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وصف التحديات الخاصة باألزمات

مــن أجــل تزويــد كل طفــل بالتعليــم االبتــدايئ والثانــوي بحلــول عــام 2030، 
يلزمنــا 69 مليــون معلًمــا جديــًدا )الشــراكة العالميــة للتعليــم 2019(. ويف 
الوقــت نفســه، يشــهد العالــم أكبــر عــدد مــن النازحيــن يف تاريــخ البشــرية، مع 
تحديــات يف توظيــف وتدريــب واالحتفــاظ بالمعلمونــيف حــاالت الطــوارئ. 
إّن أطفــال الالجئيــن هــم األكثــر تأثــرًا بالنقــص الحــايل يف المعلميــن. وإّن 
احتماليــة عــدم التحاقهــم بالمــدارس تزيــد خمســة أضعــاف عــن غيرهــم 

ــن 2016(. ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس )المفوضي

 ،2011 عــام  مصــر  إىل  الســوريين  الالجئيــن  مــن  كبيــر  عــدد  بعــد وصــول 
مصــر  يف  الســوريين  الالجئيــن  معاملــة  يســاوي  رئــايس  مرســوم  صــدر 
والخدمــات  بالتعليــم  يتعلــق  فيمــا  المصرييــن  المواطنيــن  بمعاملــة 
حــرز تقــدم كبيــر منــذ ذلــك الحيــن نحــو تحســين معــدالت 

ُ
الصحيــة. وقــد أ

االلتحــاق. ومــع ذلــك، ال تــزال هنــاك بعــض العوائــق والمصاعــب المتعلقــة 
بالوصــول إىل التعليــم ونوعيتــه يف نظــام المــدارس العامــة، بمــا يف ذلــك 
المتعلقــة  والعوائــق  المــوارد،  واســتنفاد  المكتظــة،  الدراســية  الفصــول 
باختــالف اللهجــات، والمســافات الطويلــة الــي يجــب قطعهــا للوصــول إىل 
المــدارس. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإّن عــدد العامليــن يف التعليــم والمتــاح 
ــر كاف. ونتيجــة  لدعــم االحتياجــات المتنوعــة للمتعلميــن مــن الالجئيــن غي
ــتخدمون  ــر يس ــوريين يف مص ــن الس ــال الالجئي ــن أطف ــد م ــإن العدي ــذا ف له
مزيًجــا مــن المــدارس العامــة والمــدارس المجتمعيــة )المــدراس الــي تقيــم 
انشــطتها يف الجمعيــات المحليــه( لتحقيــق أفضــل تعليــم ممكــن. يف عــام 
2018، تلقــت منظمــة بــالن  الدوليــة يف مصــر تمويــاًل مــن DG ECHO ألجــل  
تواصــل: التعايــش التعليمــي ، وهــو مشــروع يســتجيب الحتياجــات التعليــم 
وحمايــة الطفــل للفتيــات والفتيــان األكثــر ضعًفــا بيــن مجتمــع الالجئيــن 
الســوريين والمجتمعــات المصريــة المضيفــة يف ســت مناطــق عبــر القاهــرة 

الكبــرى واإلســكندرية ودميــاط.

استعراض موجز

من خالل  تواصل، التزمت PIE بدعم 14 
تعمــل العديــد مــن مراكــز التعلــم الســورية )SLCs( بأقــل المــوارد وبــدون 
عينــة  مــع  المشــاورات  أجريــت  وقــد  عاليًــا.  تأهيــاًل  مؤهليــن  معلميــن 
ــن  ــخًصا والذي ــغ 255 ش ــدف البال ــايل اله ــن إجم ــا م ــن 166 معلًم ــة م تمثيلي
ــك 14  ــا يف ذل ــورية SLCs، بم ــم الس ــز التعل ــرة يف مراك ــات مباش ــوا تدريب تلق
ــود  ــتجيبين وج ــن المس ــة م ــدت عين ــا. وأك ً ــرًفا أكاديمي ــة / مش ــر مدرس مدي
ضغــط شــبه متســاوي عــى احتياجــات التدريــب بمواضيــع الدعــم النفــيس 
االجتمــايع ))PSS( والتعلــم االجتمــايع العاطــيف )SEL( وإدارة الفصــول 
ــدروس،  ــط ال ــى تخطي ــب ع ــات التدري ــا طلب ــرة. ويليه ــوف الكبي وإدارة الصف
وحمايــة الطفــل، والمناهــج المصريــة، وقواعــد الســلوك. وأكــد العديــد مــن 

ــول  ــب الوص ــد، إىل جان ــن بع ــم ع ــاف التعل ــتعدادهم الستكش المعلموناس
إىل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالتICT ومهــارات اســتخدامها.

حــاالت  يف  االبتدائيــة  المــدارس  معلمــو   “ لوجــه(  مباشــر)وجهاَ  تدريــب 
الطــوارئ - حزمــة التدريــب التمهيــدي )iCC-ITP(”، الــي طورتهــا الشــبكة 
جريــت لمــدة 

ُ
المشــتركة لــوكاالت ل التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، والــي أ

خمســة أيــام يف كل موقــع خــالل شــهر كانــون الثــاين 2019. وقــد كان الهــدف 
مــن ذلــك بنــاء الكفــاءات التعليميــة األساســية المعلمــون الجــدد أو عديمــي 
الخبــرة. وتتألــف حزمــة التدريــب التمهيديــة TiCC-ITP مــن تدريــب تمهيــدي 

ــع وحــدات أساســية حــول: باإلضافــة إىل أرب
a. دور الُمدرّس/الُمدرّسة ورفاهيته؛
b. حماية الطفل ورفاهيته ودمجه؛

c. أصول التدريس؛ و
d. المنهج والتخطيط.

 )Plan Innternational Eygpt (بعــد تدريــب منظمــة بــالن الدوليــة يف مصــر
المباشــر لحزمــة التعليــم التمهيديــة “ المعلميــن يف ســياقات األزمــات، ويه 
دورة تجريبيــة عبــر اإلنترنــت )تســمى أيًضا   تواصل ( طّورتهــا  ونفّذتها منظمة 
ــة  ــم يف الممارس ــر العالمــي للتعلي ــز الخي ــري لمرك ــد كي ــة ومعه ــالن الدولي ب
)CIGG-CLP(، تهــدف إىل توســيع نطــاق التعلــم وتعميــق المحادثــات حــول 
الــدروس  وتخطيــط  والعاطــيف،  االجتمــايع  والتعلــم  والدمــج،  الرفــاه، 
وتقييمهــا. ُصممــت الــدورة التجريبيــة حــول الكفــاءات األساســية للمعلميــن 
 “ التمهيديــة  التعليــم  حزمــة  محتــوى  باســتخدام  األزمــات  ســياقات  يف 
المعلمــون يف ســياقات األزمــات” ، و إطــار التعلــم المســتدام لمعهــد كاري 

للخيــر العالمــي.

ُصممــت دورة تدريبيــة ميّســرة مدتهــا ســتة أســابيع ومجتمــع ممارســة 
زُّود  مصــر.  يف  المضيــف  المجتمــع  ومعلميــن  الســوريين  للمعلميــن 
المشاركون/المشــاركات بالمــواد المتعلقــة باللغــة العربيــة، بمــا يف ذلــك 
مقاطــع الفيديــو واألنشــطة للتدريــب والتطبيــق، وأتيحــت لهــم فــرص الحــوار 
ــق معهــد  ــه مــن فري ــق مــن الميســرين، وبتوجي مــع بعضهــم البعــض وفري
كيــري للخيــر العالمــي للتعلــم عبــر فريــق تدريــب تعليمــي. وُقّدمــت جميــع 
المحتويــات والتســهيالت باللغــة العربيــة عــى منصــة تعليميــة متنقلــة لدعــم 
وتســهيل المشــاركة. يمكــن اعتبــار الــدورة التجريبيــة تواصــل بأكملهــا بمثابــة 
مســى تعليمــي مختلــط؛ يدمــج مكونــات التدريــب المباشــر والتدريــب عــى 

ــر اإلنترنــت. منصــة عب

طلقــت لتطويــر واختبــار برنامــج التطويــر 
ُ
تواصــل دورة تدريبيــة تجريبيــة أ

المهــين التعليمــي المختلــط والــذي يســتفيد مــن فهــم االمكانــات والقــدرات 
مصــر  يف  المضيــف  والمجتمــع  الســوريين  الالجئيــن  لمعلمــي  المحليــة 

ــا.   ــا أيًض ويصقله

ــن  ــوريين والمصريي ــون الس ــت المعلم ــر اإلنترن ــًعا عب ــا موس ــرًا مهنًي ــّدم تطوي ــي يُق ــروع تجري ــل: مش تواص
ــر ــمي يف مص ــر الرس ــوري غي ــم الس ــاع التعلي ــن يف قط العاملي

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

التخطيط الدويل المصري ومعهد كاري للخير العالمي
آية سعيد، مديرة مشروع تواصل وجويل كاسبر، مديرة برنامج

 مصر
مدرسو الالجئين

التطوير المهين للمعلمين
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األدلة والمخرجات

كانــت االســتطالعات مصــدرًا رئيســيًا للتغذيــة الراجعــة خــالل هــذه التجربــة 
جريــت يف بدايــة الــدورة التدريبيــة ويف وســطها ونهايتهــا. وأكّد المشــاركون 

ُ
وأ

أّن الــدورة التجريبيــة “ تواصــل”  كانــت ناجحــة حيــث أفــادو عــن زيــادة الثقــة 
والتطــّور عبــر نتائــج المســح قبــل وبعــد التدريــب. )الشــكل 2(.

تعليقــات  كانــت  ناجًحــا.  تجريبيًــا  مشــروًعا  تواصــل  اعتبــر  عــام  بشــكٍل 
الــي  البيانــات  مــن  كل  وتشــير  للغايــة،  إيجابيــة  والميســرين  المشــاركين 
ــا  ــدم الحاصــل وفًق ــا وتقييمــات الميســرين إىل التطــور والتّق ً ــغ عنهــا ذاتي أبل

للمشــروع. الرئيســية  للمؤشــرات 

المعلمــون العاملــون يف مراكز التعلّم متحمســون لالنخــراط يف مجتمعات 
التعلــم المهنيــة. يعــاين المعلمــون يف هــذا الســياق مــن مشــاكل التنمــر بيــن 
الطــالب، وتوفيــر الدعــم النفــيس للطــالب، وبنــاء أنظمــة معالجــة الصدمــات 
ّــم الخاصــة بهــم وداخــل المجتمــع  القائمــة عــى المعرفــة يف مراكــز التعل
،حيــث تطــى عليهــم هــذه المخــاوف وتُعــى األولويــة للتعلـّـم والدعــم يف 
هــذه المجــاالت. إّن تقديــم فرصــة تعليميــة ذات نهــج مختلــط ) اســتخدام 
ــت(  ــر االنترن ــم عب ــر والتعل ــم المباش ــل التعل ــم، مث ــة للتعل ــن  منهجي ــر م اكث
فكــرة جديــدة وخالّقــة. فهــي تســمح بالتعلّــم المركّــز والمناقشــة حــول 
ــاءات  ــّد اللق ــت. وتع ــر اإلنترن ــدورة عب ــة يف ال ــواد المقدم ــات والم الموضوع
األســبوعية عنصــرًا مهًمــا يف بنــاء المجتمــع ومشــاركة االهتمامــات والمــوارد 
يف الوقــت المحــدد. إن وجــود العديــد مــن الميســرين يســمح  بالمرونــه 
مــن حيــث الجدولــة الزمنيــة المطلوبــة، ويعــزّز التعلــم يف بوجــود الخبــرات 

المتنوعــة للميســرين، ويوفــر شــبكة قويــة مــن الدعــم.
 

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

ومن بين التحديات الي ُحّددت:
صعوبــات يف الترجمــة وتحديــد مــوارد الوســائط المتعــددة عاليــة 	 

الجــودة باللغــة العربيــة؛
النقــص يف التحــاق المشــاركين بالــدورة واســتيعابهم عــى المنصــة، 	 

ممــا يبــرز الحاجــة لنظيــم أو اطــالق فعاليــة او دورة تدريــب مباشــرة 
)وجهــاَ لوجــه(؛

تركز الدورة التدريبية التجريبية “ تواصل” عى األهداف اآلتية:  
تطويــر مجتمــع امــن الممارســين داخــل مراكــز التعلــم لتعزيــز التعــاون 	 

ومشــاركة المــوارد، وتشــجيع قيــادة المعلميــن، وبنــاء نمــاذج تعلــم 
مهنيــة مســتدامة.

ــة، 	  ــة إيجابي ــر ثقافــات صفي ــز معــارف ومهــارات المعلمــون لتطوي تعزي
وبنــاء بيئــات تعلــم آمنــة ومنتجــة، وزيــادة التحصيــل األكاديمــي للطالب 

ورفاههــم.

ُســّجل أربعــة عشــر مشــاركًا يف منصــة التعلــم عبــر اإلنترنــت مــن جميــع 
مراكــز التعلــم الســورية ))SLC : عشــرة ممثليــن

مــن مجتمعــات مراكــز التعلم الســورية ))SLC يف دمياط، واثنــان من القاهرة 
الكبــرى، واثنــان مــن اإلســكندرية. أكمــل ثمانيــة منهــم الــدورة التدريبيــة كاملًة. 

وكان لــدى الســتة اآلخريــن مســتويات متغيــرة من المشــاركة عــى المنصة.
إّن نهــج التعلـّـم المختلــط يتيــح ويّمكــن مــن التعليــم المركّــز والمــرن والــذي 
ــل  ــم بأفض ــوى المنظ ــول إىل المحت ــه الوص ــن خالل ــاركين م ــتطيع للمش يس
شــكل وذلــك بمــا يتناســب مــع جداولهــم الزمنيــة والتقنيــة المتوفــرة، بينمــا 
عــى  المقدمــة  والمــواد  الموضوعــات  حــول  والمناقشــة  الدعــم  يتوفــر 

ــت. ــر اإلنترن ــة عب المنص

تــم تقديــم المحتــوى االلكتــروين” لتواصــل” يف أربــع وحــدات موزّعــة عــى 
ــياقات  ــن يف س ــة للمعلمي ــم التمهيدي ــة التعلي ــدًة حزم ــابيع مجّس ــتة أس س
األزمــات، وتضــم أســبوع تمهيــدي ووحــدة لمــدة أســبوعين حــول مفاهيــم 
الرفاه،ووحــدة لمــدة أســبوعين حــول تخطيــط الــدروس وأنــواع التقييــم 
األســبوع  يف  المهــين  التطويــر  تخطيــط  حــول  ختامية/إضافيــة  ووحــدة 

األخيــر. )الشــكل 1(.

ُقــّدم اإلصــدار التجريــي عبــر منصــة التعلــم عبــر اإلنترنــت الخاصــة بمعهــد 
مــن  فريــق  ييســرها  الــي  اســبوعية  لقــاءات  مــع  العالمــي،  للخيــر  كيــري 
ــة يف مجــاالت  ــرة التعليمي ــة يتمتعــون بالخب ــن بالعربي ــن الناطقي المتطوعي

)Zoom( متنوعــة ومتكاملــة وذلــك باســتخدام منصــة زووم

األسبوع األول: البدء

التوجيه	 
معايير وممارسات 	 

مجتمعنا
لماذا ندرِّس وما يه 	 

فلسفتنا التعليمية
أهدافنا التعليمية 	 

المهنية

الرعاية	 
التعليم االجتمايع 	 

والعاطيف
تأمين فصول دراسية 	 

آمنة وجامعة 
ومنتجة

التحقق والتقييم 	 
وتقديم المالحظات

تخطيط الدروس	 
الدرس رقم 1	 
التقييم )التكويين 	 

والنهايئ(
الدرس رقم 2	 

المالحظات 	 
الشخصية

اآلمال الجماعية	 
الخطوات التالية	 
تقديم المالحظات 	 

والتقييم

األسبوع الثاين والثالث: الرفاه 
والتعليم

األسبوع الرابع والخامس: 
التربية والمناهج والتخطيط

األسبوع السادس: اختتام 
الدورة والخطوات التالية

الشكل 1:  تواصل  وحدات الدورة التدريبية التجريبية عى اإلنترنت
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يمكــن أن يكــون العثــور عــى مــواد عــى اإلنترنــت باللغــة المعنيــة 	 
)العربيــة( تحديـًـا، ولذلــك فــإن اســتثمار المــوارد الكافيــة لتحديــد المــواد 

ــة؛ ــغ األهمي ــر بال ــة أم ــا وللترجم ً ــبة لغوي المناس
إّن بساطة تصميم الدورة يه المفتاح؛	 
ــق 	  ّــم االجتمــايع والعاطــيف يف فري ــراء يف التعل ُــدرج الخب ينبــي أن ي

ــدورة؛ ــف” لل ــدث الضي ــدول “المتح ــير و/أو يف ج التيس
يُعــّد تصميــم المهــام التأمليــة والمشــاركة يف المناقشــات التأمليــة أمــرًا 	 

ــت  ــر اإلنترن ــاء المعرفــة المســتدامة )أي أّن المــواد عب ــة لبن ــغ األهمي بال
ليســت ســوى محّفــز لتطويــر مهــارات إضافيــة وبنــاء المعرفــة(؛ و

تقديــم الدعــم والمتابعــة لتعزيــز بنــاء المعرفــة وبنــاء العالقــات المهنيــة 	 
أثنــاء وبعــد الــدورة.
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نقص الموارد والكفاءات التكنولوجية المناسبة بين المشاركين؛ و	 
للمشــاركين مــن مراكــز 	  المتزامنــة  مشــاكل يف جدولــة االجتماعــات 

المتعــددة. التعلّــم 

الــدورات  بتنفيــذ  والمرتبطــة  المســتفادة  والــدروس  التوصيــات  تتضمــن 
يــيل: مــا  المســتقبلية  المختلطــة 

	أن تُؤخــذ جــداول العمــل المختلفــة والمناطــق الزمنيــة يف االعتبــار 	 
ــدورة؛ ــط ال ــاء تخطي أثن

مثــل 	  المتزامنــة)  االجتماعــات  إجــراء  إىل  بالحاجــة  االســتهانة  عــدم 
وجًهــا  المباشــرة  اللقــاءات  و  االنترنــت(  عبــر  المباشــرة  االجتماعــات 

لوجــه.
ــة(  مــع جميــع المشــاركين 	  ــاَ ) داخــل الدول ــة داخلي يُعــد تنظيــم فعالي

ــا؛ ــك ممكنًن ــا، إن كان ذل ً ــرين مثالي والميس
مراعاة أساليب التواصل المختلفة واحتياجات المشاركين؛	 
ــة المخصصــة الجتمــاع المجموعــة 	  الحفــاظ عــى المســاحات الرقمي

بعــد انتهــاء الــدورة التدريبيــة أو النشــاط “الرســمي” والتخطيــط إلبقــاء 
منتديــات المناقشــة وقنــوات االتصــال األخــرى مفتوحــة بعــد انتهــاء 

ــتمرين؛ و ــوار المس ــم والح ــة للدع ــدورة التدريبي ال
ــي ســيتم اســتخدامها، بمــا 	  ــا ال التأكــد مــن فهــم المعلمونللتكنولوجي

ــك التســجيل، ونشــر الرســائل، والتواصــل مــع بعضهــم البعــض،  يف ذل
ــة. ــذه التقني ــاح إزاء ه ــعور باالرتي ــرين، والش والميس

البرنامــج  بتصميــم  المتعلقــة  المســتفادة  والــدروس  التوصيــات  تتضمــن 
التدريــس: وطرائــق  الــدرايس  والمنهــج 

دعــوة المعلمونــإىل التعبيــر عــن احتياجاتهــم وأهدافهــم التعليميــة 	 
مــن خــالل اســتطالعات مــا قبــل الــدورة التدريبيــة وخاللهــا وذلــك عبــر 

ــم؛ ــدريب التعل ــع المنســقين وم الحــوار م

الشكل 2: بيانات استطالع تواصل التجريبية قبل وبعد الدورة التدريبية

االستبيان السابق للدورة االستبيان الالحق للدورة

إنشاء مجتمع تعليمي داعم وجامع وإيجايب

.إدارة الفصل الدرايس

تخطيط الدروس

االستخدام االستراتيجي الستراتيجيات التدريس 
المتنوعة )مثل التفاضل والدعائم التعليمية و التعليم 

التطبيي، إلخ(

 استخدام التقييمات التكوينية لتحسين التعليم وتعزيز
تعلم الطالب

التعاون وحل المشاكل مع الزمالء

)مبتدئ( )خبير( )مبتدئ()خبير(

 دعم الرفاه االجتمايع والعاطيف لطالبكم وتنمية
السمات الشخصية اإليجابية


