداع 
باســتخدام المــوارد المتاحــة يف مدارســهم، وتعلــم مواقــف الحيــاة الفعليــة 
لهــذه  مناصريــن  أصبحــوا  وكونهــم  المناطــق،  تلــك  يف  الكفــاح  وأوجــه 
ــب الســنوي عــى مدريس/مدرســات  المجتمعــات المهمشــة. يتجــاوز الطل
ــث  ــتمرار، حي ــرض باس ــد الع ــل الجدي ــات الجي ــب مدريس/مدرس ــز تدري مرك
يتمكــن المركــز مــن شــغل مــا يقــرب %20 مــن الشــواغر. أفــاد المتطوعــون 
ــط  ــت تخطي ــوي كان ــب الترب ــاالت التدري ــم مج ــون أن أه ــون والخريج الحالي
التدريــس  ووســائل  وإشــراكهم،  الطــالب  تحفيــز  واســتراتيجيات  الــدروس، 
الفعالــة والــي تركــز عــى األطفــال. كما أشــار الخريجون إىل الــدور الذي لعبته 
تجربتهــم التطوعيــة يف تطويــر حياتهــم المهنيــة المســتقبلية. فاستشــهد 
البعــض بالنمــو الشــخيص والمهــارات الــي اكتســبوها خــالل فتــرة تعيينهــم: 
ــادة الــويع الــذايت، والثقــة بالنفــس، والمهــارات االجتماعيــة. بــي بعــض  زي
المعلمونبعــد انتهــاء تعيينهــم بينمــا انتقــل آخــرون ألدوار تعليميــة أخــرى: 
مدرسين/مدرســات حكومييــن )القلــة الحاصلــون عــى شــهادات جامعيــة(، 
ومدرســين خصوصييــن، أو واصلــوا تعليمهــم العــايل. ولــدى الهيئة اليســوعية 
العــايل يف  التعليــم  لخدمــة الالجئيــن شــراكات مــع شــريكين يف مجــال 
يانغــون يمكنهــا أن تحيــل إليهمــا بعًضــا مــن خريجــي مركــز تدريــب مــدريس/

مدرســات الجيــل الجديــد الذيــن يرغبــون يف متابعــة دراســتهم، إال أن تكلفــة 
المعيشــة والدراســة باهظــة بالنســبة للكثيريــن. كمــا تــم التفــاوض عــى عــدد 
قليــل مــن األماكــن يف مؤسســات التعليــم المحليــة لخريجــي مركــز تدريــب 

ــهادات/الدبلومات. ــج الش ــة برام ــد لمتابع ــات الجدي مدريس/مدرس

شهران من التدريب العميل يف مخيمات النازحين داخليًا
مركــز  مــن  بالقــرب  داخليًــا  للنازحيــن  مخيــم  يف  المتدربيــن  تعييــن  يتــم 
التدريــب، حيــث يقومــون بوضــع خطــة بــدورة صيفيــة وتدريســها للطــالب.

تعيينات لمدة عامين يف مخيمات للنازحين داخليًا والمدارس األهلية
تقــوم اللجنــة األبرشــية للتعليــم بتعييــن المعلمونــيف أماكنهــم بالتنســيق 
مــع كهنــة األبرشــية والمســؤولين المحلييــن. يتلــىق المعلمــون إحاطــات 
عــن الســالمة قبــل تعيينهــم يف أماكنهــم، ويقــوم موظفــو اللجنــة األبرشــية 
للتعليــم باصطحابهــم إىل أماكــن تعيينهــم، حيــث يتــم تعريفهــم بقــادة 
المخيــم والمــدارس. يوفــر المجتمــع المحــيل الســكن والدعــم الغــذايئ 

للمدرسين/للمدرســات. العيــين 

المتابعة المستمرة يف المدارس أثناء تعيينات المتطوعين لفترة العامين
لخدمــة  اليســوعية  والهيئــة  للتعليــم  األبرشــية  اللجنــة  موظفــو  يقــوم 
حيــث  مختلفــة،  جغرافيــة  لمناطــق  مشــتركة  متابعــة  بزيــارات  الالجئيــن 
يف  معلــم  كل  ممارســة  عــن  الراجعــة  والتغذيــة  المالحظــات  يأخــذون 
ــن هــذا النمــوذج مســتهلكًا  ــد أماكــن التعيي الصفــوف الدراســية. يجعــل بُع
ــد.  ــهر واح ــل إىل ش ــدة تص ــة لم ــارات المتابع ــتمر زي ــن أن تس ــت، ويمك للوق
كمــا يتلــىق المعلمــون هــذه المالحظات/التغذيــة الراجعــة مرتيــن كل عــام، 
و هــذا ال يكــيف للتأثيــر عــى ممارســتهم. لهــذا، تــم إداخــال نهــج جديــد، مــع 
اســتمرار المتابعــة المشــتركة، لتدريــب مديــري المــدارس عــى القيــام بالمزيــد 
مــن المالحظة/التغذيــة الراجعــة يف مدراســهم، إىل جانــب التقييــم الــذايت 

المعلمونلتقديــم صــورة أكثــر شــمولية لممارســة المعلمــون. أدى هــذا
 

بالعمليــة أن تصبــح أكثــر فاعليــة، كما أن إشــراك مديري المــدارس قد أدى إىل 
تحســين التغذيــة الراجعــة، إذ إنهــم يعرفــون مهــارات المعلمونومواقفهــم 
الفرديــة بصــورة أفضــل مــن المراقبيــن الخارجييــن. بيــد أن هــذا يتطلــب تدريبًا 
أقــوى لمديــري المــدارس للقيــام بــدورات المتابعة/التغذيــة الراجعــة بصــورة 
صحيحــة. كمــا يفــرض ذلــك متطلبــات إضافيــة عــى مديــري المــدارس الذيــن 

لديهــم واجبــات تدريــس منتظمــة هــم أنفســهم.

التدريب المستمر أثناء الخدمة خالل العطالت الدراسية
يقــدم موظفــو “مركــز تدريــب معلمــو الجيــل الجديــد” تدريبـًـا أثنــاء الخدمــة 
المعلمــون المتطوعيــن وزمالئهــم مــن معلمــي المجتمــع. تســتند هــذه 
الجلســات إىل بيانــات مســتقاة مــن زيــارات متابعــة الموظفين/الموظفــات. 
كمــا توفــر الجلســات منتــدى المعلمونلاللتقــاء ومشــاركة التجــارب وتقديــم 

الدعــم التعليمــي والنفــيس االجتمــايع لبعضهــم.

مفرق طريق ُمنّظم لكفاءة المعلمون عىل مستوى الحكومة
عمــل مركــز تدريــب معلمــو الجيــل الجديــد والهيئــة اليســوعية لخدمــة 
عمــل  إطــار  لتنفيــذ  فوردهــام  جامعــة  مــع   ،2018 عــام  منــذ  الالجئيــن، 
إطــار  مــع  يتوافــق   )TPDF(المعلمــون المهــين  التطويــر  لكفــاءة  موحــد 
المعلمونالمبتدئيــن. يحــدد  المعلمونــيف ميانمــار  عمــل معاييــر كفــاءة 
إطــار العمــل هــذا مســار تعلــم المعلمونالعامليــن يف ســياق الطــوارئ، 
خمســة  يف  تتضــح  الــي  والترتيبــات  والمهــارات،  المعرفــة،  ويتضمــن 
مســتويات مــن الكفــاءة المبنيــة عــى المعاييــر )ليســتر، 2005(. يســتمد إطــار 
العمــل الموحــد لكفــاءة التطويــر المهــين المعلمونمــن اإلطــار الوطــين 
المرحلــة  تضمنــت  والمؤشــرات.  الدنيــا،  والمتطلبــات  معاييــره،  لتحديــد 
ــر المهــين المعلمونمناقشــات  ــر إطــار عمــل كفــاءة التطوي األوىل مــن تطوي
ــز مــع المعلمــون ومرشــدي المعلمونــيف واليــي كاشــين  مجموعــات تركي
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القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة
ــة 	  ــق الكنيس ــن طري ــول، ع ــد الوص ــو الجدي ــب معلم ــز تدري ــن لمرك يمك

بســبب  إليهــا  الوصــول  لآلخريــن  يمكــن  ال  مناطــق  إىل  الكاثوليكيــة، 
ــر  ــوكاالت التابعــة لألمــم المتحــدة والمنظمــات غي ــك ال ــزاع، بمــا ذل الن
الحكوميــة الدوليــة. وممــا يعنيــه ذلــك أن الشــبكات الدينيــة شــريك نشــط 
يف توفيــر تعليــم جيــد يف األماكــن الــي قــد تكــون فيهــا الســلطات 

الرســمية ضعيفــة.
 

ال يمتلــك مركــز تدريــب معلمــو الجديــد اعتمــاد رســمي. إقامــة شــراكة 	 
مــع مؤسســة ُمعتِمــَدة أمــر مرغــوب بــه، إال أن المتطوعيــن يفتقــرون 
ــاز امتحــان  إىل الشــروط المســبقة لاللتحــاق بمثــل هــذه البرامــج: اجتي
القبــول للصــف العاشــر، وبالنســبة للمعاهــد الخاصــة امتــالك مهــارات 

قويــة يف اللغــة اإلنجليزيــة.
يتمــى العديــد مــن الخريجيــن أن يصبحــوا معلميــن حكومييــن، لكــن 	 

يف الوقــت الحاضــر ال توجــد مســارات أو سياســة حكوميــة تمنحهــم 
مــدريس/ تدريــب  مركــز  خــالل  مــن  خدمتهــم  بســنوات  االعتــراف 

بيــن  دائمــة  دفــاع  نقطــة  األمــر  وهــذا  الجديــد.  الجيــل  مدرســات 
الحكومــة والشــركاء مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة. تشــير الخطــة 
الوطنيــة لقطــاع التعليــم )NESP( الحكوميــة إىل مجــاالت عــدة لإلصالح 
المســتمر لتعليــم المعلمــون، مــن بينهــا: “نظــام مفتــوح لتوفيــر تعليــم 
مــا قبــل الخدمــة الملعميــن، والــذي تعــرض مــن خاللــه معاهــد إعــداد 
الخــاص،  القطــاع  مؤسســات  تشــمل  قــد  الــي   ،)TEIs(المعلمــون
لقطــاع  الوطنيــة  )الخطــة  مختلفــة”  علميــة  بدرجــات  تخصصــات 

التعليــم يف حكومــة اتحــاد ميانمــار 2016، 146(.
◦“نظــام مفتــوح لتوفيــر تعليــم مــا قبــل الخدمــة للمعلميــن،    
 ،)TEIs(المعلمــون إعــداد  معاهــد  خاللــه  مــن  تعــرض  والــذي    
الــي قــد تشــمل مؤسســات القطــاع الخــاص، تخصصــات بدرجات    
ــم يف حكومــة  ــة لقطــاع التعلي ــة مختلفــة” )الخطــة الوطني علمي   

اتحاد ميانمار 2016، 146(.  
◦“نظــام محّســن لتعييــن المعلمــون العامليــن يف المناطــق    
والمؤهليــن  الخبــراء  المعلمــون  لجــذب  والريفيــة...  الحدوديــة    
يمكــن  حــى  الســابق،  بالتعلــم  االعتــراف  ذلــك  يف  بمــا  إليهــا...    
المعلمــون الذيــن قامــوا بالتدريــس يف ســياقات تعليميــة مختلفــة    
الالجئيــن، عــى ســبيل  الرهبانيــة ويف مخيمــات  المــدارس  )يف    

المثال،( الحصول عى اعتراف بمؤهالتهم يف ميانمار” )الخطة   
الوطنية لقطاع التعليم يف حكومة اتحاد ميانمار 2016، 144(.  

المراجع
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وأخيــرًا، وليــس آخــرًا، إليقــاف الحــرب األهليــة! فانقطــاع التعليــم، والتأثيــرات 
ــم الســلي ومخاطــر تعــايط المخــدرات واالتجــار بالبشــر،  النفســية، والتأقل

وغيــر لــك، تبعــات للحــرب... 

مــا يه بعــض الموضوعات/المهــارات الــي ترغبيــن يف تعلمهــا يف برنامج 
للتطويــر للمهين؟

علــم نفــس األطفــال. طــرق تدريــس المــواد )أود أن أكــون ماهــرة يف المــادة 
الــي أدرســها كالرياضيــات والعلــوم. فالنســبة للعلــوم عــى ســبيل المثــال، 
ــة  ــات العملي ــة التدريب ــات تجرب ــن للطالب/للطالب ــرات يمك ــا مختب ــس لدين لي

ــة( ــارب المختبري ــا كالتج فيه

القيــام بزيــارات دراســية الستكشــاف/مالحظة كيفيــة قيــام المعلمــون يف 
مناطق/بلــدان أخــرى بالتدريــس يف حــاالت الطــوارئ أو يف مناطــق النزاعــات 

طويلــة األمــد أو مناطــق مــا بعــد النــزاع.

ملف تعريف المدرس

جــا أونــغ نازحــة داخليـًـا ومعلمــة متطوعــة تــم تدريبهــا ودعمهــا مــن مركــز 
المدرســة  يف  تُــدرَّس  ويه  الجديــد.  الجيــل  مدريس/مدرســات  تدريــب 

.)N Hkwang pa( اإلعداديــة يف قريــة إن هكوانــغ بــا

ما أكثر يشء تستمتعين به كونك معلمة؟
أكثــر مــا يســعدين هــو أنــين أســتطيع أن أشــارك التعليــم الــذي أمتلكــه مــع 
الطالبالذيــن يتوقــون للتعلــم يف مخيمــات النازحيــن داخليًــا يف المناطــق 
غيــر الخاضعــة لســيطرة الحكومــة ورؤيــة االبتســامة عــى وجــوه الطالبعنــد 

ــية. ــوف الدراس ــم يف الصف وجوده

وقــد كان الغنــاء والرقــص يف الفتــرة األخيــرة مــن كل يــوم جمعــة للطــالب/
الممارســات  الثــاين مــن  المســتوى  ريــاض األطفــال حــى  للطالبــات مــن 
الجيــدة الــي أدخلتهــا يف مدرســي الســابقة. كانــوا األطفــال ســعداء للغايــة 

ــم. ــن رفاهه ــزز م ــر يع ــذا األم ــد أن ه ــرًا. وأعتق ــم كثي ــتمتعوا بوقته واس

ما يه التحديات األكبر الذي يواجهك بصفتك معلمة؟
درَّس بهــا 

ُ
ــي أ ــذي يواجهــين هــو التواصــل. فالمــدارس ال ــر ال التحــدي األكب

تقــع يف المناطــق الحدوديــة بيــن الصيــن وميانمــار ويتحــدث الطالببلهجــات 
ــتركة،  ــس لغــة كاشــين المش ــة المختلفــة، ولي ــة كاشــين ولغاتهــا المحلي والي
جينغفــو، فحســب. أمــا عــن كيفيــة تأقلمــي فقــد كانــت بمحاولــي االســتماع 

إليهــم بانتبــاه وتعلــم اللغــة مــن األطفــال والمعلمــون اآلخريــن.

وباإلضافــة لهــذا، يمثــل معــدل التضخــم المرتفــع وفــرق العملــة الهائــل بيــن 
ــل  ــن نحص ــن. فنح ــا كمعلمي ــبة لن ــا بالنس ــرًا أيًض ــا كبي ً ــوان تحدي ــات والي الكي
عــى راتــب ضئيــل بالكيــات، إال أن علينــا إنفاقــه باليــوان لشــراء الطعــام حيــث 
نعمــل. كانــت الوجبــات اليوميــة البســيطة والالئقــة أمــرًا غيــر مؤكــد دون 

ــاء. الدعــم الســخي الــذي نحصــل عليــه مــن المجتمــع، الســيما مــن اآلب

ما الذي تريدين أن يعرفه العالم عن حياتك، أو عملك كمعلمة، أو كليهما؟
كنــت يف التاســعة عشــرة مــن عمــري عندمــا عملــت معلمــة متطوعــة ألول 
مــرة )التحقــت بمركــز تدريــب مدريس/مدرســات الجيــل الجديــد عندما كنت 
يف الثامنــة عشــرة( ولــم أكــن أعــرف الكثيــر عــن الحيــاة يف ذلــك الوقــت. إال أن 
العــام األول مــن الخدمــة التطوعيــة يف مخيــم للنازحيــن داخليـًـا يف هبــوم 
لــوم يانــغ قــد أتــاح يل أن أنضــح أكثــر وبــدأت أيع وأفكــر يف حيــاة النازحيــن 
ــق؛  ــك المناط ــا يف تل ً ــن داخلي ــال النازحي ــم األطف ــم وتعلي ــا يف المخي ً داخلي

فأنــا نفــيس مــن النازحيــن داخليـًـا.

ذ عىل البرامج/السياسات؟
ّ
ما يه التغييرات الي تودين رؤيتها تُنف

بالنســبة يل، أريــد أن تســتخدم الحكومتيــن )الوطنيــة والمحليــة( كلتيهمــا 
المنهــج الــدرايس ذاتــه. ســيكون مــن الرائــع لــو أن الحكومــة الوطنيــة اعترفــت 

بالتعليــم يف المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة الحكومــة.

يجــب عــى حكومــة ميانمــار، للتصــدي للنقــص يف عــدد المعلمونعــى 
األم  اللغــة  عــى  قائــم  اللغــات  متعــدد  تعليــم  ولتعزيــز  البــالد  مســتوى 
لمدريس/مدرســات  ومســار  سياســة  وضــع  بالدنــا،  يف  الســالم  لتعزيــز  و 
المجتمــع الذيــن تلقــوا تدريبًــا وخدمــوا لســنوات لــي يصبحــوا معلميــن 
يف  العمــل  بمقدورهــم  ويكــون  ومعتمديــن  بهــم  معتــرف  حكومييــن 

الحكوميــة. المــدارس 
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