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وصف التحديات الخاصة باألزمات

وطبًقــا لتقديــرات مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، ومنظمــة 
األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، وبرنامــج األغذيــة العالمــي )2018( 
فــإن 1.5 مليــون ســوري نــازح يقيمــون اآلن يف لبنــان، %54 منهــم تحــت ســن 
18 عامــا. ويواجــه المهجــرون الســوريون يف لبنــان الفقــر والتهميــش الســيايس 
)يقيــم نحــو %20 مــن كل األســر يف مســتوطنات الخيــام غيــر الرســمية(. 
وبحلــول عــام 2019، بلــغ عــدد الالجئيــن الســوريين يف ســن المدرســة، الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 3 و 18 عاًمــا، مــا مجموعــه 488000 )تقديريـًـا(، ومــع 
ذلــك فــإن %48 فقــط مــن الالجئيــن يف ســن المدرســة ملتحقــون بالتعليــم 
الرســمي )مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، اليونيســيف وبرنامــج 
إىل  الالجئيــن  لتعليــم  جســور  برنامــج  يهــدف   .)2018 العالمــي  األغذيــة 

معالجــة فجــوة التســجيل لألطفــال الســوريين النازحيــن هــذه.

تأســس جســور يف عــام 2011 مــن قبــل أعضاء ســوريين يف الشــتات ويهدف إىل 
توفيــر مســتقبل أكثــر إشــراًقا للشــباب الســوري. يعمــل برنامــج جســور لتعليــم 
الالجئيــن يف ثــالث مــدارس ابتدائيــة ويقــوم بالتدريــس يف ريــاض األطفال حى 
الصــف الثامــن يف بيــروت ووادي البقــاع والــذي يخــدم أكثــر مــن 1200 طفــل 
ســوري نــازح ســنويًا. تتمثــل مهمــة برنامــج جســور لتعليــم الالجئيــن بالعمــل 

كجســر إلعــداد الطــالب الســوريين لدخــول المــدارس اللبنانيــة.

عندمــا بــدأ برنامــج تعليــم الالجئيــن يف عــام 2014، قــاد المديــر األكاديمــي 
لجســور عمليــة توظيــف المعلمونداخــل المجتمعــات الســورية النازحــة 
ــروت والبقــاع األوســط والبقــاع الغــريب. وافتقــر %60 مــن المرشــحين  يف بي
مجموعــة  ضمــن  التعليميــة.  الخبــرة  إىل  المتقدميــن  مجموعــة  ضمــن 
المقدميــن، لــم يكــن لــدى %60 مــن المرشــحين خدمــة التعليــم. وكان لــدى 
%40 منهــم خبــرة يف مجــال التدريــس أو شــهادة تعليميــة، ولــم يبــدي ســوى 
عــدد قليــل منهــم لمهــارات يف التعليــم الــذي يركــز عــى الطفــل أو التعليــم 

يف حــاالت الطــوارئ.

وكانــت تحديــات التوظيــف هــذه خطيــرة بشــكل خــاص يف ضــوء تحديــات 
ــة  ــون ثالث ــال الالجئ ــه األطف ــن. يواج ــباب الالجئي ــال والش ــع األطف ــل م العم
عوائــق رئيســية أمــام تعلمهــم وتعافيهــم: )1( تحديــات العامــل النفــيس 
واالجتمــايع، )2( النزاعــات ضــد لغــة تعليم جديــدة، و )3( القــدرة المحدودة 
عــى المتابعــة مــن دون وجــود الدعــم المّوجــه )إنقــاذ الطفــل 2018(. وكانت 
الغالبيــة العظمــى مــن األطفــال المســجلين يف جســور قــد تركــوا المدرســة 
لفتــرة طويلــة مــن الزمــن أو لــم يلتحقــوا بالمدرســة. ومــن ناحيــة أخــرى عــاىن 

بعــض األطفــال مــن صدمــة نفســية وإرهــاق بســبب النــزوح.

استعراض موجز

واالحتفــاظ  والتدريــب  للتوظيــف  اســتراتيجية  وضــع  إىل  جســور  احتــاج 
ــاظ  ــك للحف ــازح وذل ــوري الن ــع الس ــراد المجتم ــن أف ــن بي بالمعلمونالمؤهلي
لتحقيــق  مبكــرة  ســن  يف  الســوريين  لألطفــال  وحيــوي  آمــن  مــكان  عــى 
النجــاح أكاديميـًـا. عــالوة عــى ذلــك، احتــاج جســور إىل ضمــان تزويــد هــؤالء 
االحتياجــات  ولتلبيــة  الطــوارئ  حــاالت  يف  للتعليــم  بمهــارات  المعلميــن 

الخاصــة لألطفــال والشــباب الذيــن شــردتهم الحــرب.

يتبــى جســور اســتراتيجية اإلدارة التكيّفيــة يف التوظيــف والتدريب واالحتفاظ 
بالمعلميــن المؤهليــن يف مــدارس جســور الثالثــة. يحتفــظ جســور بأكثــر مــن 
أربعيــن موظًفــا مــن المعلميــن واإلدارييــن يف المــدارس الــي تســتوعب 

حــوايل 1200 طفــل عــى أســاس ســنوي.

االحتياجــات  تقييــم  عــى  االســتراتيجية  هــذه  لتحقيــق  جســور  يعتمــد 
المســتمرة، بــدءًا مــن تقييــم االحتياجــات األوليــة يف عــام 2013 وبرنامــج 
تدريــب تجريــي يف 2015-2014. يتــم إجــراء تقييمــات االحتياجــات هــذه 
مــن قبــل المديــر األكاديمــي لجســور ومديــري المــدارس عــى أســاس نصــف 
ســنوي. باإلضافــة إىل ذلــك يســتخدم جســور  ثــالث مقاربــات لتقييــم أثــر 
التدريــب والموائمــة المســتمرة للتدريــب وذلــك لضمــان تلبيــة تدريــب جســور 
 )2( الصفيــة،  المراقبــة   )1( أفضــل وجــه، ويه:  عــى  الطــالب  الحتياجــات 

األقــران يف مجتمعــات التعلّــم، و )3( التعليــم يف مجتمعــات التعلّــم.
يوفــر برنامــج التدريــب التعليمــي يف جســور وحدتيــن ســنويتين ألعضــاء هيئة 
التدريــس ممــن تزيــد أعمارهــم عــن أربعيــن يف ثــالث مــدارس. يتركــز البرنامــج 
ــم يف  ــوكاالت التعلي ــة ل ــبكة العالمي ــية للش ــاءات األساس ــى الكف ــي ع التدري
ــة يف  ــا مــدريس المــدارس االبتدائي ــي يجــب أن يمتلكه حــاالت الطــوارئ ال

ســياقات األزمــات.

األدلة والمخرجات

يعتمــد نهــج التدريــب لدينــا عــى البحــوث المنشــورة مــن قبــل منظمــة إنقــاذ 
ــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ومدرســة  ــة ل الطفــل والشــبكة العالمي
هارفــارد للدراســات العليــا يف التعليــم فيمــا يتعلــق بأهميــة التعلـّـم الــذي يركز 
عــى الطفــل يف تعليــم الالجئيــن. تفيــد منظمة إنقــاذ الطفــل أن “المعلمون 
قــد يتبنّــوا نهًجــا يتركــز ويتمحــور حــول المعلــم، او نهجــا ســلطويًا عنــد 

تعليــم المتعلميــن الالجئيــن”.

عامنــا  يف  التوظيــف  مــن  االنتهــاء  بعــد  التجريــي  التقييــم  بأجــراء  قمنــا 
األول. وأخــذ ثالثــة أعضــاء مــن فريقنــا وهــم - المديــر األكاديمــي ومديــر 
مدرســتنا ومستشــارها- المراقبــة الصفيــة. قمنــا بتحديــد مــدى انتشــار النهــج 
ــر طــرق التدريــس  ــة لتغيي ــم برامــج تدريبي ــم وتصمي المتمحــور حــول المعل
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دليل عىل مخرجات الطالب

ــرًا  ــا، أظهــر %72 مــن طالبنــا تحســنًا كبي ــا لمؤشــرات األداء الرئيســية لدين وفًق
يف معــدالت معرفــة الحســاب والقــراءة والكتابــة. جميــع الطــالب ممــن 
مييــن ) ال يســتطيعون 

ُ
تتــراوح أعمارهــم بيــن 14-12 عاًمــا يأتــون إىل المدرســة أ

القــرءة والكتابــة( حيــث يتمكنــون مــن الحصــول عــى مســتوى الصــف األول. 
مــن ناحيــة أخــرى فــإن %66 مــن الطــالب الذيــن التحقــوا بالمــدارس العامــة 

لــم يتســربوا منهــا.

ــراء  ــوم بإج ــا نق ــم. كم ــات التقيي ــين تقني ــى تحس ــل ع ــور العم ــل جس يواص
ــا  ــام طالبن ــث ق ــة حي ــدارس الخاص ــن يف الم ــع المعلمي ــة م مقابــالت نوعي
بالتســجيل لديهــم. وبحســب مقابلــة أجريــت مــع مــدرس يف مدرســة ثانويــة 
يف البقــاع فــإن طــالب جســور يبــرزون ويتميــزون بيــن بقيــة الطــالب اآلخريــن 

ــداَ. ــم جي ــة التعلي ــم يف عملي ــم وإدماجه ــة إلعداده نتيج

شهادات المعلم

يقــوم الموظفــون يف جســور بمــلء اســتمارات تقييــم بعــد كل تدريــب. وهــذا 
يســاعد مؤسســتنا عــى فهــم أفضــل الحتياجــات المعلميــن وجمــع تغذيــة 

راجعــة للبرامــج المســتقبلية، ونــورد أدنــاه  ثــالث شــهادات:

ســوزان، معلمــة يف مخيّــم الجراحيــة لالجئيــن يف لبنــان: “هنــاك فــرق 
كبيــر بيــن الطريقــة الــي اعتــدت عــى التدريــس بهــا يف ســوريا والطــرق الــي 
تعلمتهــا يف منظمــة جســور. آمــل أن أكــون قــادرة عــى اســتخدامها عندمــا 

ــوريا.” ــود إىل س أع

ــم الجراحيــة لالجئيــن يف لبنــان: “عندمــا أعــود إىل  ســارة، مديــرة يف مخيّ
ــي  ــة ال ــم بالطريق ــب المعلمونوتدريبه ــز تدري ــح مرك ــأن افتت ــم ب ــوريا أحل س

تدربنــا بهــا هنــا.”   

ــب  ــاعدين التدري ــدا: “س ــه يف كن ــادة توطين ــم إع ــابق، ت ــدرس س ــامر، م س
الــذي تلقيتــه يف جســور يف الحصــول عــى وظيفــة مــدرّس لالجئيــن يف مركــز 

مجتمــي صغيــر.”   

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

جســور  تدريــب  نمــوذج  يهــدف  بينمــا  )المغــادرة(  االســتقالة  معــدل 
لمعالجــة التحديــات الــي يفرضهــا معــدل االســتقالة أو المغــادرة المرتفــع، 
إال أن المعــدل ال يــزال يمثــل تحديـًـا هاًمــا. يعــاد توطيــن العديــد مــن موظيف 
جســور الموهوبيــن يف بلــدان ثالثــة وذلــك مــرده إىل قضايــا سياســية أو عائليــة 

خارجــة عــن نطــاق ســيطرة جســور.

المدربــون والعوائــق اللغويــة: تــدرك جســور وفــرة المــوارد المتاحــة للتعليــم 
يف حــاالت الطــوارئ، وســعت بنشــاط إىل عقــد شــراكات مــع المنظمــات 
ــم  ــك معظ ــى اآلن ال يمتل ــة. ح ــر الحكومي ــة غي ــة والدولي ــة والوطني المحلي
ــة  ــة والمحادث ــة التدريســية ســوى مهــارات القــراءة والكتاب ــا مــن الهيئ أعضائن
باللغــة العربيــة. لذلــك يمكــن أن تشــكل الترجمــة وتيســير العمــل مــع الشــركاء 

الدولييــن باللغــة اإلنجليزيــة تحديـًـا.

تدريــب  عنــد  رســمية  شــهادات  أي  جســور  منظمــة  تقــدم  ال  الشــهادة: 

ــاالت: ــالث مج ــى  ث ــاص ع ــه خ ــا بوج ــذه. ركزن ه
الحاجة إىل التعلم المتمايز )متعدد المستويات(؛	 
للطــالب/	  واالجتمــايع  النفــيس  الدعــم  عــى  التدريــب  إىل  الحاجــة 

ــات؛  للطالب
التدريب عى المواد العملية يف الفصل الدرايس.	 

ــب أويل عــى  ــه لتدري ــك بغــض النظــر عــن مــدى خبرت ــم وذل يخضــع المعل
منهجيــة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، اســتناًدا إىل المعاييــر الدنيــا للتعليــم 
يف حــاالت الطــوارئ للشــبكة العالميــة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 
وعــى أفضــل الممارســات لتعليــم الكفــاءات األساســية وعــى موائمــة المــواد 
ــات  ــم مخرج ــى تقيي ــاءة وع ــطة البنّ ــداد األنش ــى إع ــة وع ــوارد المتاح والم

التعلــم.

ــات  ــالث مقارب ــن، يســتخدم جســور ث ــب األويل للمعلمي باإلضافــة إىل التدري
ــة المســتمرة للمعلــم: ــة المهني لضمــان التنمي

مالحظــة الفصــل: تبــىق المراقبــة الصفيــة جزءًا متمًمــا لمجتمع الممارســين 
لدينــا. وعــادة مــا تتــم مراقبــة المعلميــن مــن قبــل واحــد مــن ثالثــة أشــخاص، 
ــر المدرســة والمستشــار. يتلــىق المعلمــون  ــر األكاديمــي ومدي وهــم: المدي
ــنوية للتأكــد  ــة الس ــدورات التدريبي ــة خــالل ال ــة الصفي التدريــب عــى المراقب
مــن أن المراقبــة ال تهــدد المعلــم أو تعطــل الفصــل الــدرايس. وعــادة مــا 
يرصــد كل شــخص وهــو يضــع يف اعتبــاره هدًفــا مختلًفــا، وقــد صمــم جســور 
ــر  مجموعــة أدوات تتمــاىش مــع كل هــدف. صمــم مــدراء مدارســنا والمدي
الصــف يف  وإدارة  المشــاركة  الطالــب  لتقييــم  تقييــم  نمــوذج  األكاديمــي 
الفصــول الدراســية لجســور. قــام مستشــارنا بتصميــم نمــوذج تقييــم مصمــم 
لتقييــم الحالــة النفســية واالجتماعيــة للطــالب يف مدارســنا. هنــاك نوعــان من 
المراقبــة الصفيــة: المراقبــة العامــة ويه عبــارة عــن زيــارات قصيــرة خاطفــة 
ومراقبــة الفصــل بأكملــه. تســتند المالحظــات عــى كيفيــة تنفيــذ التدريبــات أو 

إذا طلــب المعلــم المســاعدة يف مجــال معيــن.

التعلــم مــن األقــران: يواجــه بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس لدينــا عقبــات 
شــخصية ممــا يجبرهــم عــى المغــادرة خــالل العــام الــدرايس. عــى ســبيل 
المثــال يختــار بعــض الموظفيــن إعــادة التوطيــن يف بلــد ثالــث. ولذلــك يجــب 
ــد  ــام بس ــن القي ــس المتواجدي ــة التدري ــاء هيئ ــى أعض ــان ع ــض األحي يف بع
فجــوة منتصــف العــام الــدرايس. نحــدد ذوي األداء األفضــل يف مجــاال 
هــؤالء  يالزمــون  المتدربيــن  المعلميــن  ونجعــل  بنــا،  الخاصــة  المهــارات 
الموظفيــن. يعمــل هــؤالء المعلمــون المتميــزون أيًضــا كمدربين خــالل فترتنا 
التدريبيــة. تتيــح لنــا هــذه التقنيــة الحفــاظ عــى معاييــر الجــودة بالرغــم مــن 

ــون. ــتقالة المعلم اس

برنامــج مجتمــع تعلــم المّعلــم: مــع مطلــع عــام 2017 بدأ جســور مجتمًعا 
جديــًدا مــن تقنيــة الممارســة بالشــراكة مــع صنــدوق تنميــة التعليــم: برنامــج 
مجتمــع تعلــم المعلــم. يوفــر البرنامــج مجتمًعــا للممارســة الــذي يجتمــع 
فيــه المدرّســون عــى أســاس شــهري للتفكيــر مليـًـا يف ثالثــة عناصــر أساســية، 
ويه: )1( رفــاه المعلــم، )2( التدريــب عــى المناهــج، )3( التدريــب عــى اللغــة. 
يصــور المعلميــن شــريط فيديــو للصــف ويقــوم بعــرض جــزء منــه عــى بقيــة 
المدرّســين، ثــم يقــوم مســير الجلســة زمــام المبــادرة لمناقشــة مــا تمــت 
ــم  ــع تعل ــول مجتم ــى بروتوك ــن ع ــع المعلمي ــب جمي ــم تدري ــه. ت مالحظت

المعلــم..
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معلميهــا. يف حيــن أن الحصــول عــى شــهادة مهنيــة يمكــن أن يســهل النمــو 
المهــين للعديــد مــن مــدريّس جســور عنــد حصولهــم عــى فــرص تعليميــة 
ــالب  ــهادات الط ــد ش ــان. تع ــارج لبن ــم خ ــادة توطينه ــم إع ــا يت ــرى عندم أخ
مصــدر أقــل للقلــق حيالهــا - حيــث يديــر جســور “نــادي الواجبــات المنزليــة” 
بغيــة مســاعدة الطــالب عــى االســتعداد المتحــان بريفــات الشــريط للدخول 

ــة. يف نظــام المــدارس العامــة اللبناني

ــن  ــد م ــع العدي ــراكات م ــور ش ــدى جس ــل: ل ــات العم ــور ورش ــفر لحض الس
ــن  ــات يف كل م ــع الجامع ــل م ــات العم ــة وعالق ــر الحكومي ــات غي المنظم
لبنــان والواليــات المتحــدة األمريكيــة. يقــوم العديــد مــن الشــركاء بدعــوة 
الموظفين/موظفــات/ جســور والمدرّســين للمشــاركة يف ورش العمــل إال أن 
ــر وســائل  ــن أن تكــون باهظــة. وهــذا يشــمل حــى توفي ــفر يمك ــف الس تكالي

ــس. ــة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــروت لجمي ــاع إىل بي ــا يف البق ــن مراكزن ــل م النق
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