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وصف التحديات الخاصة باألزمات

ــن  ــم م ــي ه ــا وكالوبي ــن يف كاكوم ــن المعلمي ــة م ــون يف المائ ــعة وثمان تس
الالجئيــن الذيــن لــم يتلقــوا أي تدريــب قبــل الخدمــة )الصنــدوق االســتئماين 
األورويب 2018(. تبيــن مــن خــالل مســح أويل لجمــع البيانات يف نيســان/أبريل 
2019 أن 16 بالمائــة فحســب مــن 874 مدرًســا يف المــدارس االبتدائيــة كانــوا 
مؤهليــن رســميًا. هنــاك 13 جهــة فاعلــة تعليميــة رئيســية تعمــل يف جميــع 
ــة  ــن مختلف ــب معلمي ــا اتدري ــد منه ــدم العدي ــي، يق ــا وكالوبي ــاء كاكوم أنح

تتــراوح مــا بيــن لمــدة يوميــن وبرامــج تدريبيــة مدتهــا تســعة أشــهر.

وقــد تــم ســابًقا توفيــر تدريــب للمعلميــن مــن قبــل مشــاريع أو جهــات مانحــة 
موظفوالمنظمــات غيــر الحكوميــة، ولكــن دون ان يكــون هنالــك تعــاون مــن 
ــب  ــص يف التدري ــك نق ــن ذل ــج ع ــد نت ــة. وق ــات التعليمي ــاء الجه ــع أنح جمي
المتســاوي للمعلميــن وكذلــك محدوديــة االســتهداف الدقيــق للمعلميــن 
الذيــن بحاجــة التدريــب. وقــد قامــت كليــة المعلميــن يف جامعــة كولومبيــا 
بتطويــر حزمــة “التدريــب التمهيــدي للمعلميــن يف ســياق األزمــات” وتجريبها 
يف كاكومــا كجــزء مــن مشــاركتهم يف تعاونيــة “المعلمــون يف ســياقات 
األزمــات “التابعــة للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ. 
تــم تدريــب العديــد مــن المعلميــن باســتخدام مــواد تدريــب “ المعلمــون يف 
ســياق األزمــات”، مــن خــالل مشــروع “ المعلميــن للمعلميــن” الــذي بــدأ يف 
عــام 2016، ممــا يعــين أنــه كان هنــاك بالفعــل بعــض الــويع بتدريــب ومــواد 
ــن  ــترك بي ــل المش ــق العم ــاء فري ــاء إنش ــات “ أثن ــياق األزم ــون يف س “ المعلم
ــك، وبســبب ارتفــاع معــدل اســتقالة , ومغــادرة معظــم  ــوكاالت. ومــع ذل ال
الــويع لــدى المعلميــن داخــل المخيــم، وليــس لــدى أعضــاء فريــق العمــل 

المشــترك بيــن الــوكاالت الــذي تــم تطويــره.

التدريــب  وتبســيط  مواءمــة  إىل  الــوكاالت  بيــن  المشــترك  النهــج  يهــدف 
التمهيــدي األســايس لمــدريس المــدارس االبتدائيــة عبــر المخيــم مــن خــالل: 
تحديــد مســارات التطويــر المهــين، وإنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة للمعلمين، 
ومواصلــة تأطيــر حزمــة التدريــب التمهيــدي “للمعلميــن يف ســياق األزمــات” 
مــن خــالل إشــراك مختلــف الجهــات التعليميــة لقيــادة وحــدات تدريبيــة 

ــددة. مح
 

استعراض موجز

 )1992 عــام  منــذ  يعمــل  )الــذي  لالجئيــن  كاكومــا  مخيــم  يســتضيف 
ومســتوطنة كالوبيــي المجــاورة )الــي تعمــل منــذ عــام 2015( يف شــمال 
ــرين  ــدى وعش ــن إح ــجلين م ــوء مس ــب لج ــئ وطال ــا 188,513 الج ــرب كيني غ
جنســية مختلفــة، وينحــدر معظــم ســاكين المخيــم مــن جنــوب الســودان 
والصومــال )مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن 2019(. 
ومســتوطنة  كاكومــا  مخيــم  يف  الالجئيــن  مــن   60% األطفــال  ويشــكل 

كالوبيــي، وال يــزال التعليــم حاجــة رئيســية لألطفــال والشــباب.

يهــدف النهــج المشــترك بيــن الــوكاالت إىل التركيــز عــى الحاجــة إىل ربــط 
ــة.  ــورة منهجي ــس بص ــودة التدري ــين ج ــة لتحس ــانية واإلنمائي ــود اإلنس الجه
ولهــذا، فــإن التطويــر المهــين المســتمر للمعلــم أولويــة عوًضــا عــن التدريبــات 
مــن  الهــدف  يتمثــل  واحــدة.  لمــرة  تتــم  الــي  والمتقطعــة  المنفصلــة 
ــز  ــر نهــج منظــم لتعزي مجموعــة العمــل المشــتركة بيــن الــوكاالت يف تطوي
الهيــاكل والبرامــج القائمــة وتنفيــذه. تــم تأســيس فريــق العمــل يف شــهر آذار/

مــارس 2019 وال يــزال قيــد التقــدم حاليـًـا، ويتــم تطويــر األولويــات واإلجــراءات 
والعمــل عليهــا باســتمرار. ومــع ذلــك،  ســتوفر دراســة الحالــة هــذه مراجعــة 

ــذه حــى اآلن. ــة لتنفي نقدي

وهنــاك أحــد عشــر عضــوًا يف الفريــق العمــل )مســؤولو ضمــان الجــودة 
األمــم  ومفوضيــة  الفرعيــة،  بالمقاطعــة  التعليــم  وزارة  مــن  والمعاييــر 
المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن، واالتحــاد اللوثــري العالمــي، ومنظمــة 
النرويجــي  والمجلــس   ،)Finn Church Aid( الفنلنديــة  الكنيســة  معونــة 
والهيئــة   ،)Humanity and Inclusion( كاب  هانــدي  ومنظمــة  لالجئيــن، 
اليســوعية لخدمــة الالجئيــن، ومؤسســة والــدورف، ومنظمــة ونــدل العالميــة 
 ) VOS  ”منظمــة التطــوع الدوليــة “مــا وارء البحــار ،)Windle International(
يعملــون جميًعــا بصــورة تعاونيــة لتوفيــر التطويــر المهــين المنظــم لجميــع 

ملعمــي المــدارس االبتدائيــة يف جميــع أنحــاء كاكومــا وكالوبيــي.

ــد  ــات، وتحدي ــع االختصاص ــم وض ــات. ت ــاِن جلس ــل ثم ــق العام ــد الفري وعق
األهــداف الرئيســية، واالتفــاق عــى االلتــزام بالتعــاون مبدئيـًـا. وانصــب التركيــز 
األويل للمجموعــة عــى تحديــد احتياجــات التدريــب اإلنمــايئ للمعلميــن 
المرحلــة االبتدائيــة وتحديــد برامــج التدريــب القائمــة الــي يجــري تقديمهــا. 
تــم اســتخدام البيانــات بمجــرد جمعهــا كتقييــم أويل لالحتياجــات مــن أجــل 
ــة مــن حيــث  ــون أولوي ــوا يمثل ــد تلــك المــدارس والمعلميــن الذيــن كان تحدي

التدريــب.

وتــم تحديــد حزمــة التدريــب التمهيــدي “ المعلميــن يف ســياق األزمــات” 
الســتخدامها كأداة أساســية لتدريــب المعلميــن. وقــد اتُِخــَذ هــذا القــرار 
نتيجــة لنجــاح تنفيذهــا يف وقــت ســابق، فضــاًل عــن التــزام مفوضيــة األمــم 
ــب  ــتخدامها كتدري ــام 2017 باس ــن يف ع ــؤون الالجئي ــامية لش ــدة الس المتح
تمهيــدي لجميــع المعلميــن العامليــن داخــل المخيــم. وتــم موائمــة هــذا 
التدريــب التمهيــدي بصــورة أكبــر، عــن طريــق الفريــق العمــل المشــترك بيــن 
الــوكاالت، مــن خــالل تقســيمه عبــر الــوكاالت المتخصصــة لتلبيــة احتياجــات 
ــدرايس  ــا ال ــن منهجه ــا ع ً ــا حالي ــف كيني ــال، تكش ــبيل المث ــى س ــياق. فع الس
الجديــد القائــم عــى الكفــاءة، وبالتــايل قــام مســؤول ضمــان الجــودة يف 
التعليــم بتطويــر وحــدة “مقدمــة إىل  لــوزارة  التابــع  الفرعيــة  المقاطعــة 
ــدي كاب  ــت منظمــة هان ــاءة”. كمــا قام ــى الكف ــم ع ــدرايس القائ ــج ال المنه
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قــد ســاعد يف  الــوكاالت  بيــن  “الجمــع  أن  فاعلــة متعــدده  مــن جهــات 
ــوع  ــى الن ــم ع ــف القائ ــة ألن العن ــة يف المدرس ــات المختلف ــة االحتياج تلبي
عــى  القائــم  الــدرايس  والمنهــج  الخاصــة،  واالحتياجــات   ، االجتمــايع  
الكفــاءة كلهــا أمــور ذات صلــة يف مدارســنا لــذا كان مــن الجيــد أن يتــم القيــام 

ــا”. ــا مًع به

ــاع  ــن قط ــة م ــاب المصلح ــن أصح ــتة م ــع س ــة م ــالت متعمق َــت مقاب جري
ُ
أ

التعليــم. اشــتملت المنافــع الرئيســية للنهــج المشــترك بيــن الــوكاالت الــي تــم 
ــيف  ــف موظ ــن مختل ــرات م ــادل الخب ــة تب ــى: فرص ــا ع ــوء عليه ــليط الض تس
الــوكاالت، وتخفيــض عــبء العمــل المضاعــف )مــن حيــث تقاســم مــواد 
منســق  نهــج  ووجــود  العمــل(،  ورشــات  وتكاليــف  والُميّســرين  التدريــب، 
وموحــداَ للتدريــب. أشــار منســقو التعليــم يف االتحــاد اللوثــري العالمــي 
ومنظمــة معونــة الكنيســة الفنلنديــة )Finn Church Aid(، وهمــا الشــريكان 
التطويــر  ســجالت  بهــا  ســاعدت  الــي  الكيفيــة  إىل  الرئيســيان،  المنفــذان 
المهــين يف “التحديــد الســريع لعــدد المعلميــن الذيــن تــم تدريبهــم” و”تتبــع 
ســجالت تدريــب المعلمــون” بســهولة أكبــر.  وقــال مســؤول شــؤون التعليــم 
النهــج  إن  الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة  لــدى 
المشــترك بيــن الــوكاالت ســيغير عملــه ألبعــد مــن الفريــق العامــل إذ”ســيتم 
اســتخدام هــذا الجهــد التعــاوين يف المســتقبل لوضــع نظــام شــامل لتطويــر 
النعلميــن وإدارتهــم بحيــث يأخــذ بعيــن االعتبــار كامــل نطــاق توظيــف 

المعلميــن، واســتبقائهم، ودفــع أجورهــم، وتدريبهــم، ودعمهــم”. 

ومــن المقــرر إجــراء المزيــد مــن نقاشــات مجموعــات التركيــز مــع المعلميــن 
والجهــات التعليميــة يف وقــت الحــق مــن العمليــة لمعرفــة التأثيــر الــذي 

بتهيئــة الميســرين لتقديــم وحــدة” اإلدمــاج” وذلــك بإدخــال المزيــد مــن 
ــاق  ــم االتف ــا ت ــياق. كم ــة بالس ــدده والمرتبط ــرات المح ــتراتيجيات والخب االس
عــى إضافــة وحــدة حمايــة الطفــل، والعنــف الجنــيس والعنــف القائــم عــى 
النــوع االجتمــايع، ومكافحــة االســتغالل واالســاءه الجنســية. وقــام بتطويــر 
ذلــك أحــد األخصائييــن مــن مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون 
الالجئيــن والــذي قــام أيًضــا بتدريــب فريــق مــن الُميّســرين “الخبــراء” لتنفيــذ 

ــام.  ــذه األقس ه

األدلة والمخرجات

تــم تطويــر ســجل التطويــر المهــين للمدرســين الــذي يجســد مســتويات 
التدريــب واحتياجــات جميــع مدرســين المــدارس االبتدائيــة ، وتــم وضــع 
إجــراءات تشــغيلية موحــدة تحــدد مســارات التطويــر المهــين للمدرســين 
ــياق  ــن يف س ــب “ المعلمي ــة تدري ــب حزم ــم تجري ــد ت ــا. وق ً ــن حديث المعيني
األزمــات “ مــع 40 معلمــاَ ، علمــا بــأن التدريــب قــد تــم اعــداده بشــكل 
يالئــم الســياق الــذي ُطبــق فيــه. وأظهــرت اســتطالعات مــا بعــد التدريــب 
أن وحــديت “مقدمــة إىل المنهــج الــدرايس القائــم عــى الكفــاءة” و”حمايــة 
الطفــل والتربيــة االيجابيــة” همــا أكثــر الوحــدات فائــدة. وقــد تــم حــى اآلن 
ــه  ــدث التوجي ــن. يح ــة كمدربي ــيف الوكال ــن موظ ــا و15 م ــب 162 معلًم تدري
بيــن األقــران عبــر خمــس مــدارس تضــم 44 معلًمــا، إال أن هــذا األمــر ال يــزال 

يف مراحلــه األوليــة. 

ــن  ــة م ــن )أربع ــة معلمي ــع خمس ــز م ــات التركي ــات مجموع ــن نقاش ــن م تبي
مختلفــة  وحــدات  بتلقيهــم  يتعلــق  فيمــا  اإلنــاث(  مــن  وواحــدة  الذكــور 

الفريق العالمي المشترك بين الوكاالت
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ملفات المعلمون

ملف تعريف المدرّس/الُمدرّسة 1:
ســيم هــو معلــم يف المدرســة االبتدائيــة العليــا بجنــوب الســودان يبلــغ مــن 
العمــر ٢٤ عاًمــا وقــد وصــل إىل كاكومــا يف عــام ٢٠١٦. لم يكــن لديه مؤهالت 
أو تدريــب ســابق، ســوى إكمــال الدراســة الثانويــة يف جنــوب الســودان، وقــد 
بــدأ التدريــس يف يونيــو ٢٠١٨. ويـُـدرس يف فصــل درايس مزدحــم يضــم ٨٠ 
متعلًمــا. ويتمتــع مــن خــالل التدريــس “بتمكيــن المتعلميــن - تغييــر شــخص 
مــا مــن ال يشء إىل يشء”. ولكــن، مــا بيــن مواجهــة “عــدم معرفــة أي يشء” 
يف بدايــة عملــه إىل التحديــات المســتمرة المتمثلــة يف ارتفــاع عــبء العمــل 

وانخفــاض األجــر، قــد يكــون التدريــس صعبـًـا عليــه.

لقــد تلــىق ســيم التدريــب األول بعــد شــهر واحد مــن البدء. كان لمدة خمســة 
أيــام عــن االحتياجــات الخاصــة التعليــم الــذي قدمتــه منظمــة اإلنســانية 
التدريــب  “كان   - الحكوميــة  غيــر   )Humanity and Inclusion( والشــمول 
جيــًدا ولكــن لــم تكــن جميــع المصــادر متوفــرة يف الفصــول الدراســية.” وقــد 

شــمل التدريــب الالحــق، بحســب التسلســل الزمــين؛
خمســة أيــام تدريــب عــى المناهــج الدراســية القائمــة عــى الكفــاءة 	 

وهــو المنهــج الكيــين الجديــد الــذي جــرى تعديلــه ويجــري نشــره حاليـًـا 
ــة(، ــاء المقاطع ــع أنح يف جمي

يوم واحد، مقدمة للتدريب عى تعليم ذوي االحتياجات الخاصة،	 
تدريب عى التقييم لمدة يومين	 

وأخيــرا تلــي التدريــب التمهيــدي “ المعلمــون يف ســياق األزمــات” يف يوليــو 
.٢٠١٩

ولقــد ذكــر ســيم أن تدريــب المناهــج الدراســية القائمــة عــى الكفــاءة كان 
ــس  ــرق التدري ــث أّن ط ــددة ، حي ــات مح ــى توجيه ــتمل ع ــه يش ــًدا ألن “مفي
تــدور حــول كــون المتعلــم محــور التركيــز، بــداًل مــن القــاء المحاضــرات 
تأثيــر  لــه  كان  األزمــات”  ســياق  يف  المعلمــون  تدريــب”  أن  شــعر  ولقــد   .
لــدي  ليــس  ولكــن  الســابق  بالتدريــس يف  لــدي معرفــة  “كان  عليــه حيــث 
ــة المعلمــون يف ســياق األزمــات قــد  ــأن لجن اإلســتراتيجيات.” وهــو يشــعر ب
أعطتــه إســتراتيجيات إلدارة الفصــل الــدرايس والــي يشــعر باإليجابيــة حــول 

تدريســه. لتحســين  اســتخدامها 

ــه  ــر تدريب ــس وتأثي ــال التدري ــين يف مج ــر المه ــه للتطوي ــر يف رحلت ــد النظ عن
ســياق  يف  “المعلمــون  تدريــب  يــأيت  أن  “يجــب  قائــاًل  علــق  وتسلســله، 
الــي يحتــاج  التدريــس  أنــه يغــيط طــرق  المقدمــة حيــث  األزمــات” يف 
المعلــم إىل وضعهــا، يف حيــن أن المناهــج الدراســية القائمــة عــى الكفــاءة 
تركــز عــى المنهــج الــدرايس. يجــب أن يكــون لديــك فهــم أســايس )للتدريــس( 

قبــل التعمــق يف فهــم المنهــج.”

تســلط رحلــة ســيم الضــوء عــى ضــرورة تحقيــق التنســيق والمواءمــة داخــل 
مجموعــة العمــل المشــتركة بيــن الــوكاالت، فضــاًل عــن االســتخدام التفاعــيل 
لســجل التطويــر المهــين للمعلميــن الــذي تــم تطويــره بهــدف اســتهداف 

احتياجــات تطويــر المعلميــن بدقــة.

ملف تعريف المدرس/الُمدرّسة 2:
وصــل اجويــر إىل كاكومــا مــن جنــوب الســودان يف ســن الرابعــة. حصــل عــى 
ــرويب.  ــة يف ني ــة والثانوي ــة االبتدائي ــن المدرس ــور كل م ــية لحض ــة دراس منح

المهــين الســتهداف  التطويــر  يرونــه مــن حيــث كيفيــة اســتخدام ســجل 
التدريــب وكذلــك كيفيــة تغييــر مســارات التدريــب لممارســتهم. كمــا تنظــر 
هــذه الــوكاالت يف كيفيــة تحليــل البيانــات الــي تــم جمعهــا مــن خــالل 
تكويــن  أجــل  البحــوث، مــن  وإرشــاد  لتعزيــز  الســجالت واســتخدامها يف 
صــورة أوضــح عــن احتياجــات التدريــب يف ســياق معيــن، ممــا يتيــح وضــع 

تصميــم برامــج أكثــر دقــة فيمــا يتعلــق بتدريــب المعلمــون.

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

ــة )مــاوراء  ًــا متطــوع مــن منظمــة التطــوع الدولي ــرأس فريــق العمــل حالي وي
البحــار( )VSO(”، بالمشــاركة مــع موظــف ضمــان الجــودة يف المقاطعــة 
الفرعيــة. بيــد أنــه مــن أجــل تحقيــق أثــر مســتديم، فانه يلــزم إجراء تحــول آخر 
إىل ممثــل الــوزارة لقيــادة فريــق العمــل. وتشــمل التحديــات الجاريــة أيًضــا، 
ارتفــاع معــدل تغييــر منســي الــوكاالت الذيــن يحضــرون اجتماعــات فريــق 
العمــل. ويف حيــن أن التدريــب عــى المناهــج الدراســية القائــم عــى الكفــاءة 
لــه أولويــة عاليــة يف جميــع المــدارس يف كينيــا، وهــو ايضــا محــور تركيــز 
للتدريــب داخــل المخيــم، إال أنــه ال تــزال هنــاك حاجــة إىل مراعــاة االعتبــارات 
ــر  ــة المحــددة المعلمــون غي ــة االحتياجــات التدريبي ــات التكيــف لتلبي وعملي
المؤهليــن الذيــن يعملــون يف مثــل هــذه الظــروف القاســية. إن العمــل عــى 
ــا  ــات” وجعله ــياق األزم ــون يف س ــب” المعلم ــهاد لتدري ــى الش ــول ع الحص
ــة  ــًدا للغاي ــيكون مفي ــم س ــل المخي ــن داخ ــر المؤهلي ــن غي ــة للمعلمي إلزامي
ــوكاالت عــى  ــن ال ــويع بالنهــج المشــترك بي ــادة ال ــة. كمــا أن زي لهــذه العملي
صعيــد تصميــم البرامــج ومســتويات الجهــات المانحــة مــن شــأنه أن يعــزز 
النجــاح يف المشــاركة التفاعليــة يف العمــل بهــذه الطريقــة. كان مــن المفيــد 
أيًضــا عقــد اجتماعــات أصحــاب المصلحــة الرئيســيين يف بدايــة العمليــة 
وكذلــك مواءمــة خطــط عمــل كل وكالــة الســتكمال خطــة التدريــب الشــاملة 

بيــن الــوكاالت.

ــن تلقــوا التدريــب التمهيــدي” المعلمــون يف  ــن الذي تُظهــر قــدرات المعلمي
ســياق االزمــات” عــى النمــو والتطــور، فرًصــا واضحــة لالســتدامة، وذلــك 
ليصبحــوا مدربيــن ألقرانهــم ولقيــادة التيســير المســتقبيل . ومــن األدوات 
المفيــدة عــى وجــه الخصــوص والــي نشــأت يف الوقــت الراهــن عــن فريــق 
العمــل المشــترك بيــن الــوكاالت ، اســتخدام ســجل التطويــر المهــين لتحديــد 
الفجــوات التدريبيــة واســتهداف المــدارس واألفــراد بدقــة أكبــر. يتيــح النهــج 
ــب  ــالءم حزمــة تدري ــا أن تت ــن أيًض ــب المعلمي ــوكاالت لتدري ــن ال المشــترك بي
“ المعلمــون يف ســياقات االزمــات” مــع مشــاريع التعليــم الحاليــة لتعزيــز 
جــودة التدريــب وتوحيدهــا. وقــد ســاعد عــى توفيــر اســتجابة منســق بشــكل 

ــر المهــين للمعلــم. ــر للتطوي أكب
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بعــد أن لــم يتمكــن مــن مواصلــة تعليمــه يف الجامعــة بــدأ يبحــث عــن 
وظيفــة داخــل المخيــم كمعلــم. وقــد أكمــل أول ســبعة أشــهر يف منصبــه 
دون تلــي أي تدريــب. يف ينايــر ٢٠١٧، كان اجويــر واحــد مــن ضمــن أول 
ــة “ المعلمــون يف  ــب التمهيدي ــن تلقــت حزمــة التدري مجموعــات المعلمي

ــات “  ــياق االزم س
 

مــن خــالل مشــروع “معلمــون مــن أجــل المعلميــن” وقــد قــال، “كان ذلــك 
مفيــًدا للغايــة بالنســبة يل حيــث كان المحتــوى مطابًقــا للكثيــر مــن الخبــرات 
ــدرب  ــل كم ــدأ يف العم ــا، ب ــن هن ــيل.” م ــا يف فص ــي واجهته ــات ال والتحدي
لألقــران، ويف عــام ٢٠١٨، كان اجويــر واحــًدا مــن الفريــق األســايس مــن 
ميســري ومنفــذي البرنامــج الــذي يســى مــن أجــل توســيع نطــاق مشــروع “ 
معلمــون مــن أجــل المعلميــن “ يف كاكومــا و كالوبيــي. وأثنــاء هــذه الفتــرة، 
قــدم أيًضــا طلــب ذايت لجامعــة ماســيند موليــرو، وأكمــل شــهادة مدتهــا 
ثمانيــة أشــهر لتدريــس المرحلــة االبتدائيــة. اآلن يف عمــر ٢٥ عاًمــا يعمــل 
كمعلــم منســق لحمايــة الطــالب يف المدرســة االبتدائيــة وهــو يترأس تســهيل 

ــن. ــر المتدربي ــن غي ــب “ المعلمــون يف ســياق األزمــات “ للمعلمي تدري

اثنــاء عمليــة التخطيــط والتقييــم للتدريــب يف مجموعــة العمــل المشــتركة 
بيــن الــوكاالت، تــم تحديــد اجويــر، ضمــن مجموعــة صغيــرة مــن األشــخاص 
اآلخريــن، كمشــارك قــوي لتيســير لتدريــب” المعلمــون يف ســياق األزمــات” يف 
المســتقبل. يف عــام ٢٠١٩، اشــترك يف تيســير تدريــب “ المعلمــون يف ســياق 
االزمــات “ الُمحــّدث جنبًــا إىل جنــب مــع منظمــة “الخدمــات التطوعیــة 
عبــر البحــار” ومجموعــة العمــل المشــتركة بيــن الــوكاالت، وقــام بتقديــم 
مدخــالت للتوصيــات وعمليــات الموائمــة والتعديــل للتدريــب بشــكل مناســب 
للســياق . مؤخــرًا، انتقــل لدعــم  ورشــة عمــل تدريــب المدربيــن لتدريــب” 
المعلمــون يف ســياق األزمــات”  ) TiCC ToT( ليصبــح الميســر الرئيــيس يف 

تقديــم التدريــب لـــ٣٠ معلًمــا غيــر مــدرب.

“إنــين حًقــا أقــدر التحديــث والتغييــرات الــذي تمــت لتدريــب “ المعلمــون يف 
ســياق األزمــات “.)هــذه( التغييــرات جيــدة جــًدا ، فالمعلمــون يحتاجــون إىل 
فهــم هــذا التحــول. قضايــا اإلنســانية والشــمول، العنــف القائــم عــى النــوع 
االجتمــايع، االســتغالل واالســاءة الجنســية بالفعــل تحــدث يف مدارســنا، 
لذلــك مــن الجيــد معرفــة االبــالغ عــن هــذه االمــور، كان ذلــك تعليــق أجويــر 
 . التدريــب حســب الســياق اذي ُطبــق فيــه  بخصــوص موائمــة وتحديــث 
يقــول أجويــر إن االســتفادة مــن شــركاء مختلفيــن لقيــادة وحــدات محــددة 
ــراء يف  ــم خب ــد مــن المعرفــة. فُه “يســاعدنا كمنســقين عــى اكتســاب المزي

ــر مــن المعرفــة حــول كل موضــوع.” هــذه المجــاالت ولديهــم الكثي

وهــو يتحــدث عــن مــدى أهميــة الحاجــة إىل اســتهداف األفــراد بدقــة لتلبيــة 
احتياجاتهــم التدريبيــة، وأن “الميســرين/المنفذين يحتاجــون إىل متابعــة 
تحديــد مــن يتــم اختيــاره، ويتعيــن عــى “المعلميــن الرئيســيين”  أن يدركــوا 

أن التدريــب يفيــد المتعلميــن وليــس أولئــك الذيــن يعملــون معهــم.”
ــاعدته  ــد س ــات” ق ــياق األزم ــون يف يف س ــب” المعلم ــر أن تدري ــعر أجوي يش
يف مجــال “التعامــل مــع الخالفــات مــع كال مــن المتعلميــن والبالغيــن يف 

ــه.  ــدرايس وخارج ــل ال ــع” يف الفص المجتم
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