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وصف التحديات الخاصة باألزمات

نــزوح أكثــر مــن 1.9 مليــون طفــل يف ســن المدرســة يف شــمال غــرب ســوريا 
ــا. ونتيجــة  ــن داخلي ــرا مــا تكافــح المــدارس الســتيعاب الطــالب النازحي ،وكثي
لذلــك، غالبًــا مــا يكــون مــن الصعــب معالجــة الصدمــة النفســية للطــالب 
ومســاعدتهم عــى اللحــاق بزمالئهــم إذا فاتتهــم فتــرات دراســية. واحــد مــن 
ــب  ــة تتطل ــية واجتماعي ــات نفس ــه احتياج ــوريا لدي ــال يف س ــة أطف كل ثماني
تدخــالت متخصصــة، ويف بعــض مناطــق ســوريا، أكثــر مــن نصــف األطفــال 
ــة عــى  ــة احتياجاتهــم التعليمي ــم تلبي ــة ال يت ــة والبدني ذوي اإلعاقــات العقلي
اإلطــالق. إن العوائــق الــي تمنــع األطفــال الســوريين مــن الحصــول عــى 
تعليــم جيــد معقــدة، وتشــمل مجموعــة واســعة مــن الحمايــة وقضايــا 
اجتماعيــة واقتصاديــة تتجــاوز قطــاع التعليــم. ومــع ذلــك، ال يــزال التدريــس 
عــايل الجــودة الــذي يــرايع رفاهيــة المدرّســين والطــالب يســهم بشــكل كبيــر 
مجموعــة  بحــث  يشــير   .)29  ،2013 )اآليــين  اإليجابيــة  الطــالب  نتائــج  يف 
النزاهــة )2019( لتحســين جــودة التدريــس والتعلــم داخــل ســوريا يف عــام 
2019 إىل أنــه يف حيــن أن موظــيف التعليــم الســوريين عــادة مــا يكــون لديهــم 
ــم ال  ــم، إال أنه ــال التعلي ــًدا يف مج ــا جي ً ــن تدريب ــة، والمدربي ــة التقني المعرف
يطبقــون أفضــل الممارســات المبنيــة عــى األدلــة يف عملهــم. يشــمل ذلــك 
التخطيــط الفّعــال للــدروس، والتعلــم النشــط والحــواري ، والتمايز)التمايــز 
يعــين تصميــم التعليمــات لتلبيــة االحتياجــات الفرديــة للمتعلميــن، يحــدث 
التدريــس المتمايــز عندمــا يخطــط المعلــم لــدرس يضبــط إمــا المحتــوى 
الــذي تتــم مناقشــته ، أو العمليــة المســتخدمة للتعلــم ، أو المنتــج المتوقــع 
المختلفــة،  البدايــة  نقــاط  يف  المتعلميــن  أن  مــن  للتأكــد  الطــالب  مــن 
يمكنهــم تلــي التعليمــات الــي يحتاجــون إليهــا للنمــو والنجــاح(، واســتخدام 
التقييمــات للتعلــم )Integrity Group 2019(. عــالوة عــى ذلــك، تتضخــم 
الطبيعــة المجهــدة لمهنــة التدريــس يف ســياقات متأثــرة باألزمــات والنزاعــات 
ًــا بــدون دعــم التطويــر المهــين أو الشــهادة أو  حيــث يعمــل المعلمــون غالب
الحصــول عــى تعويضــات )فــوك وآخــرون. وجــدت دراســة أجريــت عــام 2017 
حــول أنظمــة التعليــم يف ســوريا أن %87 مــن المدرّســين يتلقــون رواتــب غيــر 
منتظمــة مــن مختلــف مقدمــي الخدمــات المحلييــن والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة الدوليــة )وحــدة تنســيق المســاعدة 2017(. وجــدت دراســة أخــرى 
تناولــت معنويــات المدرّســين أن االهتمامــات األساســية للمدرّســين تضمنــت 
ــم، وانخفــاض الرواتــب، وانعــدام األمــن،  ــة مــواد التدريــس والتعل محدودي
والنقــل مــن وإىل أماكــن التعلــم، ومهــارات محــدودة للتعامــل مــع حــاالت 

ــد   ــة إىل أن أح ــة القصصي ــير األدل ــة، تش توتراألطفــال. يف نفــس الدراس

المعلميــن.  رفاهيــة  ضعــف  هــو  التدريــس  لممارســة  الســيئة  العناصــر 
وبالتــايل، ال ينبــي دائًمــا توقــع أداء المعلميــن وفًقــا للمعاييــر حــى إذا تــم 
دعمهــم بشــكل احتــرايف. تثيــر هــذه التحديــات التســاؤل حــول كيــف يمكننــا 
دعــم طاقــم التعليــم بشــكل أفضــل وتحســين رفاهيتهــم وممارســتهم لتلبيــة 

ــالب. ــع الط ــات جمي احتياج

استعراض موجز

مناهــل هــو مشــروع مدتــه ثــالث ســنوات بتمويــل مــن وزارة التنميــة الدوليــة 
ــة  ــم آمن ــرص تعل ــول إىل ف ــر الوص ــاد األورويب يوف ــة )DFID( واالتح البريطاني
ــة  ــات التعليمي ــز الجه ــع تعزي ــوريا، م ــال يف س ــودة لألطف ــاملة وذات ج وش
يف التعليــم إلدارة التعليــم بفعاليــة. يف العــام الــدرايس 2018/2019، دعمــت 
ًــا  مناهــل 9,866 مــن موظــيف المــدارس الذيــن يعملــون مــع 270,،177 طالب
يف 1,125 مدرســة ابتدائيــة وثانويــة رســمية يف شــمال غــرب ســوريا )المناطــق 
الــي تســيطر عليهــا المعارضــة يف محافظــي إدلــب وحلــب(. ومــن بيــن 
ــل  ــل مناه ــذ عم ــم تنفي ــاث. يت ــن اإلن ــوا م ــم كان ــالب، %48.8 منه ــؤالء الط ه
يف ســوريا بالتنســيق النشــط مــع شــركاء المنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية: 
مركــز بوصلــة للتدريــب واالبتــكار، وشــبكة حــراس، وأورانــج. كجــزء مــن جهــود 
ــن  ــط م ــس فق ــم لي ــة المعل ــى رفاهي ــر ع ــكل كبي ــل بش ــز مناه ــج، يرك البرنام
أجــل المعلــم، ولكــن أيًضــا بســبب األدلــة القويــة عــى أن المدرّســين لديهــم 

تأثيــر كبيــر عــى تحصيــل الطــالب

تعمــل مناهــل عــى تحســين ممارســات أعضــاء الهيئــة التدريســية مــن خــالل 
التأكــد مــن أن آليــات الدعــم واإلشــراف تعمــل بشــكل فّعــال للمعلميــن مــن 
خلفيــات تعليميــة مختلفــة، ألن المدرّســين يف بيئــة التشــغيل هــذه لديهــم 
مجموعــة مــن الخبــرة التعليميــة الثانويــة. تتضمــن آليــات اإلشــراف هــذه:1( 
تعزيــز دور المعلمــون يف المتابعــة ، باإلضافــة إىل 2( تعزيز مســاءلة المدربين 
الرئيســيين، المعلميــن الرئيســيين والطالبــت لضمــان آليــات التغذيــة المرتــدة 

ذات الجــودة ومواصلــة التعلــم والتطويــر.

لقــد ســاعدت مناهــل يف إعــادة هيكلــة نظــام اإلشــراف التعليمــي الرســمي 
إىل نمــوذج متتــايل مــن خمــس خطــوات )الشــكل 1( حيــث يقــوم المــدرب 
ــم.   ــوايل 2400 معل ــين وح ــن الرئيس ــم المعلمي ــيون بدع ــون الرئيس والمجرب
بعــد إجــراء تقييــم أويل للقــدرات يف بدايــة كل فصــل درايس، ينظــر هــذا 
التقييــم يف موقــف المشــرف ومعرفتــه ومهاراتــه المحــددة لــدوره أو وصفها 
ــطة  ــا يف أنش ــيتم تناوله ــي س ــداف ال ــم األه ــج التقيي ــدد نتائ ــيف. تح الوظي

متعــددة بمــا يف ذلــك حلقــات التعلــم الشــهرية،
 

المالحقــة  ومالحظــات”  مشــرفهم،  مــع  أســبوعية  فرديــة  اجتماعــات 
التعليــم اآلخريــن. تســاعد  “ والتعلّــم لموظــيف    Shadowingوالتعــقُّب
هــذه األنشــطة عــى تحديــد مجــاالت التطويــر المهــين، ويقــوم المعلمــون 

ــة والتعليــم المكلفــون باإلشــراف والمراقبــة ودعــم . 1 ــة التربي إن مــدريب التعليــم هــم كادر مديري
ــدارس. 10 م

المدربــون الرئيســيون هــم مشــرفو المدربين/المدربــات، كل 10-8 مدربيــن لديهــم مشــرف . 2
واحــد يوفــر الرعايــة اإلداريــة والتطويــر ورعايــة الموظفيــن للمشــرفين.

المعلمونالرئيســيون هــم مــن موظــيف  المدرســة الذيــن يدعمــون 12-10 معلًمــا يف التخطيط، . 3

وتقديــم، وتقييــم الدروس.

نماذج اإلشراف والتوجيه يف مناطق النزاع
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بإنشــاء دعــم مخصــص، والــذي يتــم تعزيــزه مــن خــالل المراقبــة المســتمرة 
أثنــاء دوائــر التعلــم واالجتماعــات لتشــجيع التطويــر المهــين.

تتطلــب صيانــة النمــوذج القليــل مــن الدعــم خــارج أنظمــة التعليــم القائمــة. 
عــى ســبيل المثــال، يف هــذا العــام األكاديمــي، حافــظ المدرّســون عــى 
ال  الــي  والمــدارس  للموظفين/الموظفــات  اإلشــراف  أدوات  اســتخدام 
بــدون  النمــوذج  بــدأ مناهــل يف اختبــار  تدعمهــا مناهــل بشــكل مباشــر. 
التقنيــة  المســاهمات  ويه  الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  مــن  مدربيــن 
الخارجيــة الوحيــدة، وتشــير المالحظــة األوليــة إىل أن األنشــطة مســتمرة 
بنفــس الجــودة. ونتيجــة لذلــك، نتوقــع أن يســتمر تأثيــر مناهــل بعــد تدخــل 

المشــروع لمــدة ثــالث ســنوات.

األدلة والمخرجات

نهــج  تأثيــر  لتحديــد  وتقييمهــا  البيانــات  جمــع  يف  حاليًــا  مناهــل  تشــارك 
اإلشــراف والتدريــب عــى المدرّســين والطــالب يف شــمال غــرب ســوريا، مــع 
توقــع النتائــج بحلــول نوفمبــر 2019. يتضمــن جمــع البيانــات مقارنــات بيــن 
مالحظــة الــدروس واإلشــراف الفــردي، باإلضافــة إىل جلســات تغذيــة راجعــة 

ــن ــر نقــاط مختلفــة م ــة عب ــدة مختلف ــات مرت ومالحظ
 

الوقــت اللتقــاط أي تغييــرات يف ممارســة المعلمــون مــن حيــث صلتهــا 
مناهــل  تخطــط  عليهــم.  المشــرفون  وضعهــا  الــي  الواضحــة  باألهــداف 
يف  للمراقبــة  ســتالينجز  نظــام  )يعــد   Stallings Snapshot الســتخدام  
ــة -يف  ــات الموقت ــع للمالحظ ــواًل لجم ــتبيانًا وبروتوك ــية ،اس ــول الدراس الفص
وقــت معيــن- الــي تنتــج بيانــات كميــة حــول تفاعــالت المعلميــن والطــالب 
يف الفصــول الدراســية.( إللقــاء نظــرة عــى مجموعــة مــن المدرّســين بمــرور 

الوقــت. ستســاعدنا البيانــات الــي تــم جمعهــا يف تحديــد كيفيــة اســتخدام 
المعلميــن لوقتهــم التعليمــي وأيــن يمكنهــم التحســين. ســيوضح مــدى 
فعاليــة المدرّســين يف الحفــاظ عــى تفاعــل الطــالب، وكــم مــن الوقــت 
يقضيــه المدرّســون يف إدارة الفصــل الــدرايس، ومــا يه األنشــطة و المــواد 

التعليميــة الــي يســتخدمها المدرّســون.
يف عمليــة تقييــم البيانــات األوليــة، الحــظ مناهــل وشــركاؤها مــن المنظمــات 
ــد زاد  ــراف ق ــب واإلش ــوذج التدري ــتخدام نم ــذة أن اس ــة المنّف ــر الحكومي غي
مــن المشــاركة بيــن المدربيــن الرئيســين، والمدرّســين الرئيســيين واالمعلميــن. 
ــن  ــوذج بي ــذا النم ــة له ــورات إيجابي ــتفيدين تص ــع المس ــالت م ــر المقاب تظه

المشــاركين.

قال مدرس يف سمان، حلب: 
“كانــت العالقــة بيــن المّدرســين والمدربيــن ضعيفــة ومحــدودة، ولكنهــا 
اآلن عالقــة أخويــة، مســتمرة وتفاعليــة، أعطتنــا مســاحة للمناقشــة والتعبيــر 

ــم.” ــل له ــاد ح ــة وإيج ــا التعليمي ــارة إىل القضاي ــى اإلش ــجعتين ع وش

قــال مديــر أجــرى مقابلــة مــع موظــيف/ موظفــات منظمــة مناهــل الشــريكة 
للمنظمــات غيــر الحكوميــة يف حلــب:

“يتحســن مســتوى المعلمونخاصــي بشــكل أفضــل بســبب قنــاة االتصــال 
الــي أنشــأها المدرّسون/المدرّســات، وهــذا هــو

 
مــا جعــل مدرســتنا مصنًعــا متجــدًدا للخبــرة. لقــد قمــت باإلعــالم عــن 
األســاليب  واالســتراتيجيات الجديــدة الــي أنشــأها المعلمــون واإلشــراف عــى 
ــت  ــا. تلق ــاد عليه ــم أعت ــي ل ــة ال ــالب بالطريق ــع الط ــل م ــدرب يف التعام الم
ــت  ــك، دفع ــة إىل ذل ــع. باإلضاف ــايع واس ــدى اجتم ــتراتيجيات ص ــذه االس ه
منهجيــة اإلشــراف الجديــدة المدرّس/الُمدرّســة إىل األمــام وشــجعته عــى 

ــه.” ــه وحب إتقــان عمل

الشكل 1: تتايل نموذج إشراف وتدريب من خمس خطوات

مستوى المقاطعات / التعليم

EA/مستوى المنطقة

مستوى المدرسة

مستوى الفصول الدراسية

 اإلشراف والتدريب التوجيهي والمتابعة

يجري تدريب رؤساء األقسام* لمدة 4 أشهر 
لإلشراف عى 13 مدربًا رئيسيَا عى مستوى 
المقاطعة 

5 مدربين للمنظمات غير الحكومية 
تدريب المدربين الثالثة عشر الرئيسين 
والعمل عن كثب مع رئيس قسم

13 مدربا رئيسيا 
توفير التدريب واإلشراف لـ 89 مدربا 
)النسبة 1: 6-7(( 

9 مدربا 
توفير التدريب واإلشراف لـ 256 
معلما رئيسيا )النسبة 1: 3 يف فصل 
الخريف، 1: 5.7 ابتداء من صيف 
عام 2019( 

256 مدرس رئييس يف خريف 
2019 و515 بدءا من صيف 2019 
توفير الدعم والتوجيه ل 2376 
معلما نسبة 1 إىل 10، و 6988 
معلما 
 1:13.5

يتلىق المدرسون الدعم واإلشراف 
من المعلمين الرئيسيين 
والمدربين والمديرين. 
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البيانــات  هــذه  فــإن  النظــام معلــق،  لهــذا  الكامــل  التحليــل  أن  يف حيــن 
ــة  ــة إيجابي ــتفيدين وعالق ــف المس ــوالت يف مواق ــر تح ــة تظه ــة األولي النوعي

المدرّس/الُمدرّســة. وإشــراك  واإلشــراف  التدريــب  نمــوذج  بيــن 

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

كان التحــدي األســايس الــذي وجــد تحــت Idarah )المشــروع الســابق( لتدخل 
التدريــب واإلشــراف هــو المقاومــة األوليــة مــن قبــل كل مــن مديريــات التعليــم 
وقيــادة المعلمونلتغييــر كيفيــة تــم توفيــر التدريــب واإلشــراف المعلمونمــن 
قبــل.  باإلضافــة إىل ذلــك، كان إعــداد المشــرفين للزيــارات والتدريــب غيــر 
ــة الوصــول إىل بعــض المناطــق،  ــر واقــي بســبب عــدم إمكاني متــكائف وغي
كمــا أدى العــدد المحــدود مــن المشــرفين المعلمــون)3:120 يف إدلــب( إىل 

زيــادة عرقلــة تقديــم دعــم التدريــب.

لمعالجــة هــذه القضايــا، عملــت مناهــل وشــركاؤها مــع موظــيف/ موظفات 
التعليــم عــى جميــع المســتويات لضمــان شــرائهم مــن خــالل العمليــة. 
الفرصــة لمشــاركة مخاوفهــم واكتســاب فهــم لفوائــد اإلشــراف الداعــم عــى 
المســتوى المهــين والشــخيص. تحــت إشــراف مدربيــن مــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة المؤهليــن والمحفزيــن للغايــة، تمكــن الموظفــون مــن تخصيــص 
نهجهــم الفــردي والتغلــب عــى الحواجــز؛ وبالتدريــج، تمكنــوا مــن رؤيــة كيف 
أضافــت اآلليــة الجديــدة قيمــة لعملهــم. كمــا وفــرت مناهــل فرًصــا منظمــة 
لموظــيف /موظفــات التعليــم )بمــا يف ذلــك أولئــك الذيــن قاومــوا النهــج 
يف البدايــة( للتفكيــر يف التقــدم المحــرز يف إطــار النمــوذج وزادت نســبة 
ــل  ــت مناه ــم(، جمع ــكل 12 معل ــرف ل ــم إىل 1:12 ) مش ــرف إىل المعل المش
أدلــة لمقارنــة جــودة العمــل قبــل وبعــد اســتخدام النمــوذج، بمــا يف ذلــك 

التأثيــر عــى المشــرفين واألطفــال. 

تلخيص أدوات اإلشراف والتدريب 

دوائــر التعليــم. شــبكات التعلــم مــن األقــران لتقييم وتعزيــز رفاهيــة المعلمون 
ــر  ــم. دوائ ــين للمعل ــر المه ــين التطوي ــن تحس ــن م ــي تمك ــارات ال ــاء المه وبن
التعلــم المنظمــة يه فــرص تطويــر مهــين قصيــرة ومتكــررة تتيــح للموظفيــن 
التفكيــر يف الممارســات الجيــدة ومشــاركتها واكتســاب المعرفــة الجديــدة. 
المعلمونوغيرهــم مــن  بيــن  والممارســة  التعلــم  يخلقــون مجتمًعــا مــن 
الموظفيــن ، ممــا يســمح لهــم بمشــاركة االهتمامــات والتحديــات يف بيئــة 
منظمــة. توفــر دوائــر التعلــم أيًضــا آليــة تدريــب أثنــاء العمــل فعالــة مــن حيــث 
التكلفــة بحيــث ال تعطــل التدريــس والتعليــم والــي أصبحــت جــزءًا مــن نظــام 

ــر التعلــم بشــكل شــهري. اإلشــراف والروتيــن. ســتقام دوائ

ــم الرئيــيس  ــة بيــن المعل جلســات اإلشــراف الفــردي. جلســة منتظمــة فردي
مــن  مجموعــة  يــرأس   رئيــيس  المعلــم  أن  )حيــث  والُمدرّس/الُمدرّســة 
المعلميــن(، والمــدرب الرئيــيس. تتنــاول الجلســات جميــع وظائــف اإلشــراف 

الثــالث وتعقــد كل أســبوعين.

مراقبــة الــدرس. تتــم مراقبــة جــودة الــدروس مــن خــالل مالحظــات الــدروس 
الرســمية الــي أجراهــا المشــرفون الرئيســيون والذيــن يرافقهــم المعلمــون 
ــع  ــات م ــون المالحظ ــيتبادل المدرب ــات، س ــذه المالحظ ــد ه ــيون. بع الرئيس
تتضمــن  وتحســينه.  التدريــس  يف  التفكيــر  عــى  لمســاعدتهم  المعلميــن 
متعلــق  نمــوذج  المعلــم  يكمــل   )1 خطــوات:  ثــالث  الــدرس  مالحظــات 
بالمراقبــة  المشــرق  . 2( يقــوم  الشــخصية(  الــذايت )لعكــس االراء  بالتفكيــر 

وجمــع المالحظــات؛ و 3( يجتمــع المــدرب والمعلــم لمناقشــة المالحظــات 
ــدرس.  ــول ال ح

جــوالت التعلــم. الزيــارات المســتمرة مــن قبــل المعلمــون الرئيســيون تهــدف 
إىل جمــع البيانــات حــول التدريــس والتعلــم مــن خــالل المالحظــة والتفاعــل 
مــع الطــالب. تــم تصميــم جــوالت التعلــم لدعــم التعلــم المهــين للمعلميــن، 
ــجيع  ــة وتش ــو األمي ــم الحســاب ومح ــتهم يف تعلي ــى ممارس ــز ع ــذي يرك ال
المحادثــات الجماعيــة. هــذا الشــكل مــن جــوالت التعلــم المتكــررة الــي 
تحــدث مــرة واحــدة كل شــهر مــن قبــل معلــم لديــه القــدرة عــى مســاعدة 
ــر وعكــس ارائهــم، وإبــالغ الممارســة التعليميــة ودعــم  المعلميــن يف التفكي

نتائــج التعلــم المحســنة للطــالب.

عمليــة الدعــم مــن خــالل التظليــل: يحضــر “المعلــم الرئيــيس” التفاعــل 
وجًهــا لوجــه بيــن المــدرب والمعلــم أثناء مراقبــة الدرس وجمــع المالحظات. 
“للمعلميــن  التعلــم والتطويــر  تلبيــة احتياجــات  والغــرض مــن ذلــك هــو 
ــد  ــدة. بع ــات الجي ــة الممارس ــادة هيكل ــة واع ــالل نمذج ــن خ ــيين” م الرئيس
الجلســة، تتــاح” للمــدرّس الرئيــيس” الفرصــة للتفكيــر وطــرح أســئلة حــول 
ــل”  ــدث “ التظلي ــم.  تح ــلوك المعل ــرف وس ــدرس وتص ــودة لل ــرات الج مؤش
مــرة واحــدة عــى األقــل يف العــام الــدرايس ويمكــن أن يزيــد اعتمــاًدا عــى 

احتياجــات التعلــم للمعلميــن الرئيســيين.

تقييــم القــدرات: ســيقوم كل مشــرف بإجــراء تقييــم القــدرات للمشــرفين 
مــرة واحــدة يف كل فصــل درايس. يتــم تحديــد أهــداف محــددة، ويتــم 
طــوال  لتحقيقهــا  أعــاله  المذكــورة  األدوات  باســتخدام  المشــرفين  دعــم 
المــدة حــى يتــم اســتخدام التقييــم التــايل لتقييــم التقــدم وتحديــد أهــداف 

جديــدة.
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