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شكر وتقدير

وضع هذا الدليل وحرره يف األصل جولييت مايرز وهيلني بينوك وإنغريد لويس من شبكة التعليم 

التمكيني ) )EENET، لصالح مجموعة عمل التعليم املرّسع )AEWG(. وقد تم تنقيح الدليل 

يف مرحلة الحقة بعد أن خضع لالختبار امليداين، وبعد أخذ آراء ومراجعات الخرباء، من قبل كايال 

بويسفرت، وجنيفر فليمنغ وريتيش شاه.

تضم مجموعة عمل التعليم املرّسع يف عضويتها املنظامت والوكاالت التالية:

 	)UNHCR( املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

صندوق األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(	 

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(	 

 	)USAID( الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 	)ECCN( شبكة التعليم يف األزمات والنزاعات

 	)NRC( املجلس الرنوجي لالجئني

 	)Plan International (»منظمة »بالن إنرتناشونال

 	)IRC( لجنة اإلنقاذ الدولية

 	)SC( منظمة إنقاذ الطفولة

 	)WCH( منظمة طفل الحرب  هولندا

هذه الوثيقة هي للتوزيع العام. جميع الحقوق محفوظة. يسمح بإعادة نسخ وترجمة هذه 

الوثيقة، إال إذا كان ذلك ألغراض تجارية، رشيطة أن يتم ذكر اسم املصدر.

 مجموعة عمل التعليم املرّسع هي فريق عمل مكون من رشكاء التعليم العاملني يف مجال التعليم 

املرّسع. تتوىل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني حالياً مجموعة عمل التعليم 

املرّسع التي تضم ممثلني عن منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، واليونسكو، والوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية، واملجلس الرنويجي لالجئني، ومنظمة »بالن انرتناشونال«، ولجنة اإلنقاذ 

الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفولة، وشبكة التعليم يف األزمات والنزاعات ومنظمة وور تشايلد هولندا.

 ويتعاون، يف إطار مجموعة عمل التعليم املرّسع، عدد من الوكاالت لتبادل الخربات والتجارب يف 

مجال التعليم املرّسع، وتوفر املجموعة كذلك فرصة إجراء نقاشات حول كيفية وضع منهجيات 

موحدة وأكرث اتساقاً. واستناداً إىل الهدف املتمثل يف اتباع منهجية موحدة، بدأت مجموعة عمل 

التعليم املرّسع بوضع مواد إرشادية تستند إىل املعايري الدولية واملامرسات الصحيحة.

©املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، اكتوبر/ترشين أول 2017

املؤلفون: جولييت مايرز وهيلني بينوك، شبكة التعليم التمكيني. املدققون: إنغريد لويس، شبكة 

التعليم التمكيني

راجع الدليل: كايال بويسفرت، جنيفر فليمنغ وريتيش شاه

)BakOS DESIGN( التصميم: باكوس ديزاين
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االلتزامات العاملية وبرامج التعليم املرّسع

عىل الصعيد العاملي، هناك أكرث من 263 مليون طفل ومراهق ممن هم خارج املدراس. ويشمل ذلك األطفال الذين 

مل يسبق لهم أن التحقوا باملدارس أو ترسبوا منها بعد االلتحاق )اليونسكو، 2016(. فاألكرث ضعفاً وتهميشاً – الذين 

غالباً ما يكونون أطفاالً وشباباً نازحني، ومقاتلني سابقني، وفتيات، وأطفال من ذوي اإلعاقة – هم األكرث احتامالً ألن 

يواجهوا صعوبًة يف الحصول عىل التعليم. ما نسبته واحد وخمسون باملائة من الالجئني هم دون سن الـ 18 عاماً، 

ونصف األطفال الالجئني فقط ملتحقون باملدارس االبتدائية )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 

.)2016

ال يوفر التعليم املهارات والكفاءات األساسية الحيوية فحسب، بل يوفر االستقرار واألمن والسالم عىل املدى الطويل. 

وقد وضعت أهداف التنمية املستدامة وإطار عمل التعليم بحلول العام 2030 ميثاقاً عاملياً من أجل »ضامن التعليم 

الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع« )الجزء. 3(.

وبالنسبة لألطفال والشباب الذين فوتوا فرصة الحصول عىل التعليم أو تعطل تعليمهم بسبب النزاعات واألزمات 

والفقر والتهميش، فإن برامج التعليم املرّسع هي وسيلة لتحقيق هذا االلتزام. توفر برامج التعليم املرّسع كفاءات 

مكافئة ومعتمدة للتعليم األسايس، وُتّكن الطالب من معاودة االلتحاق بالتعليم النظامي يف الصفوف املناسبة 

لسنهم، أو االنتقال إىل العمل أو الحصول عىل تدريب آخر.

ما هو التعليم املرّسع؟

وفقاً ملجموعة عمل التعليم املرّسع، يُعرّف برنامج التعليم املرّسع1 بأنه:

برنامج مرن ومالئم للسن، ينفذ يف إطار زمني مرّسع، ويهدف إىل توفري فرص الحصول عىل التعليم لألطفال والشباب 

املحرومني وممن تجاوزوا سن الدراسة وغري امللتحقني باملدارس. وقد يشمل ذلك أولئك الذين فاتهم التعليم أو 

انقطعوا عنه2 نتيجة الفقر والتهميش والنزاعات واألزمات. الهدف من برامج التعليم املرّسع هو تزويد املتعلمني 

بكفاءات معتمدة ومكافئة للتعليم األسايس من خالل استخدام أساليب التدريس والتعلم الفعالة التي تتناسب مع 

مستوى نضجهم اإلدرايك.

يحل برنامج التعليم املرّسع محل برنامج التعلم املرّسع وأي مصطلحات أخرى كمصطلح وصفي قيايس ألن الربامج يف العديد من السياقات املتأثرة   1

باألزمات والنزاعات محدودة القدرة عىل تنفيذ مامرسات التعلم املرّسع. ومع ذلك، سنشري يف كامل محتوى هذا الدليل إىل عدد من الربامج التي توافق 

تعريفنا لربامج التعليم املرّسع والتي تسمى بأسامء مختلفة، مثل برامج التعلم املرّسع. وعندما يحدث هذا، سنبقي عىل االسم أو التسمية األصلية للربنامج.

يشمل التعليم األسايس السنوات الثامين األوىل من التعليم النظامي )التعليم االبتدايئ واإلعدادي( حتى الصف التاسع )اليونسكو، 2011(.  2

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/FFA-ENG-27Oct15.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/FFA-ENG-27Oct15.pdf
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وكام هو مبني يف التعريف، تؤكد برامج التعليم املرّسع عىل ترسيع املناهج الدراسية بحيث يحصل الطالب عىل 

مستوى معادل من التعليم يف إطار زمني مخترص. ويتطلب ذلك زيادة الوقت والفعالية لتحقيق هذه املهمة، 

والرتكيز عىل معرفة القراءة والكتابة والحساب مصحوبة مبكون تعلم اجتامعي-عاطفي، ويف كثري من األحيان، حذف 

املواضيع غري األساسية. تتسم الربامج باملرونة بهدف تلبية االحتياجات الفريدة للمتعلمني. وقد تتضمن برامج التعليم 

املرّسع أيضاً جوانب من التعلم املرّسع.

مربع 1: التعليم املرّسع والتعلم املرّسع  

تفرق مجموعة عمل التعليم املرّسع بني التعليم املرّسع والتعلم املرّسع. حيث ميكن أن تشمل برامج التعليم 

املرّسع جوانب من التعلم املرّسع، وتعرف بأنها »أساليب تدريس وتعلم تسرتشد بالبحوث يف العلوم املعرفية 

والعصبية، وتساعد يف اكتساب معارف ومهارات تعلم أساسية بشكل أرسع وأكرث اتقاناً«. ويف الواقع، فإن إدراج 

مثل هذه املامرسات التعليمية ميكن أن يؤدي إىل اكتساب املتعلمني للمعارف واملهارات برسعة، مام يعزز 

أهداف برنامج التعليم املرّسع. ومع ذلك، نالحظ أنه يف السياقات املتأثرة باألزمات والنزاعات، غالباً ما يكون من 

الصعب تنفيذ مامرسات أساليب التدريس والتعليم الخاصة بالتعلم املرّسع.

.Charlick )2004( ملزيد من املعلومات حول التعلم املرّسع، انظر

وميكن أن تتخذ برامج التعليم املرّسع يف البلدان النامية أشكاالً مختلفة، تبعاً ملا يحتاجه املتعلمون. قد يكون برنامج 

التعليم املرّسع تدخالً انتقالياً وقصري األجل لحالة طوارئ معينة. عىل سبيل املثال، يف شامل مايل، تم تصميم برنامج 

تعليم مرّسع )برنامج دعم استعادة التعليم(، توله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، كتدخل ملدة سنتني3 لألطفال 

الذين تعطل تعليمهم بسبب النزاع يف املنطقة. والهدف من ذلك هو إغالق مراكز التعليم املرّسع التي يتم إنشاؤها 

بعد عامني، لكونها غري مصممة لتعمل بالتوازي مع التعليم النظامي بعد استعادة األمن.

ويف املقابل، ميكن أن يكون برنامج التعليم املرّسع برنامجاً تأسيسياً أطول أجالً مصمم للعمل جنباً إىل جنب مع 

التعليم النظامي. ومن األمثلة عىل ذلك، املدارس االبتدائية التابعة للجنة النهوض بالريف يف بنغالديش، التي تعمل 

منذ أكرث من 30 عاماً، والتي تهدف إىل زيادة فرص الحصول عىل تعليم مدريس ابتدايئ جيد للفئة العمرية 10-8 

سنوات. وتعتمد مدة برنامج التعليم املرّسع اعتامدا كبرياً عىل السياق الذي ينفذ فيه، ولكن من الناحية املثالية، 

سيتواجد برنامج ما دام هناك حاجة لتحقيق أهدافه4.

يغطي الربنامج الصفوف 3-1 يف السنة األوىل )املستوى 1(، والصفوف 5-4 )املستوى الثاين 2(. انظر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )2016(.  3

للمزيد من املعلومات املتعمقة حول مدة برنامج التعلم املرّسع، انظر املركز الوطني لبحوث الرأي  )2016(.  4
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الغرض من الدليل

أنشأ عدد كبري من الوكاالت املانحة واملنظامت غري الحكومية والحكومات برامج تعليم مرّسع لتلبية احتياجات 

األطفال والشباب ممن تجاوزوا سن االلتحاق باملدارس وممن هم خارج املدرسة. وتختلف هذه الربامج اختالفاً واسعاً 

وتتفاوت من حيث نوعيتها وفعاليتها. ويف حني أن هناك إرشادات بشأن التعليم الجيد والتعليم يف حاالت الطوارئ 

بشكل عام، مل يكن هناك مبادئ محددة لربامج التعليم املرّسع قبل إصدار هذا الدليل لدعم أصحاب املصلحة يف 

تصميم وتنفيذ وتقييم برامج التعليم املرّسع الخاصة بهم.

وبهدف تعزيز جودة برامج التعليم املرّسع من خالل اتباع نهج موحد وأكرث توافقاً، حددت مجموعة عمل التعليم 

املرّسع، التي تقودها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وبتمثيل من تسع منظامت أعضاء5، مجموعة من 

١٠ مبادئ للتعليم املرّسع، والقامئة عىل الرباهني. وتساعد املبادئ املوضحة يف هذا الدليل عىل رسم غايات واضحة 

ومشرتكة لربامج التعليم املرّسع عىل الصعيد العاملي.

تتألف مجموعة عمل التعليم املرّسع، التي تقودها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، من الرشكاء التاليني العاملني يف مجال التعليم املرّسع:   5

اليونيسيف، واليونسكو، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وشبكة التعليم يف األزمات والنزاعات، واملجلس الرنويجي لالجئني، ومنظمة بالن إنرتناشونال، 

ولجنة اإلنقاذ الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة طفل الحرب هولندا.
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تعريفات الربنامج الرئيسية6

تحدد التعريفات الرئيسية التالية أنواعاً مختلفة من الربامج التي ميكن تنفيذها ملساعدة األطفال والشباب املحرومني 

وغري امللتحقني باملدارس. ومن األهمية مبكان تحديد مختلف أهداف وغايات مثل هذه األنواع من الربامج من أجل 

انتقاء التدخل املناسب لكل سياق. يعرض الشكل 1 شجرة قرار موجزة الستخدامها من قبل املنظامت التي تدرس 

تنفيذ برنامج تعليم مرّسع .

جدول 1: تعريفات رئيسية للتعليم املرّسع

التعريفاملصطلح

برنامج تعليم مرّسع )يحل محل 

برنامج التعلم املرّسع وغريه من 

املصطلحات األخرى كمصطلح 

وصفي قيايس(

برنامج مرن ومالئم للسن، ينفذ يف إطار زمني مرّسع، ويهدف إىل توفري فرص 

الحصول عىل التعليم لألطفال والشباب املحرومني وممن تجاوزوا سن الدراسة وغري 

امللتحقني باملدارس. وقد يشمل ذلك أولئك الذين فاتهم التعليم أو انقطعوا عنه 

نتيجة الفقر والتهميش والنزاعات واألزمات. الهدف من برامج التعليم املرّسع هو 

تزويد املتعلمني بكفاءات معتمدة ومكافئة للتعليم األسايس من خالل استخدام 

أساليب التدريس والتعلم الفعالة التي تتناسب مع مستوى نضجهم اإلدرايك.

أساليب تدريس وتعلم تسرتشد بالبحوث يف العلوم املعرفية والعصبية، وتساعد يف التعلم املرّسع
اكتساب معرفة ومهارات تعلم أساسية بشكل أرسع وأكرث اتقاناً.7

برنامج تعليمي انتقايل قصري األجل لألطفال والشباب الذين كانوا يحرضون إىل برنامج استدرايك

املدرسة بشكل فعال قبل انقطاع التعليم، ويوفر الربنامج للطالب فرصة تعلم 

املحتوى الذي فاتهم بسبب االنقطاع عن التعليم ويدعم العودة إىل التعليم 

النظامي.

عبارة عن دورة تحضريية قصرية األجل تدعم نجاح الطالب، وتتخذ أشكاالً مختلفة برنامج تجسري

مثل اكتساب اللغة و/أو االختالفات األخرى القامئة بني املناهج والنظم التعليمية 

املحلية ولدى الجهة املضيفة لاللتحاق بنوع مختلف من التعليم املعتمد.

عبارة عن دعم إضايف موجه يتزامن مع الحصص العادية للطالب الذين يحتاجون تعليم تصحيحي

إىل دعم قصري األجل يف مجال املحتوى التعليمي أو املهارات لتحقيق النجاح يف 

الربامج الرسمية العادية.

ترد جميع التعاريف يف بنك املصطلحات الخاص بالشبكة املشرتكة  لوكاالت  التعليم  يف حاالت الطوارئ.  6

عىل الرغم من أن التعلم  املرّسع هو واحد من األهداف التي تطمح إليها برامج التعليم  املرّسع، إال أنه يف الواقع يستخدم معظم املدرسني العاملني   7

ضمن برامج التعليم  املرّسع يف السياقات اإلنسانية واإلمنائية أساليب تدريس وتعلم عادية  بسبب محدودية التدريب والخربة حول تنفيذ التعلم املرّسع. 

برامج التعليم  املرّسع قادرة عىل ترسيع عملية التعلم من خالل تكثيف املناهج الدراسية والرتكيز عىل املهارات األساسية والكفاءات، وإيجاد فصول أصغر 

وتخصيص وقت أكرب إلنجاز مهام التعلم.
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ما هو العائق املحدد الذي مينع الطالب من التعلم؟

االختالف بني اللغة 

ومحتوى املنهاج الدرايس

ليس الغرض من برنامج التعليم املرّسع زيادة 

حجم استيعاب النظام الرسمي للفتيات والفتيان 

ممن هم يف سن التعليم االبتدايئ

هل ترتاوح أعامر الطالب بني 10 و18 عاماً؟

هل فوتت الفئة العمرية من 18-10 سنة واحدة 

أو أكرث من سنوات املدرسة؟

برنامج التجسري هو 
أنسب استجابة. عبارة 

عن دورة تحضريية 
قصرية األجل تستهدف 

دعم نجاح الطالب، 
وتتخذ أشكاالً مختلفة 
مثل اكتساب اللغة و/
أو االختالفات القامئة 

األخرى بني املناهج 
والنظم التعليمية 

املحلية ولدى الجهة 
املضيفة لاللتحاق بنوع 

مختلف من التعليم 
املعتمد

الربنامج االستدرايك هو 
أنسب استجابة. برنامج 

تعليمي انتقايل قصري 
األجل لألطفال والشباب 

الذين كانوا يحرضون 
املدرسة بشكل فعال قبل 

انقطاع التعليم، ويوفر 
الربنامج للطالب فرصة 

تعلم املحتوى الذي 
فاتهم بسبب االنقطاع 

عن التعليم ويدعم 
العودة إىل التعليم 

النظامي.

برنامج التعليم 
التصحيحي هو 

أنسب استجابة. 
عبارة عن دعم إضايف 

مستهدف يتزامن 
مع الحصص العادية 

للطالب الذين 
يحتاجون إىل دعم 

قصري األجل يف مجال 
املحتوى التعليمي 

أو املهارات لتحقيق 
النجاح يف الربامج 

الرسمية العادية

برنامج التعليم املرّسع هو أنسب استجابة. 
برنامج مرن ومالئم للسن، ينفذ يف إطار 

زمني رسيع، ويهدف إىل توفري فرص 
الحصول عىل التعليم لألطفال والشباب 
املحرومني وممن تجاوزوا سن الدراسة 

وغري امللتحقني باملدارس. وقد يشمل ذلك 
أولئك الذين فاتهم التعليم أو انقطعوا عنه 

نتيجة الفقر والتهميش والنزاعات واألزمات. 
الهدف من برامج التعليم املرّسع هو 

تزويد املتعلمني بكفاءات معتمدة ومكافئة 
للتعليم األسايس من خالل استخدام أساليب 
التدريس والتعلم الفعالة التي تتناسب مع 

مستوى نضجهم اإلدرايك.

الربنامج غري مناسب ملن تقل أعامرهم عن 10 

سنوات: ينبغي النظر يف خيارات أخرى لتسجيلهم 

يف املدارس االبتدائية الرسمية أو أشكال أخرى 

من التعليم البديل. بالنسبة ألولئك الذين تزيد 

أعامرهم عن 18 عاما: ينبغي النظر يف برامج 

تعليم الكبار

ضعف الكفاءة املتوقعة 

ملستوى الصف

عدم وجود مساحة يف 

نظام التعليم الرسمي
سن الطالبقيود متعلقة بالسياسات

نعمال

نعمال

شكل 1: شجرة القرار الخاصة بربنامج التعليم املرّسع

متى يكون التعليم املرّسع تدخالً مناسباً؟



12

مبادئ التعليم املرّسع 

تستند املبادئ ونقاط العمل واإلرشادات الواردة هنا إىل مراجعة ألفضل املامرسات 

والدروس املستفادة من برامج التعليم  املرّسع املنفذة يف جميع أنحاء العامل، 

وال سيام يف املناطق املتأثرة بالنزاعات وحاالت الطوارئ. وتهدف هذه املبادئ 

إىل توضيح املكونات األساسية لربامج التعليم  املرّسع الفعالة. يندرج تحت كل 

مبدأ نقاط عمل. وكثري من هذه النقاط عبارة عن خطوات عملية وقابلة للتطبيق 

تساهم يف إرشاد وتوجيه مختلف أصحاب املصلحة عىل اتخاذ اإلجراءات، ولكنها 

ليست شاملة لجميع الخطوات املطلوبة لتحقيق الغايات املرجوة من املبدأ املحدد.
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كيف وضعت املبادئ؟

مبادئ التعليم املرّسع هي نتاج عملية تطوير متكررة. قامت منظمة إنقاذ الطفولة بتحديد مجموعة أصلية 

تتألف من 20 مبدأً من مبادئ التعليم املرّسع من خالل استعراض مؤلفات حول موضوع التعليم املرّسع، وكذلك 

من خالل تقييم أجراه برنامج تعليم مرّسع توله وزارة التنمية الدولية الربيطانية يف جنوب السودان. كام تناولت 

مجموعة عمل التعليم املرّسع الخدمات التي تقدمها شبكة التعليم التمكيني، وذلك بهدف إجراء مراجعة للسياسات 

واإلرشادات الخاصة بالجهات املانحة والجهات الوطنية واملنظامت غري الحكومية بشأن برامج التعليم املرّسع، 

وإلعداد مسودة دليل ملبادئ التعليم املرّسع. واستعرضت املجموعة مسودة املبادئ يف فرباير / شباط 2016 وأجرت 

تعديالت هامة عليها، وقللت من عددها وأعادت ترتيبها. وقد أرسلت املسودة املنقحة يف أيلول / سبتمرب إلخضاعها 

ملراجعة خرباء. ويف نهاية املطاف، أخضعت مجموعة عمل التعليم املرّسع املبادئ )والدليل املرافق لها( الختبار 

ميداين من خالل طلب آراء تسعة من الخرباء، باإلضافة إىل إجراء أربع دراسات حالة بني أيلول / سبتمرب 2016 

وكانون الثاين / يناير 2017. وقامت املجموعة أيضاً بتنقيح املبادئ القامئة عىل أساس العمل امليداين من خالل إعادة 

ترتيبها وتصنيفها والتوسع يف املقدمة التمهيدية، وصياغة مزيد من الوثائق الداعمة ووضع الصيغة النهائية لها يف 

ترشين األول / أكتوبر 2017.

كتبت هذه املبادئ يف املقام األول لربامج التعليم املرّسع التي تدعم التعليم األسايس، مبا يتامىش مع تعريف برامج 

التعليم املرّسع التي وضعتها مجموعة عمل التعليم املرّسع. وتحظى الكثري من هذه املبادئ باملستوى نفسه من 

األهمية ومدى املالءمة لربامج مامثلة يف املرحلة الثانوية.

تحتوي هذه الوثيقة عىل 10 مبادئ للتعليم املرّسع، يندرج تحتها نقاط عمل تم التوافق عليها من قبل أعضاء 

مجموعة عمل التعليم املرّسع.

كيفية استخدام املبادئ

تعتقد مجموعة عمل التعليم املرّسع أنه إذا تم أخذ املبادئ يف االعتبار وتطبيقها، فستساهم برامج التعليم املرّسع 

يف دعم املتعلمني للحصول عىل مؤهالت معتمدة يف التعليم األسايس. ومن شأن ذلك أن ميكِّن املتعلمني من االنتقال 

إىل التعليم النظامي أو التعليم أو التدريب املهني أو العمل.

تهدف مبادئ التعليم املرّسع أساساً إىل دعم مصممي الربامج، واملنفذين واملقيمني، فضالً عن الوكاالت. وبإمكان 

أصحاب املصلحة استخدام هذا الدليل لتصميم برامج فردية وتطويرها واستعراضها وتقييمها بهدف ضامن أن تكون 

الربامج مرنة وشاملة ومتكاملة بشكل جيد مع السياقات التعليمية التي تنفذ فيها. وميكنهم أيضاً استخدام املبادئ 

للتأكد من ضامن تنفيذ برامج تعليم مرّسع عالية الجودة ومعززة املوارد يف جميع السياقات، والدعوة إىل إدراج 

برامج التعليم املرّسع يف االسرتاتيجيات والسياسات وخطوط امليزانية للرشكاء الرئيسيني يف القطاع الحكومي.

قد تجد الحكومات واملانحون وواضعو السياسات أيضاً املبادئ مفيدة، حيث ستعمل مجموعة عمل التعليم املرّسع 

خالل األشهر املقبلة عىل وضع إرشادات وتوجيهات إضافية لهذه الجهات.

بالنسبة لجميع مستخدمي املبادئ، تشكل مشاركة ومناقشة املبادئ وهذا الدليل خطوًة أوىل مفيدة.
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اعتبارات هامة

تسلط مجموعة عمل التعليم املرّسع الضوء عىل االعتبارات التالية الستخدام املبادئ:

املبادئ عبارة عن غاية ينبغي السعي لتحقيقها. مل تصمم املبادئ بحيث يتم التعامل معها كحد أدىن من معايري 

املامرسة، بل هي أهداف طموحة ينبغي أن تسعى برامج التعليم املرّسع إىل تحقيقها. ويرجع ذلك إىل أن التعقيدات 

والتحديات املتعلقة بالعمل يف البيئات التي تنفذ فيها برامج التعليم املرّسع كثرياً ما تعني أن هذه الربامج قد ال تفي 

بهذه املبادئ أو ال تستطيع الوفاء بها يف الوقت ذاته.

تقرتح نقاط العمل، املندرجة تحت كل مبدأ، إجراءات رئيسية لتوجيه برامج التعليم املرّسع يف وضع هذه األولويات 

االسرتاتيجية. وكثري من هذه النقاط هو عبارة عن خطوات ملموسة ومجدية تعمل عىل توجيه اإلجراءات التي 

يتخذها مختلف أصحاب املصلحة، ولكنها غري مصممة لتغطية جميع الخطوات الالزمة التي قد تكون مطلوبة لتلبية 

الغاية املرجوة من املبدأ املحدد. ويف الوقت الذي ينبغي فيه أن يكون الهدف الذي تسعى برامج التعليم املرّسع 

لتحقيقه هو الوفاء بهذه املبادئ، إال أن هذا لن يتحقق عىل الفور وسيتطلب إرشاك وتنسيق مختلف الجهات 

الفاعلة.

يجب وضع املبادئ )ونقاط العمل( مبا يتناسب مع السياق. صممت هذه املبادئ لتكون قابلة للتطبيق يف مجموعة 

من السياقات التي تنفذ فيها برامج التعليم املرّسع حالياً، مبا يف ذلك التعليم يف حاالت الطوارئ إىل التعليم الذي 

يعقب النزاعات والتعايف. وعليه، يجب أن تتكيف املبادئ ونقاط العمل مع البيئة التي تطبق فيها، وأن تأخذ يف 

االعتبار القيود الربامجية واملؤسسية التي تخلق فرصاً وتحديات عند تحديد أولويات العمل. عىل سبيل املثال، قد 

يكون من الصعب، يف بعض حاالت الطوارئ، تدريب املعلمني أو وضع مناهج تعليم مرّسع بالرسعة املطلوبة كام 

هو الحال مع أي تدخل مالئم. ومع ذلك، ويف سياقات طوارئ أخرى، قد يتوفر هناك منهاج تعليم مرّسع أو طاقم 

معلمني مدربني ميكن أن يوظفهم برنامج التعليم املرّسع. ولهذا السبب، ينبغي عىل مستخدمي هذا الدليل أخذ 

جميع املبادئ، والفرص والقيود التي يفرضها السياق بعني االعتبار، باإلضافة إىل وضع أولويات اسرتاتيجية رئيسية 

عىل املدى القصري واملتوسط والطويل فيام يتعلق بهذه املبادئ. عىل سبيل املثال، يف بعض السياقات، قد ال يكون من 

املمكن تخصيص ساعات عمل بديلة بسبب املخاوف املتعلقة بالسالمة أو بسبب لوائح وزارة الرتبية والتعليم التي 

تتطلب أن تكون حصص التعليم املرّسع متزامنة مع أوقات املدارس الرسمية8.

هناك عدد من التعقيدات املتأصلة بني مختلف املبادئ. كشفت االختبارات امليدانية أن هناك تعقيدات واضحة 

بني مختلف املبادئ. عىل سبيل املثال، يف بعض السياقات، ال تدعم البيئة املؤسسية األوسع األساليب املرنة للتعليم 

والتعلم. ويف مثل هذه السياقات، قد تؤدي عملية موامئة الربامج مع نظام التعليم الوطني إىل تقليل املرونة التي 

يحتاجها الطالب. وينبغي عىل مصممي الربامج ومنفذيها اتخاذ قرارات اسرتاتيجية، ويف الوقت نفسه مراعاة مصالح 

املتعلمني.

8  يرجى مالحظة أنه عندما نستخدم اختصار »MoE« فإننا نشري إىل وزارة الرتبية والتعليم أو سلطة التعليم ذات الصلة يف سياق معني. وتدرك مجموعة 

عمل التعليم أن اسم سلطة التعليم هذه قد يختلف بني السياقات.
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التصميم والرصد والتقييم

ميكن استخدام مبادئ التعليم املرّسع لتصميم ورصد وتقييم برامج تعليم مرّسع فعالة. وميكن ملستخدمي املبادئ 

رصد التقدم الذي يحرزونه نحو تحقيق املبادئ، باإلضافة إىل جمع البيانات عن نتائج الربنامج. وعىل املديني القصري إىل 

املتوسط، ميكن أن يساعد دمج املبادئ يف مثل هذا اإلطار الربامج عىل رصد التقدم املحرز نحو تحقيق كل مبدأ من 

املبادئ وتحديد املجاالت التي تحتاج إىل تحسني. وعىل املديني املتوسط والطويل، ميكن أن يساعد استخدام املبادئ، 

كجزء من إطار للرصد والتقييم، املستخدمني عىل فهم آثار تطبيق املبادئ عىل نتائج برامجهم. يرجى االطالع عىل بعض 

األمثلة عىل املجاالت التي ميكن فيها ملنفذي برامج التعليم املرّسع جمع معلومات عن تلك الربامج وعن ونتائجها.

جدول 2: أمثلة عىل مجاالت جمع البيانات

مجاالت النتائج عىل املديني القصري مجاالت العمليات التي تركز عىل املبادئ

واملتوسط 

مجاالت النتائج عىل املديني 

املتوسط الطويل

أ.  تحديد وتسجيل الطالب املستهدفني

ب.  القدرة عىل التحيل باملرونة لتلبية 
االحتياجات املتنوعة للمتعلمني

ج.  تطوير املناهج الدراسية املالمئة للتعليم 
املرّسع ووضع الجداول الزمنية وما إىل 

ذلك.

د.  التعاون مع معاهد تدريب املعلمني، وزارة 
الرتبية، معاهد تطوير املناهج الدراسية

ه.  إرشاك املجتمع املحيل، مبا يف ذلك 
املتعلمني املستهدفني، يف تصميم الربامج 

وتنفيذها ورصدها وتقييمها

أ.  تحسني الحضور واالستبقاء

ب.  تحسني مخرجات التعلم، 
ال سيام يف القراءة والكتابة 

والرياضيات

ج.  تعزيز املهارات النفسية 
واالجتامعية، والرفاه 

االجتامعي والعاطفي

أ.  اكتساب املؤهالت والشهادات 
املعتمدة

ب.  االنتقال إىل التعليم النظامي 
أو املهني أو غريه

التوظيف ج. 

لالطالع عىل مثال حول كيفية استخدام الربامج ملبادئ التعليم املرّسع، انظر مربع 2.

 مربع 2. برنامج التعليم املرّسع الخاص بـ منظمة إنقاذ الطفولة يف منطقة بوجيهون يف 
	


سرياليون: استخدام مبادئ التصميم والرصد والتقييم

تعمل منظمة إنقاذ الطفولة يف سرياليون بنشاط عىل تجريب املبادئ، والتقيد بها حسب مقتىض الحال يف السياق، 

وتجمع بيانات حول مدى تايش الربنامج مع املبادئ، ودراسة تطبيق هذه املبادئ عىل برنامج التعليم املرّسع يف 

بوجيهون واألثر الحاصل. وتشمل بعض الطرق التي تستخدم فيها املنظمة املبادئ ما ييل:

ورشة عمل التصميم. خالل السنة األوىل من املنحة، نظمت منظمة إنقاذ الطفولة ورشة عمل ملدة ثالثة أيام مع 

مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة من املجتمع ومسؤويل وزارة التعليم لتصميم الربنامج استناداً إىل مبادئ 

التعليم املرّسع. وخالل التحضري للورشة، حددت املنظمة أصحاب املصلحة الذين سيتحدثون عن كل مبدأ من 

املبادئ. وأثناء الورشة، نفذت املنظمة عدداً من األنشطة من أجل اكتساب فهم أعمق لكيفية تطبيق املبادئ 

يف ذلك السياق املحدد والخطوات التالية التي يلزم اتخاذها للتحرك نحو التنفيذ. وكانت ورشة العمل الخاصة 
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بالتصميم تشاركية يف طبيعتها، ونفذت املنظمة عدداً من األنشطة لضامن مشاركة متساوية بني جميع أصحاب 

املصلحة، مبا يف ذلك تحديد الجهات املعنية، والجداول الزمنية لألطفال، ومقاييس ليكريت البرشية، واملناقشات 

العامة ومجموعات الرتكيز. وعقب الورشة، بحث املشاركون نجاح الورشة وماهية املعلومات املطلوبة لغايات 

املتابعة.

تقييم املبادئ. باإلضافة إىل تنفيذ برنامج التعليم املرّسع الذي صممته، تقوم املنظمة أيضاً باختبار املبادئ من 

خالل مقارنة برنامجها مع املبادئ بهدف ربط النتائج يف نهاية املرشوع التجريبي، الذي ميتد لثالث سنوات، مع 

تطبيق املبادئ. ويف نهاية السنة األوىل، قامت منظمة إنقاذ الطفولة بالتعاون مع أصحاب املصلحة يف املجتمع 

بتصميم وتنفيذ تقييم أسايس دقيق لقياس مستوى التزامهم الحايل باملبادئ، وتحديد أي تحديات، ووضع خطط 

ملعالجتها. وستقوم املنظمة بإجراء تقييم يف منتصف املدة يف نهاية السنة الثانية وتقييم نهايئ يف نهاية السنة 

الثالثة.

خطة تنفيذ املرشوع. واصلت منظمة إنقاذ الطفولة استخدام املبادئ كدليل إرشادي يف جميع مراحل التنفيذ، 

واسرتشدت باملبادئ لتصميم املناهج الدراسية، وتوظيف املعلمني، وتشكيل لجنة برنامج التعليم املرّسع. كام 

اسرتشدت املنظمة إىل حد كبري باملبادئ عند وضع خطة التنفيذ.

Boisvert )2017b(:املصدر

باإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تعمل الربامج عىل تضمني جوانب من اإلدارة التكييفية أو جمع البيانات والتغذية 

الراجعة، لغايات تطوير وتكييف برنامج التعليم املرّسع، يف عمليات التصميم والرصد والتقييم.9 تواجه الربامج 

العاملة يف السياقات املتأثرة باألزمات والنزاعات عدداً من التحديات عند تصميم برنامج تعليم مرّسع، مبا يف ذلك 

عدم اليقني وعدم االتفاق عىل كيفية تلبية احتياجات املتعلمني عىل أفضل وجه، فضالً عن التقلبات والتغريات 

املستمرة. ومن خالل جمع البيانات والتغذية الراجعة باستمرار ودمجها يف تصميم برنامج التعليم املرّسع، ميكن أن 

تكون الربامج رسيعة االستجابة وتلبي احتياجات املتعلمني بشكل أفضل.

ملزيد من املعلومات حول اإلدارة التكييفية واملفاهيم ذات الصلة، يرجى الرجوع إىل املصادر التالية: مخترب التعلم الخاصة بالوكالة األمريكية للتنمية   9

الدولية )برنامج الرصد والتقييم والبحوث وابتكارات التعلم(، شبكة التعليم يف األزمات والنزاعات، مرشوع التصميم والرصد والتقييم للسالم، معهد التنمية 

ملا وراء البحار.

https://usaidlearninglab.org/faq/collaborating-learning-and-adapting-cla
https://www.odi.org/
http://www.dmeforpeace.org/
https://eccnetwork.net/
https://usaidlearninglab.org/faq/collaborating-learning-and-adapting-cla
https://www.odi.org/
https://www.odi.org/
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تجارب وأمثلةتعريف

تحديات واعتباراتأمور أساسية يجب معرفتها

نقاط وإجراءات رئيسية

كيفية ترتيب الدليل

الدليل مرتب وفقاً ملبادئ التعليم املرّسع، وهي:

املتعلمون

مبدأ 1: أن يكون برنامج التعليم املرّسع مرناً ومالمئاً للمتعلمني ممن تجاوزوا سن الدراسة

مبدأ 2: أن تكون املناهج واملواد وأساليب التدريس رسيعة باألصل ومالمئة لربامج التعليم املرّسع وأن تستخدم لغة 

تعليمية مناسبة.

مبدأ 3: أن تكون بيئة التعلم يف برامج التعليم املرّسع شاملة وآمنة ومجهزة لغايات التعلم

املعلمون

مبدأ 4: تعيني املعلمني واإلرشاف عليهم ومكافأتهم

مبدأ 5: إخضاع املعلمني لتطوير مهني مستمر

إدارة الربنامج

مبدأ 6: تايش األهداف والرصد والتمويل مع بعضها البعض

مبدأ 7: إدارة مركز التعليم املرّسع بشكل فعال

مبدأ 8: إرشاك ومسؤولية املجتمع

املوامئة مع أنظمة وزارة التعليم وأطر السياسات

مبدأ 9: أن يكون برنامج التعليم املرّسع خياراً تعليمياً مرشوعاً وموثوقاً يفيض إىل حصول املتعلم عىل شهادة يف 

التعليم االبتدايئ

مبدأ 10: أن يتامىش برنامج التعليم املرّسع مع نظام التعليم الوطني واإلطار اإلنساين ذو الصلة

يحتوي كل قسم عىل املبدأ ونقاط العمل الرئيسية، والتعاريف الرئيسية، ومعلومات أساسية، وأمثلة ودراسات حالة، 

ومؤرشات التحديات ونقاط أخرى ينبغي أخذها بعني االعتبار.
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مبدأ 1:

أن يكون برنامج التعليم املرّسع 
مرناً ومالمئاً للمتعلمني ممن 

تجاوزوا سن الدراسة

		
أ.   تستهدف برامج التعليم املرّسع املتعلمني ممن هم خارج املدرسة، وعادة ما تكون 

هذه الربامج مخصصة لألطفال والشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 10 و18 سنة 

تقريباً.

ب.  بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم أو السلطة التعليمية ذات الصلة، ينبغي تحديد 

وتوضيح وتنظيم الفئة العمرية املطلوبة لتسجيل الطالب يف برنامج التعليم املرّسع.

ج.  يجب أن تكون مواعيد وأماكن عقد الحصص الدراسية ضمن برنامج التعليم املرّسع 

مرنة كام يتطلبها املجتمع، واملعلم، وقبل كل يشء، كام تتطلبها االحتياجات املحددة 

للمتعلمني من الذكور واإلناث من أجل ضامن االتساق يف الحضور واالكتامل.

د.  يجب عقد دورة دراسية متهيدية مناسبة للسن للمتعلمني الذين مل يسبق لهم 

االلتحاق باملدارس أبداً لتحسني مهارات االستعداد.

مبدأ 1:

أن يكون برنامج التعليم املرّسع 
مرناً ومالمئاً للمتعلمني ممن 

تجاوزوا سن الدراسة

		
أ.   تستهدف برامج التعليم املرّسع املتعلمني ممن هم خارج املدرسة، وعادة ما تكون 

هذه الربامج مخصصة لألطفال والشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 10 و18 سنة 

تقريباً.

ب.  بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم أو السلطة التعليمية ذات الصلة، ينبغي تحديد 

وتوضيح وتنظيم الفئة العمرية املطلوبة لتسجيل الطالب يف برنامج التعليم املرّسع.

ج.  يجب أن تكون مواعيد وأماكن عقد الحصص الدراسية ضمن برنامج التعليم املرّسع 

مرنة كام يتطلبها املجتمع، واملعلم، وقبل كل يشء، كام تتطلبها االحتياجات املحددة 

للمتعلمني من الذكور واإلناث من أجل ضامن االتساق يف الحضور واالكتامل.

د.  يجب عقد دورة دراسية متهيدية مناسبة للسن للمتعلمني الذين مل يسبق لهم 

االلتحاق باملدارس أبداً لتحسني مهارات االستعداد.
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1

توفر برامج التعليم املرّسع فرصاً مرنة لدراسة منهاج درايس مكثف تكن الطالب من االلتحاق بالتعليم العام أو 

التعليم النظامي أو توفر شهادات ومهارات معتمدة وذات صلة بسوق العمل.

تعترب برامج التعليم املرّسع تدخالت تقوم عىل مبدأ العرض والطلب لتلبية احتياجات األطفال والشباب غري 

امللتحقني باملدارس. وباعتبارها استجابة من جانب العرض، يتم استخدام برامج التعليم املرّسع يف األوقات التي يكون 

فيها قد توقف تعليم األطفال والشباب بسبب نزاع و/أو أزمة. وقد استخدمت هذه الربامج أيضاً عندما أغلقت 

املدارس، أو يف الحاالت التي مل يستطع فيها النظام املدريس الوصول إىل جميع املتعلمني. وباعتبارها استجابة من 

جانب الطلب، ميكن ان تساهم املرونة التي تتسم بها برامج التعليم املرّسع يف التغلب عىل العوامل التي قد تنع 

األطفال – الذين يجربون عىل العمل، أو ممن تجاوزوا سن الدراسة – أو األمهات الشابات، أو األفراد الذين يواجهون 

أشكاالً أخرى من االستبعاد، من االلتحاق بنظام التعليم الرسمي أو البقاء فيه.

ويف بعض البلدان التي يوجد فيها عدد كبري جداً من األفراد غري امللتحقني باملدارس، شكلت برامج التعليم املرّسع 

عنرصاً هاماً من فرص التعليم البديل أو وفرت فرصاً ثانية للحصول عىل التعليم. كام لعبت دوراً طويل األمد يف 

اسرتاتيجيات نظام التعليم.

عادة ما تستهدف برامج التعليم املرّسع األطفال والشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 10 و18 عاماً. وقد يكون 

لدى هؤالء األطفال والشباب الرغبة يف الحصول عىل التعليم ولكنهم غري قادرين أو غري راغبني بااللتحاق يف التعليم 

الرسمي مع أطفال أصغر سناً منهم. وهذه الربامج، التي تهدف إىل دعم الطالب إلكامل التعليم األسايس، مصممة 

لتلبية احتياجات هذه املجموعة. ومن الناحية املثالية، ينبغي أن يكون األطفال الذين تقل أعامرهم عن 10 سنوات 

جزءا من نظام التعليم النظامي يف الصف املناسب لسنهم، أو أن يشاركوا يف برامج تجسري أو تعليم استدرايك قصرية 

األجل10، عىل أن يعاودوا االلتحاق بالتعليم النظامي يف املرحلة املتوسطة. كام ينبغي أن يتاح للشباب والبالغني الذين 

تتجاوز أعامرهم 18 عاماً فرصة التعلم من خالل خدمات تعلم الكبار.

تشري أبحاث أجريت سابقاً إىل أنه من غري املالئم إلحاق األطفال الذين تقل أعامرهم عن 10 سنوات يف برامج 

التعليم املرّسع ألنهم غري قادرين، من ناحية منوهم، عىل التعامل مع وترية التعلم املرّسع من حيث املحتوى 

   11.)Baxter & Bethke، 2009 ،والضغط )عىل سبيل املثال

ينبغي أن تأخذ برامج التعليم املرّسع يف االعتبار متطلبات املتعلمني واملجتمع املحيل، ولوائح وزارة التعليم أو 

سلطة التعليم ذات الصلة، والعوامل السياقية األخرى لتحديد الفئة العمرية املناسبة للربنامج. قد تستهدف بعض 

الربامج كامل الفئة العمرية من 10 إىل 18 عاماً، يف حني أن البعض اآلخر قد يركز عىل فئة عمرية أصغر ضمن هذه 

املجموعة. عىل سبيل املثال، قد تكون هناك مخاوف يف بعض البيئات من وجود أطفال ترتاوح أعامرهم بني 10 و13 

عاماً مع أطفال تبلغ أعامرهم 14 عاماً فام فوق، وقد تختلف النتائج املرجوة للربنامج لكل من هذه املجموعات 

الفرعية )عىل سبيل املثال، إعادة االدماج يف التعليم النظامي والتوظيف(.

انظر الجدول 1 للحصول عىل مزيد من املعلومات حول مختلف أنواع الربامج ذات الصلة.  10

يف بعض الحاالت، استهدفت برامج التعليم املرّسع األطفال دون سن الثامنة والشباب حتى سن 35 عاماً. عىل سبيل املثال، يف مخيم داداب يف شامل رشق   11

كينيا، حيث تفوت العديد من الطالب فرصة االلتحاق بالتعليم الثانوي ألن هناك سبع مدارس ثانوية فقط )مقارنة بـ 35 مدرسة ابتدائية(، تدير منظمة 

»ريت الدولية« برنامج تعليم رسيع ثانوي للشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 16 و35 عاماً. وعىل الرغم من اختالف هذه الربامج عن هذا الدليل، إال أن 

هذه الربامج تعمل عىل تكييف املبادئ مبا يتناسب مع السياق.
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مربع 3. عوائق تحول دون التحاق األطفال، ممن تجاوزا سن الدراسة، بالتعليم النظامي  

هناك العديد من العوائق التي تنع األطفال، ممن تجاوزوا سن الدراسة، من االلتحاق بالتعليم األسايس النظامي. 

ويف بعض البلدان، تحظر القوانني عىل األطفال الذين تجاوزا سناً معينة االلتحاق باملدارس. عىل سبيل املثال، 

يف األردن، ال يستطيع املتعلمون الذين تزيد أعامرهم عن ثالث سنوات عن متوسط عمر األطفال يف صفهم 

االلتحاق باملدرسة. ويف حاالت أخرى، قد ال يرغب األطفال األكرب سناً االلتحاق باملدرسة مع أطفال أصغر سناً 

منهم. وقد يشعرون بامللل تجاه املحتوى، وقد يكون أسلوب التدريس غري مالئم ملرحلة منوهم. هؤالء الطالب 

بحاجة إىل بيئة تناسب سنهم ليكونوا قادرين عىل اكتساب املعارف واملهارات األساسية. وباملثل، قد ال يرغب 

أولياء أمور األطفال األصغر سناً أن يتواجد أطفالهم مع متعلمني أكرب سناً. كام قد يخشون عىل سالمة أطفالهم، 

وقد يكون لديهم مخاوف بشأن وجود أفراد غري مناسبني. وينطبق ذلك بصفة خاصة إذا ما أريد للفتيات األصغر 

سناً أن يتواجدن يف الصف نفسه مع الفتيان والشبان األكرب سناً.

وعندما يلتحق األطفال، الذين تجاوزوا سن الدراسة، باملدارس النظامية، فيمكن أن تكون هناك آثار سلبية. 

ميكن أن يؤدي وجود مجموعة واسعة من األفراد ممن يتفاوت نضجهم اإلدرايك يف خلق بيئة تعليم وتعلم 

صعبة. باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يتسبب وضع األطفال األكرب سناً مع أطفال أصغر منهم بكثري يف الصف ذاته 

برضر نفيس لألطفال. وعىل صعيد السياسات، يشكل وجود أطفال، ممن تجاوزا سن الدراسة، يف صفوف التعليم 

األسايس تحدياً إضافياً. وعندما يلتحق العديد من األطفال، ممن تجاوزوا سن الدراسة، بالصفوف املبكرة، سيبدو 

أن هناك عدد أكرب من الطالب يف الفئة العمرية املناسبة )أي الفئة العمرية 6-11 سنة يف املدارس االبتدائية( مام 

هو عليه الحال يف الواقع. وينطبق هذا بشكل خاص عىل السياقات املتأثرة باألزمات والنزاعات، حيث يكون من 

الصعب تحديد عدد الطالب املناسبني من ناحية السن، والذين ينبغي أن يكونوا يف املدرسة. إن عدم الدقة يف 

عدد األطفال املناسبني من ناحية السن يف املدارس يزيد من تعقيد تويل وتخطيط التعليم النظامي، وميكن أن 

يعطي تصوراً غري دقيق بأن نسبة التحاق األطفال الصغار يف املدارس أعىل مام هي عليه يف الواقع.

ميكن أن تتصدى برامج التعليم املرّسع لهذه التحديات من خالل تكني الطالب، ممن تجاوزوا سن الدراسة، من 

تعلم املناهج الدراسية االبتدائية بشكل مكثف يقلل من التكرار ويستثني املحتوى غري املهم، من خالل اتباع 

أساليب تدريس تفاعلية ومالمئة للسن، وكذلك من خالل السامح للطالب بالتفاعل مع أقرانهم من العمر نفسه.

Baxter & Bethke )2009( :مقتبس من

املرونة يف التوقيت واملكان رضورية لتلبية االحتياجات املحددة واملتنوعة يف كثري من األحيان للمتعلمني ضمن برنامج 

التعليم املرّسع، الذين مل يتمكنوا من إكامل التعليم املدريس النظامي.

يعد وضع جداول زمنية مرنة أمراً مهامً بالنسبة لربامج التعليم املرّسع التي تسعى إىل الوصول إىل األطفال الذين 

تجاوزوا سن الدراسة، والذين غالباً ما يضطرون إىل كسب املال أو العمل ملساعدة أرسهم. ميكن أن تساهم الجداول 

الزمنية املرنة يف توفري ساعات مدرسية يومية مختلفة عن تلك الخاصة باملدارس النظامية، مثل بدء الدراسة يف وقت 

متأخر من الصباح بعد القيام باألعامل املبكرة أو العمل، أو فتح الفصول الدراسية يف املساء بعد العمل. وميكن أن 

يعني أيضاً عدم الدراسة يف اليوم املخصص للتسوق أو خالل موسم الحصاد، أو تعديل مدة وتواتر اليوم الدرايس.

وميكن أن تعني املرونة أيضاً تنظيم حصص دراسية يف مواقع غري تقليدية. ويف الوقت الذي قد تقوم فيه بعض برامج 

التعليم املرّسع بإعطاء حصص يف املدراس النظامية بعد ساعات العمل الرسمية يف تلك املدارس، فقد تعمد برامج 
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أخرى إىل توظيف مساحة متوفرة يف املجتمع مثل املباين غري املستخدمة أو املساجد أو املراعي. كام قد تقوم برامج 

تعليم مرّسع أخرى ببناء أو إعادة ترميم مباِن لغرض تنفيذ الربنامج فيها. والهدف من ذلك هو مناقشة الجداول 

الزمنية واملواقع مع املتعلمني ومجتمعاتهم، مع مراعاة احتياجات كل من الطالب والطالبات واملعلمني واملعلامت.

ميكن أن تتسبب بعض الهياكل املحلية يف الحد من مرونة برامج التعليم املرّسع، من خالل فرض مامرسات تعليم 

تقليدية أو الحد من قدرة الربامج عىل تلبية احتياجات املتعلمني. يف بعض األحيان، تحايك برامج التعليم املرّسع 

برامج املدارس النظامية، والتي ال توفر املرونة الكافية للمتعلمني غري القادرين عىل التوجه إىل املدرسة.

عىل سبيل املثال، قد يطلب مسؤولو التعليم أن تنفذ برامج التعليم املرّسع يف املدارس النظامية بعد الظهر. وقد 

يكون ذلك صعباً بالنسبة لبعض الطالب، مبن فيهم أولئك الذين يتلقون تعليامً دينياً أيضاً. ويف الصفوف الدراسية 

املخصصة لربامج التعليم املرّسع بشكل خاص، فيمكن أن يتوجب عىل الربامج أن تتوافق مع الجداول الزمنية الخاصة 

بوزارة الرتبية والتعليم. عىل سبيل املثال، يف جنوب السودان، طلب من برامج التعليم املرّسع االلتزام بالتقويم 

املدريس النظامي )Nicholson، 2006a(. وهذا قد يؤدي إىل نشوء نظام فرتتني منفصلتني، واحدة منها تعلم املنهاج 

الدرايس برسعة أكرب مبرتني من األخرى.

ويف بعض السياقات، ميكن مالحظة وجود منوذجني مختلفني لربامج التعليم املرّسع – واحد تقوده وزارة التعليم، 

واآلخر تتواله منظامت غري حكومية ومنظامت مجتمعية ومنظامت دينية واملجتمعات املحلية. وقد تواجه الربامج 

التي تقودها وزارة والتعليم – التي تتلك قدراَ أكرب من املرشوعية واالتساق مع السياسات الوطنية، واملوارد، 

والتوحيد القيايس، والرقابة، والشهادات، ومسارات واضحة إلعادة اإلدماج – صعوبة يف إيجاد املرونة املطلوبة. وعىل 

النقيض من ذلك، تتلك الربامج التي تنفذها مجموعة متنوعة من املنظامت، التي تعمل خارج إطار وزارة الرتبية، 

املرونة الكافية لتنفيذ الربنامج وفقاً لالحتياجات الخاصة باملجتمع، والسياق، واألهم من ذلك، املتعلم. ومع ذلك، قد 

تفتقر هذه الربامج إىل املرشوعية واملعايري والرقابة واملوارد، وقد ال تؤدي إىل الحصول عىل شهادة معرتف بها.

باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تواجه برامج كبرية جداً تحديات تتعلق باملرونة. وبصفة عامة، كلام صغر حجم الربنامج، 

كلام كانت الجداول الزمنية أكرث مرونة، ومن األمثلة عىل ذلك الربامج التي تنفذها منظمة »وور تشايلد هولندا« 

ومنظمة »تشلدرن إن كرايسيس« )املجلس الرنويجي لالجئني، 2016(. والفارق هنا كبري، وهو وجود برامج تعليم 

مرّسع قامئة عىل املجتمع املحيل، والتي قد تتلك أيضاً املرونة الالزمة.

بالنسبة للمتعلمني الذين مل يسبق لهم االلتحاق باملدرسة أبدا أو الذين بقوا خارج املدرسة لفرتات طويلة من الزمن، 

قد يتعني عىل برامج التعليم املرّسع توفري دورات تهيدية أو مناسبة للسن لتحضري املتعلمني لالنخراط يف برنامج 

التعليم املرّسع.

وبالنسبة لربط هذه الدورات باملرحلة األوىل من مرحلة ما قبل التعلم يف نظرية التعلم املرّسع، فالقصد من ذلك 

هو أن يكون األطفال مستعدين من الناحية البدنية والذهنية الكتساب مفاهيم أو مهارات أو معارف جديدة 

)Charlick، 2004(. وقد يشمل ذلك تقديم الدعم النفيس واالجتامعي املوجه لألشخاص ممن يعانون من صدمات 

نفسية، وتسليحهم مبهارات اجتامعية وعاطفية مثل املرونة والتعاطف، أو املهارات املهمة جداً التي يجب اكتسابها 

قبل تعلم مهارات القراءة والكتابة والرياضيات، مبا يف ذلك تحضري األطفال للتعلم بلغة تعليمية مختلفة. ميكن عقد 

هذه الدورات قبل بدء برنامج التعليم املرّسع أو بالتزامن معه أو ميكن أن تكون جزءا منه إذا كان هناك حاجة كبرية 

لذلك.

1
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مبدأ 2:

أن تكون املناهج واملواد وأساليب 
التدريس مرّسعة باألصل ومالمئة 

لربامج التعليم املرّسع وأن 
تستخدم لغة تعليمية مناسبة

		
أ.  وضع وتدريس مناهج مكثفة مصممة عىل مستويات ومالمئة للعمر وقامئة عىل 

الكفاءة.

ب.  إعطاء األولوية الكتساب مهارات القراءة والكتابة والرياضيات كأساس للتعلم.

ج.  تضمني مبادئ التعلم املرّسع، وأساليب التدريس واملامرسات يف جميع أجزاء املنهاج 

الدرايس وتدريب املعلمني.

د.  تكييف املناهج الدراسية الخاصة بربنامج التعليم املرّسع، ومواد التعلم، ولغة 

التعليم وأساليب التدريس لتناسب األطفال ممن تجاوزوا سن الدراسة، وأن تتوافق 

مع مامرسات التعليم الشاملة التي تراعي الفوارق بني الجنسني.

ه.  تضمني الرفاه النفيس واالجتامعي واكتساب املهارات الحياتية يف املنهاج الدرايس 

ملعالجة تجارب الشباب يف السياقات الهشة واملتأثرة بالنزاعات.

و.  ينبغي ضامن أن يوفر الجدول الزمني لربنامج التعليم املرّسع وقتاً كافياً لتغطية 

املنهاج الدرايس.

ز.  ينبغي وضع وتوفري أدلة املعلم.

ح.  عند متويل عملية وضع املنهاج الدرايس لربنامج التعليم املرّسع، ينبغي تخصيص 

وقت كاٍف )من سنة إىل سنتني( وميزانية، وتوفري مساعدة فنية عىل املدى الطويل.
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2

لتلبية احتياجات املتعلمني، غالباً ما تختلف مناهج التدريس واملواد وأساليب التدريس الخاصة بربنامج التعليم 

املرّسع عن تلك الخاصة باملدارس النظامية. يتسم املنهاج الدرايس لربنامج التعليم املرّسع بأنه مكثف وغالباً ما 

يستثني املواضيع غري األساسية والتكرار، ويركز عىل معرفة القراءة والكتابة والرياضيات. وقد يتضمن املنهاج الدرايس 

مهارات حياتية مهمة جداً، مثل التدريب للحصول عىل عمل، ومعلومات السالمة، ومكونات التعلم االجتامعي-

العاطفي. وباإلضافة إىل مناهجها الدراسية املضغوطة، تستخدم برامج التعليم املرّسع بشكل مثايل منهجيات التعلم 

املرّسع لتسهيل اكتساب املعرفة واملهارات بشكل أعمق وأكرث فعالية. يجب أن يلبي املنهاج الدرايس وأساليب 

التدريس واملامرسات الخاصة بالتعلم املرّسع، حاجات جميع الطالب وأن يكون شامالً لجميع الطالب، مبا يف ذلك 

الفتيات واألقليات الدينية واالثنية، والطالب ذوي اإلعاقة )انظر مبدأ 3(.

تكثيف املناهج

من الناحية املثالية، تساعد برامج التعليم املرّسع يف سياقات الطوارئ ويف البلدان النامية عىل تسهيل عملية تعلم 

الطلبة عن طريق ضغط املناهج أو تكثيفها، ويف الوقت ذاته، استخدام أساليب التعليم املرّسع. هذا التكثيف هو 

مسؤولية تتحملها وزارة التعليم من الناحية املثالية، ولكن يف الواقع، غالباً ما تتوالها الوكاالت املنفذة، بالتشاور 

الوثيق مع السلطات التعليمية.

من أجل تكثيف املناهج الدراسية، تقوم برامج التعليم املرّسع بشطب أي محتوى متداخل أو مكرر وضامن أن 

املوضوع يعزز بعضه البعض.

وميكن تحقيق عملية تكثيف املناهج عن طريق ضغط جميع املواد الدراسية االبتدائية، أو باستخدام منهاج جزيئ ال 

يحتوي عىل مواد غري أساسية كالفن والرياضة واملوسيقى. تيل برامج التعليم املرّسع إىل الرتكيز عىل بناء الكفاءات 

األساسية يف مهارات القراءة والكتابة والرياضيات، وعادة ما تستخدم اللغة املحلية أو اللغة األم كلغة تدريس. انظر 

الجدول 2 لالطالع عىل أمثلة عن الطرق التي ميكن للربامج من خاللها تكثيف املنهاج الدرايس.

جدول 2. أمثلة عىل جداول زمنية مكثفة12

نقطة إعادة اإلدخالمعدل التكثيفمستويات برنامج التعليم املرّسعصفوف وزارة التعليم

الصف 1:27مستوى 1الصفوف 1 و 2مثال 1

مستوى 2الصفوف 3 و 4

مستوى 3الصفوف 3 و 4

الصف 1:1.35املستويات 1-3الصفوف 1-4مثال 2

الصف 1:310مستوى 1الصفوف 1-3مثال 3

مستوى 2الصفوف 6-4

مستوى 3الصفوف 9-7

يف الوقت الذي تعرف فيه مجموعة عمل التعليم املرّسع برامج التعليم املرّسع عىل أنها برامج لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 10 و18 سنة لتمكينهم   12

من الحصول عىل ما يعادل التعليم األسايس، توجد برامج أخرى تكثف املنهاج الدرايس الثانوي بطريقة مامثلة.
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ميكن أن تتخذ برامج التعليم املرّسع أشكاالً مختلفة، مبا يف ذلك الربامج قصرية األمد التي تساعد املتعلمني عىل 

تغطية سنوات قليلة، وتلك التي تغطي كامل مرحلة التعليم االبتدايئ.13 يجب أن تضمن برامج التعليم املرّسع أن 

يوفر الجدول الزمني الذي تضعه وقتاً كافياً لتغطية املنهاج الدرايس سواء بشكل كامل أو جزيئ عىل نحو معدل. 

عند تكثيف املناهج الدراسية، يحتاج املتعلمون إىل دعم مكثف من قبل املعلمني، حيث يتم تغطية املواد الدراسية 

برسعة.

تساعد مناهج برامج التعليم املرّسع، التي ترتكز عىل عنارص أساسية يف املنهاج الوطني، املتعلمني عىل االنتقال إىل 

مسار التعليم العام أو التعليم النظامي أو التدريب التقني واملهني أو التوظيف. ويف حالة عدم وجود مناهج لربنامج 

التعليم املرّسع، ميكن أن تقوم الوكاالت املنفذة لتلك الربامج بالدعوة إىل وضع مناهج أو حشد الدعم لتلك الغاية 

من خالل إجراء استعراض أو الحصول عىل مساعدة يف تصميم املنهاج. وستضمن االستعانة باملناهج الدراسية الوطنية 

وخرباء تنمية الطفل أن يغطي املنهاج الدرايس الخاص بربنامج التعليم املرّسع املحتوى األسايس وأن يكون مصمامً 

لتلبية احتياجات املتعلمني.

ينبغي عىل برامج التعليم املرّسع ضامن توفري الوقت واملوارد والخربة الكافية لوضع املناهج الدراسية، إذا مل يكن 

هناك بالفعل أي مناهج. وقد يستغرق ذلك سنة أو سنتني، وقد تنطلق تلك العملية من خالل البدء باملستويات 

الدنيا أوال ثم االنتقال إىل مستويات أعىل.

مربع 4. كيف يتم ترسيع التعليم؟  

تراوحت معدالت ترسيع برامج التعليم املرّسع من تغطية ما مقداره 1.25 سنة من املنهاج األسايس يف سنة 

واحدة )كام هو الحال يف مدارس BRAC االبتدائية( إىل تغطية ثالث سنوات من املنهاج الدرايس يف سنة واحدة 

فقط )كام هو الحال يف »مدرسة الحياة« يف غانا(. ويف معظم األحيان، تغطي برامج التعليم املرّسع صفني من 

املنهاج الدرايس االبتدايئ يف سنة واحدة.

غالباً ما يتم تغطية الصفوف الثالثة األوىل من التعليم االبتدايئ بشكل أرسع من الصفوف الثالثة األخرية، حيث 

أن املتعلمني سيكونون قادرين عىل تعلم مهارات املستوى األدىن برسعة أكرب. ومع ذلك، يجب تحديد نسب 

الترسيع بناًء عىل ما سيكون صعباً وما سيكون مالمئاً للمتعلمني. وقد يكون املعدل أبطأ بكثري عندما تتطلب 

سنة تعليم ابتدايئ معينة مزيداً من العمل. عىل سبيل املثال، يف مالوي، يبدأ الطالب يف تعلم اللغة اإلنجليزية يف 

الصف الخامس، لذا قد تتطلب تغطية املنهاج الدرايس للصف الخامس مزيداً من الوقت.

Longden )2013( :مقتبس من

ميكن أن تشكل اللغة عائقاً رئيسيا أمام املتعلمني ممن كانوا خارج املدراس ومل يطلعوا كثرياً عىل لغة التعليم 

الرسمي، وكذلك أمام من نزحوا من مجتمعاتهم األصلية. وينبغي أن يحدد التقييم األويل لغات املتعلمني وخلفياتهم 

الثقافية.

هناك أيضاً عدد من الربامج املختلفة التي تكن املتعلمني من العودة إىل املسار الصحيح، مثل برامج التجسري والربامج االستدراكية. غري أن هذه الربامج   13

تختلف اختالفاً جوهرياً عن برامج التعليم املرّسع. يرجى الرجوع إىل التعريفات الرئيسية للربنامج ملعرفة الفرق بني برامج التعليم املرّسع وبرامج أخرى 

مامثلة.
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ينبغي أن تستخدم برامج التعليم املرّسع لغة مناسبة للتدريس وملحتوى املناهج الدراسية ملساعدة املتعلمني عىل 

فهم الدروس بسهولة وتعلم أي لغات أخرى يحتاجون إليها. يف بعض السياقات، قد تكون هناك مجموعة متنوعة من 

اللغات األم. يف هذه الحالة، قد يتعني عىل برامج التعليم املرّسع تحديد اللغة األم كلغة تدريس.

إذا كانت لغة التعليم النظامي مختلفة عن اللغة التي يستخدمها املتعلمون يف بيوتهم، فسيتعني عىل برامج التعليم 

املرّسع تدريس الطالب باللغة األم، ويف الوقت نفسه، العمل عىل بناء املهارات باللغة الرسمية للمدرسة. ميكن زيادة 

معدل استخدام اللغة الرسمية للمدرسة تدريجياً يف كل حصة دراسية، بعد أن يتعلم الطالب املفاهيم واملهارات 

بلغتهم األوىل. ويتبع هذا النهج، املعروف باسم التعليم متعدد اللغات القائم عىل اللغة األم، من قبل الحكومات يف 

مجموعة من البيئات املتأثرة باألزمات، مثل جنوب السودان حيث يدرس املعلمون اللغة األم خالل املرحلة االبتدائية 

من الصف األوىل إىل الصف الثالث، ثم االنتقال إىل استخدام اللغة اإلنجليزية يف الصف الرابع االبتدايئ )وزارة التعليم 

والعلوم والتكنولوجيا، جمهورية جنوب السودان، يوليو/توز 2015(. ميكن أن يكون نهج التعليم متعدد اللغات 

القائم عىل اللغة األم مفيداً لربامج التعليم املرّسع.

وميكن إضافة املهارات الحياتية وأنشطة كسب العيش إىل املناهج الدراسية لجعل التعليم ذي صلة ومشجعاً 

للمتعلمني. ومع ذلك، يتعني عىل الربامج ضامن أن ال تصبح املناهج الدراسية ثقيلة، مام قد يتسبب بعرقلة عملية 

ترسيع التعليم ويفيض إىل وضع خطط عمل غري عملية. يساهم دمج بعض األمور من حياة املتعلمني يف الخطط 

واملواد الدراسية يف جعل قضايا الصحة املجتمعية واملياه والرصف الصحي وسبل العيش جزًءا من تعليم اللغة 

والرياضيات.

وقد تهدف املناهج الدراسية أيضاً إىل تحسني الرفاه النفيس واالجتامعي للمتعلمني، وتلبية االحتياجات الفريدة 

للمتعلمني يف السياقات الهشة. وقد تتضمن هذه املناهج التعلم االجتامعي – العاطفي، وحل النزاعات، واالستعداد 

للعمل. ومن الناحية املثالية، سيتم تضمني هذه الجوانب من املناهج الدراسية يف جميع مجاالت املحتوى األسايس، 

بدالً من أن تكون موضوعاً مستقالً. باإلضافة إىل ذلك، فإنه من األمثل أن يتم تكريس املعلمني للبقاء مع الطالب 

خالل مستويات متعددة من برنامج التعليم املرّسع لدعم التعلم والدعم النفيس واالجتامعي.

 مربع 5. منظمة إنقاذ الطفولة – بوجيهون، سرياليون: الرتكيز عىل معرفة القراءة والكتابة 
	


والرياضيات

يف برنامج التعليم املرّسع الذي تنفذه منظمة إنقاذ الطفولة يف بوجيهون، سرياليون، يتم تقسيم املنهاج الدرايس ليشمل 

املواد األساسية – معرفة القراءة والكتابة، والرياضيات، والدراسات االجتامعية، والعلوم. ويقيض املتعلمون أكرث من ضعف 

الوقت يف تعلم القراءة والكتابة والرياضيات مقارنة بالدراسات االجتامعية والعلوم يف األسبوع.

املدة/يف األسبوع جلسة/يف األسبوع  دقيقة/لكل جلسة  املادة 

3 ساعات و45 دقيقة  5  45 معرفة القراءة والكتابة 

3 ساعات و45 دقيقة  5  45 الرياضيات 

ساعة ونصف  2  45 الدراسات االجتامعية 

ساعة ونصف  2  45 العلوم 

باإلضافة إىل ذلك، يتضمن املنهاج بعض املواد حول الصحة واملهارات الحياتية.

Boisvert )2017b( :مقتبس من

2
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مامرسات وأساليب تدريس التعلم املرّسع

ميكن أن تكون أساليب تدريس التعلم املرّسع مكوناً هاماً من مكونات برامج التعليم املرّسع. ال ينطوي التعلم 

املرّسع عىل التعلم بشكل أرسع فقط أو حذف إحدى املواد )عىل الرغم من أن هذا جانب من جوانب املناهج 

املرّسعة(. ويتعلق األمر بكيفية تعلم املتعلمني بشكل أفضل، باستخدام مجموعة متنوعة من املنهجيات التي تكنهم 

.)Baxter & Bethke ، 2009( من التعلم بفعالية أكرب وبوترية أرسع

تركز أساليب تدريس التعلم املرّسع عىل املتعلم بشكل فعال وتشاريك ومتنوع لتلبي احتياجات الجميع. كام تتسم 

بكونها مالمئة للسن وتهدف إىل دعم مختلف أمناط التعلم. تشكل معرفة منو الطفل، مثل أنواع املهام اإلدراكية 

املناسبة لألطفال ممن هم يف سن معينة، أمراً له أهمية خاصة، حيث أن املتعلمني يف برنامج التعليم املرّسع أكرب سناً 

مقارنة باملستوى الذي يدرسون فيه، وغالباً ما يتعلمون بشكل أرسع من األطفال األصغر سناً.

يتعلم املتعلمون األكرب سناً بشكل أفضل عند استخدام أساليب التعلم فيام بني األقران، حيث ميكنهم التعلم من 

بعضهم البعض. هذا النوع من التفاعل االجتامعي مهم أيضاً بالنسبة لهم لتعزيز شبكات الدعم االجتامعي.

ويتجنب املعلمون، الذين يستخدمون أساليب تدريس التعلم املرّسع، التدريس عىل غرار املحارضات. وبدالً من ذلك، 

يقوم املعلمون بإرشاد ومساعدة الطالب من أجل التعلم بأنفسهم، وميتلكون يف الوقت نفسه فهامً قوياً ملا يتوقع من 

املتعلمني أن يكتشفوه.

تؤکد منهجيات التعلم املرّسع عىل أثر اإلميان بالذات وامتالك الدافعية عىل التعلم. وتدرك تلك املنهجيات أن 

لكل طالب أسلوب تعلم مختلف عن اآلخر، مبا يف ذلك األساليب البرصية، والسمعية، والحسية-الحركية، وأنهم 

يستخدمون آليات وأساليب ذهنية مختلفة يستطيعون من خاللها االحتفاظ باملعلومات وتذكرها. من الناحية 

املثالية، ال يقوم التعلم املرّسع ببساطة عىل ترسيع عملية تعلم املتعلمني أو مساعدتهم عىل استدراك التعليم، بل 

تبدأ منهجيات التعلم املرّسع باالحتياجات الفردية للمتعلمني، وتحفيزهم وإرشاكهم بنشاط للتعلم بأكرب قدر ممكن 

من الكفاءة من خالل أنشطة ممتعة تركز عىل املتعلم.

»  تتسم بالرسعة ألنها تتيح للمتعلمني تحقيق إمكاناتهم والوصول إىل مستوى من اإلنجاز قد يبدو 
لوهلة بعيد التحقيق«

)Nicholson, 2006a, p. 6(

 Charlick،( فعندما تستخدم الربامج أساليب تدريس التعلم املرّسع، يكون تعلم الطالب أعمق وأرسع وأكرث كفاءة

2004(. يعي الطالب بشكل أفضل األمور التي يفضلون فيام يخص تعليمهم، ويطورون مهارات تستمر معهم مدى 

الحياة ويتعلمون كيفية التعلم )انظر مربع 6 لالطالع عىل مثال(.
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مربع 6. برنامج التعليم املرّسع يف املدرسة العرقية الثانوية يف كولومبيا: تطبيق أساليب 
	 	


تدريس التعلم املرّسع

كجزء من دعم حكومة كولومبيا لنامذج التعليم املرنة التي تستهدف األطفال والشباب غري امللتحقني باملدارس، 

قام املجلس الرنويجي لالجئني بتقديم املساعدة يف إنشاء برامج التعليم املرّسع عىل مستوى املرحلة الثانوية. 

ودعمت هذه الربامج، املعروفة باسم املدارس الثانوية من أجل السالم، أو املدارس الثانوية العرقية، النازحني 

داخلياً وشباب املجتمعات املضيفة )من 13 إىل 25 سنة( للحصول عىل شهادة الدراسة الثانوية وتحسني مهاراتهم 

يف تعزيز التعايش السلمي يف مجتمعاتهم. واسرتشدت عملية التعلم يف كل من املدارس العرقية الثانوية 

واملدارس الثانوية من أجل السالم بأسلوب قوي يقوم عىل طرح االستفسارات، وركزت عىل مواضيع وشواغل 

تهم الطالب. وباإلضافة إىل ذلك، كان واحد من مجاالت الرتكيز الرئيسية للمنهاج الدرايس هو التعلم القائم عىل 

املشاريع، حيث يقوم الطالب بتطبيق التعلم ملعالجة املخاوف املجتمعية الفعلية – مثل العمل يف األمن، وتجنيد 

الشباب يف مجموعات شبه عسكرية، وحصاد الكوكا.

وتشري البيانات التي قدمها برنامج املجلس الرنويجي لالجئني يف كولومبيا إىل أن هذا النهج، استناداً إىل تجارب 

وآراء املتعلمني، كان مهامً جداً ووثيق الصلة باملوضوع ومفيداً. ورأى الطالب الذين تت مقابلتهم أن املدارس 

العرقية الثانوية مكنتهم من التعرف عىل عرقهم وثقافتهم والطرق التي ميكنهم من خاللها املساهمة يف 

مجتمعهم. وأظهر الطالب مستويات عالية من االتفاق عىل أن هذه التجربة التعليمية مكنتهم أيضاً من حل 

النزاعات بشكل سلمي، وفهم حقوقهم ومسؤولياتهم كمواطنني، ولعب دور بناء يف القرارات األرسية واملجتمعية. 

وأظهرت بيانات نتائج التعلم من الربنامج أيضاً أن الطالب الذين التحقوا بهذه املدارس تكنوا من تقديم مستوى 

مامثل ألقرانهم يف املدارس العادية.

)Shah, 2015( :مقتبس من

قد تجعل القيود املتأصلة يف السياقات املتأثرة باألزمات والنزاعات، مثل نقص املوارد ومحدودية الوقت املطلوب 

لتدريب املعلمني واإلرشاف عليهم، من عملية تطبيق أساليب التعلم املرّسع أمراً صعباً. باإلضافة إىل ذلك، قد يعارض 

املعلمون املدربون تدريباً رسمياً استخدام هذه األساليب التي تركز عىل املتعلم، لكونها تختلف عام يستخدمونه.

وقد تعيق املناهج الدراسية الوطنية والنصوص ومتطلبات التقييم أيضاً قدرة برنامج التعليم املرّسع عىل تنفيذ 

أساليب التعلم املرّسع، خاصة عندما تكون املواءمة مع النظام الرسمي رشطاً أساسياً العتامد التعلم يف برامج التعليم 

املرّسع واالعرتاف به.

عملية تكثيف املناهج الدراسية عن طريق حذف املواد غري األساسية، والتي تعد سمة هامة من سامت برامج 

التعليم املرّسع حتى يتمكن املتعلمون ممن تجاوزوا سن الدراسة من الحصول عىل تعليم أسايس يف إطار زمني 

أرسع، غالباً ما تتعارض مع أساليب التعلم املرّسع التي تركز عىل التعلم من خالل أمناط مختلفة. عىل سبيل املثال، 

قد يتسبب املنهاج الجزيئ الذي يحذف مواضيع الفن والرياضة واملوسيقى يف تقليل فرص املتعلمني يف استخدام 

أساليب التعلم البرصية والحسية-الحركية.

ويف حني أن العديد من برامج التعليم املرّسع غري قادرة عىل تنفيذ أساليب تدريس ومامرسات التعلم املرّسع، 

فينبغي أن تسعى جاهدة لتضمني هذه األساليب واملامرسات يف برنامجها.

2
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مواد التدريس والتعلم

تم تصميم مواد التعلم الخاصة بربامج التعليم املرّسع ملساعدة املتعلمني عىل تعزيز املعارف واملهارات. وينبغي 

أن تكون املواد شاملة ومراعية لالعتبارات الجنسانية وتأخذ ظروف النزاع يف االعتبار، وأن تكون ذات صلة مبارشة 

باملناهج التي يجري تدريسها. ويجب أن تقيض مواد التعلم عىل القوالب النمطية السلبية وأن تتناول موضوع 

العدالة االجتامعية، أو أن تستجيب للقضايا األخرى ذات الصلة بالسياق.

وقد يتوجب وضع الكتب املدرسية بأكرث من لغة واحدة. وقد يشمل ذلك اللغة األوىل للمتعلمني أو لغتهم األم، حتى 

يتمكن الطالب من تعلم القراءة والفهم بسهولة. وقد يشمل ذلك أيضاً اللغة الرئيسية للمدارس النظامية أو األعامل 

التجارية، بحيث يستطيع املتعلمون االنتقال بسهولة أكرب إىل التعليم النظامي أو العمل.

باإلضافة إىل الكتب املدرسية، قد يحتاج املتعلمون ضمن برنامج التعليم املرّسع إىل الكثري من مواد التعلم اإلضافية 

– مثل كتب تعليم القراءة أو أنشطة أو كتب تارين وكتب االمتحانات – وخاصة لتعزيز معرفة القراءة والكتابة. 

ويجب أن تكون هذه املواد شاملة، ومراعية لالعتبارات الجنسانية، وتأخذ ظروف النزاع يف االعتبار، وتتصل مبارشة 

باملنهاج، وأن تكون موضوعة بلغات متعددة.

وينبغي أن تكون مواد التعلم مصممة مبا يتناسب مع سن الطالب، وأن تستخدم لغة تناسب مستوى منو الطالب، 

وأن تشتمل عىل أمثلة وقصص وواجبات إدراكية. وينبغي أيضاً أن تراعي املواد االعتبارات الجنسانية، وأن تثل 

مجموعات متنوعة من املتعلمني، مبن فيهم أطفال األقليات الدينية واالثنية، واألطفال من ذوي اإلعاقة.

ولضامن حصول املتعلمني عىل املواد التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح، قد يكون من املفيد إنشاء بنوك كتاب 

مجتمعية إلعارة كتب تعليم القراءة ومواد تعليمية أخرى تحت إرشاف متطوعني. وقد يكون من األفضل إعطاء كل 

متعلم حزمة من مواد القراءة.

سيتوجب استبدال كتب القراءة كل بضع سنوات بسبب تلفها، حتى لو كانت محفوظة يف مكتبة أو بنك كتب. 

ويجب تحديد تكلفة االستبدال يف امليزانية، ما مل يكن هناك بالفعل ميزانية حكومية مخصصة ملواد التعلم الخاصة 

بربنامج التعليم املرّسع.

مربع 7. برنامج التعلم املرّسع املنفذ من قبل املجلس الرنويجي لالجئني، بوروندي: الرتكيز 
	 	


عىل املنهاج الدرايس

يركز منهاج برنامج التعلم املرّسع يف بوروندي عىل املواد األساسية، مبا يف ذلك اللغة الكريوندية )لغة بوروندي( 

والرياضيات، والرتبية البدنية والتعليم الصحي والتغذية والتعليم البيئي والثقافة واملدنية واألخالق. تم إدخال 

مادة اللغة الفرنسية يف نهاية الدورة التي استمرت ملدة عام واحد. ومن املتوقع أن يكمل املتعلمون عامني من 

التعلم يف غضون 10 أشهر. وتشمل مواد برنامج التعلم املرّسع، التي تم توفريها مجاناً يف مراكز برنامج التعلم 

املرّسع، حزمًة أو صندوقاً من مواد التعليم والتعلم ملدة سنة واحدة، ودليل للمعلم، وكتاب تارين واحد لكل 

طفل، والحروف األبجدية مرسومة عىل قطع قامش وجدول األعداد، وبعض املكعبات الخشبية الصغرية. وكانت 

كتب اللغة متوفرة باللغة األم مبعدل يقل قليالً عن كتاب واحد لكل طفلني.

Obura )2008( :املصدر
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كام سيحتاج املدرسون ضمن برنامج التعليم املرّسع إىل أدلة تعليمية مفصلة وعالية الجودة، مبا يف ذلك خطط 

الدروس النموذجية التفصيلية. ويجب أن ترتبط هذه املواد بشكل واضح باملنهاج الدرايس الخاص بربنامج التعليم 

املرّسع وأن توجه املعلمني من خالل خطوات محددة لتقديم املنهاج التعليمي باستخدام أساليب تدريس التعلم 

املرّسع. ستكون هذه األدلة أكرث فعالية ضمن األطر الزمنية الضيقة لربنامج التعليم املرّسع إذا كانت مكتوبة بلغات 

ميكن للمعلمني قراءتها بسهولة.

مربع 8. عنارص »فرصة تعلم« تأسيسية  

تعتمد فائدة املناهج وطرق التدريس واملامرسات بشكل كبري عىل مقدار الوقت الذي يقضيه املتعلمون يف 

العمل عىل املهمة ، أو »فرصة تعلم« تأسيسية. وعىل الرغم من أن هذه الفرصة ليست محصورة بربامج التعليم 

املرّسع، فقد أظهرت بحوث هامة أن هناك مثانية عنارص تؤثر يف فرصة الطالب للتعلم. إذا مل تكن هذه العنارص 

موجودة يف الربنامج، فستكون قدرة الربنامج عىل مساعدة املتعلمني عىل النجاح محدودة. وبالنسبة لربامج 

التعليم املرّسع، فسيكون هذا صحيحاً حتى لو بذل الربنامج جهداً كبرياً لوضع مناهج مكثفة، وتعزيز مامرسات 

وأساليب تدريس التعلم املرّسع وااللتزام مببادئه.

ميكن تحقيق فرصة تعلم أساسية من خالل العنارص التالية.

العنارص التأسيسية: املدخالت واإلدارة

أن تتضمن السنة الدراسية وقتاً تعليمياً يرتاوح يف حده األدىن ما بني 850 و1000 ساعة يف السنة.  .1

2.  أن تكون املدرسة مفتوحة يف كل ساعة وكل يوم من السنة الدراسية، وأن تقع املدرسة يف القرية أو ضمن 

مسافة 1 كم عىل األقل من الطالب.

أن يكون املعلم موجوداً يف كل يوم من السنة الدراسية وكل ساعة من اليوم الدرايس.  .3

أن يحرض الطالب يف كل يوم من السنة الدراسية وكل ساعة من اليوم الدرايس.  .4

أن تكون نسبة طالب-معلم ضمن حدود ميكن إدارتها، ويفرتض أن تكون أقل من 40:1 .  .5

أن تكون املواد التعليمية متاحة لجميع الطالب وأن تستخدم يومياً.  .6

العنارص التأسيسية: أساليب التدريس

أن يتم تنظيم اليوم الدرايس واألنشطة الصفية لتكريس أكرب قدر من الوقت للمهمة – االستخدام الفّعال   .7

للوقت ألغراض تعليمية.

أن يتم الرتكيز عىل الطالب الذين يطورون مهارات القراءة األساسية يف الصف الثاين أو الثالث.  .8

Gillies & Quijada )2008( :مقتبس من

2
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مبدأ 3:

أن تكون بيئة التعلم يف برامج 
التعليم املرّسع شاملة وآمنة 

ومجهزة لغايات التعلم

		
أ.  يجب أن تكون دروس برنامج التعليم املرّسع مجانية، وأن ال تفرض رسوم عىل الزي 

الرسمي أو املواد.

ب.  يجب تطبيق املعايري أو املبادئ التوجيهية )الدولية( الوطنية لضامن تلبية معايري 

السالمة والجودة لبيئة التعلم.

ج.  يجب توفري دورات مياه ومراحيض منفصلة للفتيات والفتيان، وتوفري املواد الصحية 

عند االقتضاء.

د.  يجب تخصيص ميزانية لصيانة املرافق.

ه.  يجب تزويد برامج التعليم املرّسع مبلجأ آمن وأثاث للفصول الدراسية ولوازم 

ومعدات التعليم والتعلم.

و.  يجب توفري معلومات للطالب واملعلمني بشأن آليات اإلبالغ ومتابعة حاالت التعرض 

للعنف والعنف القائم عىل نوع الجنس.

ز.  يجب اتباع اإلرشادات املوىص بها من قبل سلطة التعليم ذات الصلة فيام يخص 

نسبة املعلمني إىل التالميذ، بحيث ال تكون النسبة أكرث من 40 تلميذاً لكل معلم.



31

3

ترتبط جاهزية التعلم، وشمولية وسالمة برامج التعليم املرّسع بقدرة املتعلمني عىل التسجيل والحضور والنجاح يف 

هذه الربامج.

مربع 9. الجاهزية للتعلم  

تعني عبارة »جاهز للتعلم« أن برنامج التعليم املرّسع يقلل أو يلغي التكاليف املرتبطة بالحضور، ويضمن توفري 

وصيانة املرافق، ويدار بفعالية، ويحافظ عىل نسبة »طالب-معلم« مناسبة.

 IBIS، وجدت املراجعات التي أجريت لربامج التعليم املرّسع )عىل سبيل املثال، املجلس الرنويجي لالجئني، 2016؛

2012( أن الترسب وضعف الحضور أمران شائعان عندما ال يتم التخطيط للتحديات التي ميكن التنبؤ بها – مثل 

توفري املال لدفع التكاليف غري الظاهرة للحضور.

ينبغي أن تكون التكاليف املتصلة باملدرسة التي يتحملها املتعلمون وأولياء أمورهم )مبا يف ذلك تكاليف النقل ومواد 

التعلم والزي املدريس( أقل ما ميكن والتخلص منها كلام أمكن ذلك. ميكن لربامج التعليم املرّسع القيام بذلك من 

خالل التفاوض لالستفادة من ميزانية وزارة الرتبية والتعليم أو خطوط ميزانية الربنامج لدعم املتعلمني الضعفاء، 

واتخاذ القرار مسبقاً بشأن البنود التي سيضع لها الربنامج ميزانية وتشجيع املجتمعات املحلية عىل حشد الدعم 

لتأمني املوارد.

ومن شأن ضعف إدارة املركز – مبا يف ذلك االفتقار إىل مراحيض مناسبة ومنفصلة للفتيان والفتيات )التي تؤثر بشكل 

خاص عىل املراهقات(، واالفتقار إىل وجبة إفطار مدرسية و/أو الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية، وتغيب املعلمني 

– أن يسهم يف ضعف الحضور والترسب.

يجب عىل لجنة إدارة املركز، أو أي هيئة توجيهية أخرى، أن تقرر كيفية إدارة الطلبات املتعارضة بخصوص وقت 

املتعلمني، والتي قد تقلل من نسبة الحضور. وتشمل األسئلة التي يجب مراعاتها ما ييل: هل يجب تغيري أوقات 

الحصص بالتشاور مع املجتمع؟ هل هناك حاجة لحشد الدعم لتقليص الواجبات األرسية أو عمل املتعلمني، وخاصة 

بالنسبة للفتيات؟ هل املتعلمون معرضون لخطر التجنيد يف الجامعات املسلحة؟ من شأن العمل عن قرب مع 

املتعلمني واملجتمع )انظر مبدأ 8( أن يساهم يف معالجة هذه القضايا.

لضامن نجاح جميع الطالب، يجب عىل برامج التعليم املرّسع اتباع املبادئ التوجيهية املتفق عليها لضامن جودة 

التعليم، مثل تطبيق الحد األدىن من معايري الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ. وهذا يشمل ضامن 

وجود ما يكفي من اللوازم واملرافق الصفية واألثاث الالزم للتعليم والتعلم. كام يجب التأكد من تخصيص ميزانية 

لغايات الصيانة. وينبغي أيضاً اتباع املبادئ التوجيهية لضامن وجود نسبة التالميذ إىل املعلمني املناسبة، بحيث ال 

تتجاوز 40 طالباً لكل معلم. من الناحية املثالية، ستكون النسبة عند مستوى 20 طالباً أو أقل لكل معلم من أجل 

ضامن القدرة عىل تنفيذ مامرسات التعلم املرّسع وضامن نجاح الطالب يف إطار زمني مرّسع.

مربع 10. الشمول  

تعني كلمة »شامل« أن جميع املتعلمني مرحب بهم، ويشاركون يف األنشطة، ويحرزون تقدما يف التعلم 

.)Ainscow، 2005(

http://toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standards
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كام يجب أن تكون برامج التعليم املرّسع شاملة لجميع املتدربني. وينبغي للمعلمني واملتعلمني وأفراد املجتمع تحديد 

العقبات التي تحول دون املشاركة يف املدرسة، مع إيالء اهتامم إضايف لتحديات املتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة، 

الذين يهددهم خطر االستبعاد.

سيتعني عىل برامج التعليم املرّسع إيالء اهتامم خاص لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة، والفتيات، ومرشدي الداخل، 

واملقاتلني السابقني، واألمهات الشابات. فالفتيات، عىل سبيل املثال، سيحتجن مراحيض مناسبة ومراعية للفوارق بني 

الجنسني، فضالً عن املواد الصحية.

لضامن شمول جميع املتدربني، سيتعني إعداد برامج التعليم املرّسع وفقاً للحد األدىن من معايري الشبكة املشرتكة 

لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ: الوصول وبيئة التعلم: معيار 1، »املساواة يف الوصول«، وكذلك أي معايري وطنية 

ذات صلة. كام يجب أن تسهل برامج التعليم املرّسع عملية الشمول من خالل اإلدارة اليومية للربنامج. وميكن أن 

يشمل ذلك ما ييل:

التواصل مع النازحني داخلياً وغريهم من املرشدين بسبب النزاع أو األزمات لضامن استشارتهم حول ما يحتاجون 	 

إليه للمشاركة يف برنامج التعليم املرّسع

توجيه املعلمني حول كيفية إدارة املساحة الصفية للمتعلمني من ذوي اإلعاقات الحسية	 

الرصد ملعرفة ما إذا كان الفتيان والفتيات يشاركون عىل قدم املساواة	 

قيام املعلمني بتوفري الدعم النفيس واالجتامعي للشباب املترضرين من األزمة	 

ميكن اإلبقاء عىل مركز برنامج التعليم املرّسع عىل املسار الصحيح كمساحة آمنة ومرحبة وشاملة من خالل تدريب 

وتوجيه لجنة التعليم املجتمعي14 )انظر مبدأ 8( لرصد مشاكل االستبعاد والحامية، وتحديد املتعلمني الذين يعانون يف 

متابعة املعلمني. وميكن إعطاء اللجان توجيهات بشأن اتخاذ اإلجراءات الالزمة لدعم املتعلمني، ومتى يتوجب إيصال 

املشاكل إىل إدارة برنامج التعليم املرّسع والحكومة املحلية، يف حاالت االعتداء الجنيس عىل سبيل املثال. وقد تكون 

اللجان قادرة عىل العمل مع القادة املحليني والحكومة لحشد الدعم لتحقيق نتيجة مقبولة.

باإلضافة إىل ضامن أن تكون برامج التعليم املرّسع جاهزة وشاملة، يجب أن تفي الربامج أيضاً مبعايري سالمة وحامية 

الطفل. وتُعرّف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني السالمة والحامية يف التعليم لألشخاص املترضرين من 

النزاعات أو الطوارئ عىل النحو التايل )مقتبس من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2015، ص. 5(:

أن يتمتع كل من الفتيات والفتيان بفرص متساوية للحصول عىل التعليم عىل جميع املستويات ويعاملون 	 

بالتساوي يف الفصول الدراسية

يجب أال يحدث االستغالل واإليذاء يف املدارس، كام يجب أن تتلك املدارس آليات فعالة لإلبالغ واإلحالة لحاالت 	 

اإلساءة، مبا يف ذلك تطبيق عقوبات بحق مرتكبي العنف الجنيس والعنف القائم عىل نوع الجنس وغريها من 

االنتهاكات

يجب أن يكون هناك مدونة سلوك للمعلمني وآلية لضامن رصدها وإنفاذها	 

يرجى مالحظة أنه عندما نستخدم عبارة لجنة التعليم املجتمعي، فإننا نشري إىل مسؤوليات اإلدارة واألدوار التي يلعبها املجتمع يف تنفيذ برنامج التعليم   14

املرّسع. وميكن استخدام عبارات مختلفة لتحديد منظامت مامثلة، مثل رابطات اآلباء واملعلمني  أو لجان إدارة املدرسة.

http://www.ineesite.org/eietrainingmodule/cases/learningistheirfuture/accesslearningenvironment.php#iLALES1Txt
http://www.ineesite.org/eietrainingmodule/cases/learningistheirfuture/accesslearningenvironment.php#iLALES1Txt
http://www.ineesite.org/eietrainingmodule/cases/learningistheirfuture/accesslearningenvironment.php#iLALES1Txt
http://www.unhcr.org/560be0dd6.pdf
http://www.unhcr.org/560be0dd6.pdf
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يجب إرشاك املجتمع املحيل لضامن حامية وأمان جميع الطالب	 

أال تكون املسافة بني املنزل واملدرسة كبرية جداً وأال تنطوي عىل مخاطر تهدد السالمة	 

معالجة القضايا الثقافية التي تتداخل يف املشاركة التعليمية من خالل طرح أفكار مبتكرة	 

أن يتم التعامل مع أي توتر اجتامعي من خالل برامج التعليم الشامل أو برامج تعليم السالم	 

إمكانية الوصول إىل مياه الرشب ومرافق غسل اليدين بالصابون	 

وجود عدد كايف من املراحيض املنفصلة للجنسني واملراحيض الخاصة بذوي اإلعاقة	 

أن تكون املباين املدرسية آمنة مع وجود سياج حول املدرسة	 

إذا كان هناك مشاكل سوء تغذية ومشاكل يف الحصول عىل الغذاء بالنسبة للمتعلمني املستهدفني، فهناك برنامج 

للتغذية املدرسية.

يحدد معيار 2 )»الحامية والرفاهية«( ومعيار 3 )»املرافق والخدمات«( أيضاً اإلجراءات الرئيسية لضامن سالمة بيئات 

التعلم.

تشكل العقبات، التي ميكن للمتعلمني الذين يتمتعون بوضع اقتصادي واجتامعي التغلب عليها، معضلًة كربى 

لغريهم من الناس ما مل تركز برامج التعليم املرّسع بشكل كامل عىل دعم أولئك الذين يعانون.

عند العمل عىل إدماج الشمول والحامية يف برامج التعليم املرّسع، ينبغي مراعاة االحتامالت واالعتبارات التالية: رمبا 

يكون هناك متعلمون متفاوتون يف السن يف الصف نفسه؛ أن املعلمني مل يحصلوا عىل التدريب نفسه الذي حصل 

عليه املعلمون يف املدارس النظامية يف مجال الشمول والحامية؛ احتامل أن يشعر املتعلمون بنوع من العار أو التمييز 

بسبب عدم وجودهم يف مدرسة نظامية.

إذا تبني أن املعلم يستخدم العنف الجسدي أو ارتكب اعتداًء جنسياً أو تحرشاً، فيجب استبعاده من واجبات التعليم 

عىل الفور حتى يتم التحقق من األمر وفقاً ملدونة قواعد السلوك.

إذا كان املعلم مسجالً ضمن موظفي وزارة الرتبية والتعليم، فقد تكون هناك قيود حول كيفية استجابة وزارة الرتبية 

لخروقات املدونة. لكن هذا ال يلغي رضورة معالجة هذه املسألة. وينبغي وضع آلية لإلبالغ عن العنف البدين 

والجنيس والعاطفي والقائم عىل نوع الجنس. وينبغي أن يعرف جميع الطالب واملعلمني وغريهم من املوظفني كيفية 

اإلبالغ عن العنف وإساءة املعاملة – سواء ارتكبها طالب آخرون أو مدرسون وموظفون.

ميكن أن يستفيد كل برنامج من برامج التعليم املرّسع من وجود لجنة طالبية، وهي مجموعة متنوعة تضم من 8 إىل 

10 متعلمني – بنات وأوالد صبيان وطالب من النازحني واملجتمعات املضيفة واألطفال ذوي اإلعاقة وغري املعاقني – 

بحيث تجتمع بانتظام وتعمل كصوت لألطفال والشباب.

3

http://www.ineesite.org/eietrainingmodule/cases/learningistheirfuture/accesslearningenvironment.php%23iLALES1Txt
http://www.ineesite.org/eietrainingmodule/cases/learningistheirfuture/accesslearningenvironment.php%23iLALES1Txt
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تعمل اللجان الطالبية يف كثري من األحيان عىل:

تحديد املتعلمني الذين يحتاجون إىل دعم إضايف للحضور أو املشاركة يف التعلم	 

تحديد املشاكل املتعلقة بالتعلم )أساليب التدريس والطرق واملواد، وما إىل ذلك( التي قد تدفع املتعلمني للترسب	 

تحديد أولويات املتعلمني فيام يخص املناهج واملرافق الرتفيهية	 

اإلبالغ عن املخاوف املتعلقة بالحامية والسالمة	 

تسليط الضوء عىل املخاوف بشأن االنتقال خارج برنامج التعليم املرّسع، األمر الذي قد يتسبب يف ترك املتعلمني 	 

للربنامج يف وقت مبكر

رصد الحضور والترسب، واملتابعة مع األرس لتشجيع إعادة االلتحاق.	 

وكبديل عن ذلك ميكن ملتعلم أن ميثل الطالب يف لجنة التعليم املجتمعية.

عندما يالحظ املعلمون أن الطالب ال يحرض إىل الفصل الدرايس أو يبدو مشتتاً أو قلقاً يف الصف، فيمكنهم التحدث 

إىل الطالب ملعرفة املشكلة. ميكن أن تشمل األسئلة التي يجب أخذها يف االعتبار ما ييل: هل يحتاج املتعلم إىل 

نظارات؟ هل يشعر بالتعب جراء العمل أو امليش؟ هل ينبغي تغيري وترية ونوع األنشطة يف الحصص الدراسية؟ هل 

ميكن استخدام اللغة األوىل للمتعلم أكرث أم ميكن لبعض املتعلمني الرتجمة لآلخرين؟
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ميكن للجنة التعليم املجتمعية واملدرس الرئييس أو مدير برنامج التعليم املرّسع، مبجرد تنبيههم، التحدث إىل عائلة 

املتعلم وإيجاد وسيلة لحل املشكلة. وميكنهم معرفة: هل هناك حاجة إىل دعم نفيس واجتامعي؟ هل هناك إجهاد 

أو صدمة تتسبب مبنع املتعلمني من الحضور أو الرتكيز خالل الحصص الدراسية؟ هل هناك متربع من املجتمع ميكنه 

املساعدة يف تكاليف الطعام أو الرعاية الصحية أو املالبس؟

مربع 11. العمل من أجل الشمول وتبني نهج »عدم اإلرضار«  

عند تحديد اسرتاتيجية شمول جميع املتعلمني، ينبغي عىل برامج التعليم املرّسع أن تأخذ يف االعتبار نهج »عدم 

اإلرضار« فيام يتعلق بالنتائج غري املقصودة لجهودهم، حتى ال يتسببوا برضر غري مقصود ألولئك املهمشني 

باألصل.

تلتزم الجهود الرامية إىل استهداف األشخاص األكرث تهميشاً، مبا يف ذلك مجتمعات الرحل/ املجتمعات الرعوية، 

والالجئني/ النازحني داخلياً، والفتيات، واألقليات االثنية، واملقاتلني السابقني من الشباب، مببدأ »عدم اإلرضار«. 

فعىل سبيل املثال، استخدم برنامج غامبيال يف إثيوبيا مراكز متنقلة لربامج التعليم املرّسع وجداول زمنية مرنة 

لتنظيم حصص دراسية للمجتمعات الرعوية املهمشة تاريخياً. باإلضافة إىل ذلك، كان الربنامج مدركاً للنزاع 

املستمر بني مختلف الطوائف العرقية وعمل عىل توظيف معلمني من نفس الخلفية الثقافية واللغوية للطالب. 

كام تم وضع مواد تعليمية وتعلمية بلغات مختلفة. كام حدد الربنامج التجريبي يف العراق )املدارس العراقية 

وتحقيق االستقرار يف التعليم( ومراكز التعليم املجتمعية يف كابول بأفغانستان بوضوح االستثناءات املحتملة 

وعالجتها من خالل تأمني الدعم عن طريق تقنيات التعبئة املجتمعية.

ومع ذلك، ينبغي دراسة منهجيات الشمول بعناية. فعىل سبيل املثال، تشري األدلة القولية حول برنامج التعليم 

االستدرايك يف بوروندي إىل أن بعض الطالب ترسبوا من الربنامج ألنهم تعرضوا للوصم بالعار بوصفهم مقاتلني 

سابقني. وعىل الرغم من أن ذلك الربنامج ليس برنامج تعليم مرّسع رصاحًة، يظل املبدأ نفسه فيام يتعلق بـ 

»عدم اإلرضار« – حيث إن النتائج غري املقصودة قد تتسبب بإذكاء النزاع أو مفاقمته.

املصدر: املجلس الرنويجي لالجئني )2016(

3
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مبدأ 4:

تعيني املعلمني واإلرشاف عليهم 
ومكافأتهم 

		
أ.  يجب توظيف معلمني من املناطق الجغرافية املستهدفة، بناء عىل ثقافة املتعلمني 

ولغتهم وتجاربهم وضامن التوازن بني الجنسني.

ب.  يجب ضامن توجيه املعلمني، والتوقيع عىل مدونة سلوك حيثام كان ذلك مناسباً.

ج.  يجب توفري إرشاف منتظم يضمن ويدعم حضور املعلمني وتنفيذهم ملسؤولياتهم 

الوظيفية.

د.  يجب ضامن حصول املعلمني عىل أجور عادلة ومتسقة تدفع عىل أساس منتظم، 

وذلك متشياً مع ما هو متبع لدى السلطة التعليمية ذات الصلة أو املنفذين 

اآلخرين، ومبا يتناسب مع الساعات التي يعلمونها.
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قد تعمد برامج التعليم املرّسع إىل توظيف فئات مختلفة من املعلمني:15 معلمني محليني غري مدربني؛ أفراد ميتلكون 

خربة يف مجاالت أخرى، مثل تنمية املجتمع والصحة؛ ومعلمني متقاعدين من املدارس الرسمية؛ ومعلمي املدارس 

الرسمية العاملني الذين يستطيعون العمل يف نوبة ثانية؛ ومعلمني من املجتمعات املضيفة؛ والحاصلني عىل شهادات 

معتمدة محلياً أو يف دولهم.

 حيثام أمكن، ينبغي توظيف املعلمني من املجتمع املحيل )مجتمع املتعلمني(، املؤهلني وفق 

معيار وطني معتمد.

اإلعالن عن »الحاجة ملعلمني« أو نرش طلب التوظيف من خالل لجنة التعليم املجتمعية. ينبغي اختيار لجنة التخاذ 

القرارات بشأن توظيف جميع املعلمني، ونرش معايري التوظيف عىل نطاق واسع.

ومن املهم السعي لضامن نوع من التوازن الجيد بني املعلمني من الذكور واإلناث، فضالً عن املعلمني ممن يتحدثون 

اللغة األوىل للمتعلمني. وإذا مل يكن من املمكن تعيني عدد كايف من املعلامت اإلناث، فيجب النظر يف توظيف 

معلامت مساعدات بدالً من ذلك. وبغية ضامن عدم قيام برامج التعليم املرّسع بتعزيز التمييز بني الجنسني، يجب 

دعم املعلامت املساعدات الكتساب الوضع الكامل للمعلم من خالل التدريب والحصول عىل الشهادات.

قبل توظيف املعلمني، يجب تحديد الصفات واملهارات التي يجب أن يتحىل بها املعلم ضمن برنامج التعليم املرّسع 

بالتعاون مع الرشكاء وأفراد املجتمع. تشمل بعض األسئلة التي ميكن أن تساعد يف تحديد الصفات التي يجب أن 

يتحىل بها املعلم ما ييل:

ما مستوى التعليم الذي يحتاجه املعلمون لتدريس املنهاج الدرايس املكثف؟	 

ما هو مستوى الخربة املطلوبة يف تدريس الشباب أو العمل معهم؟	 

ما هي السلوكيات الرضوري اتباعها تجاه الشباب، والفتيات، واألقليات، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وما إىل ذلك؟	 

ما هي اللغات التي يجب أن يتقنها املعلمون تحدثاً وقراءًة وكتابًة؟	 

ما هي املهارات أو املعارف اإلضافية التي يحتاجها املعلمون لتدريس املهارات الحياتية أو املهارات العملية 	 

املطلوبة؟

ميكن إن يساعد طرح هذه األسئلة برامج التعليم املرّسع والرشكاء عىل تحديد املعلمني املناسبني للسياق.

بعد ذلك، ينبغي التشاور مع الرشكاء، وخاصة املنظامت املجتمعية والقادة املحليني، حول مدى توفر هذه الصفات 

واملهارات. ويجب استخدام املعلومات للبدء يف تحديد املجاالت املعرفية للمعلمني، والتي تحتاج إىل تعزيز من خالل 

التدريب.

عند التوظيف، ينبغي اختيار املعلمني باستخدام تقييم قائم عىل الكفاءة. وينبغي الطلب من املرشحني إظهار 

مهاراتهم يف التدريس، ومناقشة أسباب إقبالهم عىل مهنة التعليم. وعند وجود معايري وطنية لقياس الكفاءة، فيجب 

استخدامها لتقييم أداء املعلم عند تدريس درس تجريبي.

15   يرجى مالحظة أنه عندما نشري إىل املدرسني، ندرك أن الربامج قد تستخدم مصطلحات أخرى، مثل املعلم أو امليرس أو منّشط.
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ستحدد املقابالت مع املعلمني دوافعهم وأساليبهم، فضالً عن إدراكهم بقضايا حامية الطفل. ينبغي إجراء بحث حول 

خلفية املعلمني املرشحني حيثام كان ذلك ممكناً.

وعندما تكون املهارات الحياتية واملهارات العملية مطلوبة، ولكن من املحتمل أن يكون املعلمون ال ميتلكونها، يجب 

البحث ما إذا كان بإمكان أي شخص يف املجتمع املحيل تدريب املتعلمني ضمن برنامج التعليم املرّسع.

ينبغي ضامن موافقة جميع املعلمني عىل معايري سالمة الطفل وحاميته. وقد يعني ذلك توقيع املعلمني عىل مدونة 

لقواعد السلوك وضعت بالتعاون مع املعلمني، أو قد يعني تضمني رشط قابل للتنفيذ يف عقد املعلم حتى يتمكن 

برنامج التعليم املرّسع من مسائلة املعلمني.

سيعتمد توظيف املعلمني عىل السياسات الحكومية وتوفر األشخاص الذين ميكنهم التدريس يف السياق املطلوب. 

فعىل سبيل املثال، قد تقيد القوانني واللوائح الدفع للمعلمني الالجئني من غري املواطنني يف املخيامت.

يف بعض األحيان، يعطي برنامج التعليم املرّسع األولوية للمعلمني غري املؤهلني أو املتطوعني، عىل سبيل املثال، يف 

الحاالت التي قد يؤدي فيها توظيف املعلمني املؤهلني إىل الضغط عىل نظام التعليم الوطني الذي يعاين من نقص 

املوارد واملوظفني، أو حني يكون لدى برامج التعليم املرّسع نية رصيحة لتعزيز النظام عن طريق تدريب وتأهيل 

املزيد من املعلمني. ويف أحيان أخرى، سيخصص املعلمون، املسجلون بالفعل يف كشوف املرتبات الحكومية، للربنامج. 

أو قد يكون هناك مزيج من املعلمني املتطوعني وغري املؤهلني واملعلمني املعتمدين واملدربني.

قد يكون من الرضوري االستعانة باملعلمني الذين يعملون بالفعل يف املدارس. عىل سبيل املثال، قد يكون هؤالء 

املعلمني متفرغني يف فرتة ما بعد الظهر، إذا كانت املدارس التي يعلّمون فيها تفتح أبوابها يف الصباح فقط. ومع 

ذلك، قد يستهلك التدريس يف برنامج التعليم املرّسع الوقت الذي يخصصه املعلمون يف األساس لوضع العالمات أو 

التحضري للدروس أو تنفيذ أنشطة خارج املنهاج يف مدراسهم األصلية. ينبغي التأكد من حصول املعلمني عىل اإلذن 

للمشاركة يف برنامج التعليم املرّسع. كام يجب العمل بشكل وثيق مع إدارة املدرسة الرسمية للحد من أي تأثري 

سلبي. وميكن أن يشكل توظيف املعلمني املتقاعدين أمراً مفيداً. ومن املهم أن تتجنب برامج التعليم املرّسع توظيف 

املعلمني مبعزل عن املؤسسات األخرى، ألن ذلك ميكن أن يسبب توترات.

مربع 12. برنامج التعليم املرّسع الذي ينفذه املجلس الرنويجي لالجئني يف منطقة داداب يف 
	 	


كينيا: تدريب املعلمني ودعمهم واإلرشاف عليهم

يوظف برنامج التعليم املرّسع الذي ينفذه املجلس الرنويجي لالجئني يف منطقة يف داداب يف كينيا معلمني كينيني 

ومعلمني صوماليني من الالجئني. وقد تم توظيف غالبية املعلمني من مجتمعات الالجئني، وكان مطلوباً منهم 

امتالك شهادة الثانوية ومهارات اللغة اإلنجليزية. ويقدم املجلس الرنويجي لالجئني تدريباً سنويا أثناء العمل 

للمعلمني الجدد، بالتعاون مع كلية املعلمني يف غاريسا، وهيئة التعليم يف املقاطعات الفرعية، واملعهد الكيني 

لتطوير املناهج الدراسية. وميثل هذا الهيكل التدريبي نهجاً تعاونياً لوضع برامج تستفيد من خربات الجهات 

الوطنية الكينية، وبالتعاون مع خرباء خارجيني يستعني بهم املجلس الرنويجي لالجئني.
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وعىل مستوى املدراس، اعتمد املعلمون الجدد اعتامداً كبرياً عىل دعم الزمالء واملعلمني ذوي الخربة. وقد حصل 

املعلمون الكينيون عىل شهادات جامعية يف التدريس، وكان لدى الكثري منهم خربة كبرية يف التدريس. وتم إضفاء 

الطابع الرسمي عىل عملية التوجيه والتعاون وذلك من خالل عقد اجتامعات أسبوعية عىل األقل بني املعلمني 

من أصحاب الشهادات واملعلمني الجدد من الالجئني. والحظ املعلمون الالجئون األصغر سناً أهمية هذه 

العالقات يف تعلمهم. وباإلضافة إىل ذلك، تكن املدرسون املواطنون من اإلرشاف عىل املعلمني الجدد ألغراض 

املساءلة والدعم عىل السواء.

Flemming )2017( :مقتبس من

يجب تنسيق رواتب معلمي برنامج التعليم املرّسع بالتعاون مع الجهات التعليمية األخرى – عىل سبيل املثال، من 

خالل مجموعة التعليم أو مجموعة العمل القطاعية. ويعني ذلك أخذ جدول موظفي رواتب وزارة التعليم ووزارة 

الخدمة املدنية بعني االعتبار. يجب الدعوة إىل أن تكون رواتب معلمي برنامج التعليم املرّسع مناسبة باملقارنة 

مع املعلمني يف املدارس الحكومية أو الربامج اإلنسانية، مع مراعاة اختالف مستويات املهارة. ومع ذلك، قد ال تكون 

رواتب معلمي برامج التعليم املرّسع »املناسبة« مكافئة ملرتبات املعلمني يف املدارس الرسمية – حيث يجب أن 

تراعي برامج التعليم املرّسع ما هو ممكن وعميل يف سياقها.

مربع 13. منظمة »تشلدرن إن كرايسيس«، أفغانستان: معالجة التحدي املتمثل يف تعيني 
	 	


املعلامت من خالل حوافز الرواتب

نظراً لضغط العمل، فضالً عن املستوى العايل من الخربة واملهارة الذي تعتقد منظمة »تشلدرن إن كرايسيس« 

أنه يجب عىل املعلمني العاملني ضمن إطار برنامج تعليم مرّسع امتالكه، يتقاىض املعلمون العاملون ضمن 

برامج التعليم املرّسع رواتب شهرية أعىل مبقدار الضعفني عن تلك التي يتقاضاها املعلمون يف املدراس العادية. 

ويف حني أن ذلك ال يتفق مع السياسة الحكومية الخاصة بالتعليم القائم عىل املجتمع، تبني املنظامت أن دفع 

ذلك املستوى من الرواتب مطلوب للحفاظ عىل جودة التعليم الذي تقدمه.

ويعتقد أن املرتبات املرتفعة، إىل جانب حوافز النقل املدفوعة للمعلامت، تشكل جزًءا من السبب الذي 

يجعل الربنامج قادراً عىل استقطاب واستبقاء مدرسات مؤهالت وخبريات. ويحظى هذا األمر بأهمية خاصة يف 

أفغانستان، حيث يعترب رشكاء التنمية ووزارة التعليم النقص الحاد يف املعلامت املؤهالت عائقا كبرياً أمام مشاركة 

الفتيات عىل قدم املساواة يف التعليم.

Shah )2017( :مقتبس من

إذا تم توظيف املعلمني من املجتمع املضيف، قد تكون هناك حاجة إىل دفع حوافز بدل النقل و/أو اإلقامة. عىل 

سبيل املثال، إذا تم تنفيذ برنامج التعليم املرّسع يف مخيم لالجئني وتوجب عىل املعلمني أن ينتقلوا من املدن إىل 

القرى يف تلك املنطقة، فقد يتطلب ذلك دعامً مالياً ومكاناً لإلقامة. وإذا كان املعلمون يعيشون يف قرى مجاورة، فقد 

يحتاجون إىل عملية نقل يومية إىل املخيامت.

4
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من املهم وضع آليات دفع موثوقة وخطوط اتصال قوية مع املعلمني. ومبا أن برامج التعليم املرّسع غالباً ما تدار 

ألطر زمنية قصرية، فإن الحد من تعطل حضور املدرسني أو استبقائهم بسبب مشاكل يف الدفع أو تصورات بأن الراتب 

ليس محفزاً أو آمناً أمور لها أهمية خاصة.

مبجرد تطوير مهارات املعلمني من خالل التدريب األويل واملامرسة، فمن املرجح أن يجدوا عمالً »كمدرسني بدالء« 

أو قد يعلّموا يف برامج تعليمية أخرى، خاصة إذا كان برنامجهم الحايل عىل وشك االنتهاء أو أن رواتبهم ال تدفع يف 

الوقت املحدد.

أظهرت العديد من التقييامت – مثل برنامج التعليم املرّسع الخاص مبنظمة إنقاذ الطفولة يف جنوب السودان 

)2015(، وبرنامج التعلم املرّسع الخاص مبنظمة IBIS يف والية وسط االستوائية )2012(، وبرنامج التعليم املرّسع 

الخاص مبنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( يف ليبرييا )2011( – أن ارتفاع معدل دوران املعلمني شكل 

مشكلة خاصة يف برامج التعليم املرّسع. وكثرياً ما كان ذلك مرتبطاً بعدم كفاية املرتبات أو عدم انتظام عملية الدفع.

ينبغي العمل مع السلطات ذات الصلة لضامن إدراج املعلمني العاملني ضمن برنامج التعليم املرّسع يف كشوفات 

الرواتب الرسمية، إذا كان ذلك مناسباً. ويف الحاالت التي ال تستطيع فيها الحكومة الوطنية دفع رواتب معلمي 

برنامج التعليم املرّسع، ينبغي إنشاء آليات شفافة للدفع يف مرحلة مبكرة من الربنامج. كام ينبغي الربط مع أنظمة 

املراقبة والشفافية الحالية لضامن الدفع يف الوقت املناسب، أو التأكد من سؤال املعلمني بانتظام عن مدى رسعة 

الدفع لهم.

من املهم أيضاً توفري إرشاف كاف عىل املعلمني. وهذا يشمل ضامن وصول املعلمني يف الوقت املحدد يف كل نوبة 

والبقاء طوال فرتة النوبة.
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يعترب حضور املعلمني أمراً أساسياً لنجاح املتدربني. ووفقاً لـ Gillies & Quijada )2008(، ميكن أن يقلل غياب 

املعلم من التعلم املحتمل للطالب بنسبة 14 إىل 25 باملائة. يف هذا الشأن، ميكن أن تساعد لجان التعليم املجتمعية 

يف اإلرشاف عىل حضور املعلمني.

قد يعني اإلرشاف عىل املعلمني أيضاً ضامن إكامل املعلمني لجميع الوثائق الالزمة، مبا يف ذلك سجالت حضور 

الطالب، ودفاتر العالمات، وخطط العمل، وخطط الدروس، وسجالت العمل. قد يحتاج املعلمون إىل دعم الستكامل 

هذه الوثائق. وميكن أيضاً أن يكون هذا النوع من اإلرشاف جزءا ال يتجزأ من عملية التطوير املهني للمعلمني )انظر 

مبدأ 5(.

ففي أفغانستان، عىل سبيل املثال، يلعب مدير برنامج تعليم األطفال التابع ملنظمة »األطفال يف األزمات« »تشلدرن 

إن كرايسيس« دوراً نشطاً يف دعم ورصد املعلمني الذين يقومون بهذه املهام. تعد مساعدة املعلمني بهذه الطريقة 

أمراً بالغ األهمية، ليس فقط لضامن جودة الربامج، بل ألن حفظ السجالت بدقة غالباً ما يكون مهامً لضامن موامئة 

الربنامج مع نظام التعليم الرسمي. ويف حالة برنامج منظمة »األطفال يف األزمات« »تشلدرن إن كرايسيس«، تقوم 

وزارة التعليم بالتحقق من سجالت الربنامج وسجالت حضور الطالب وسجالت االمتحانات بشكل دوري، وكذلك 

األساس الذي يستطيع من خالله املتعلمون يف برنامج التعليم املرّسع ضامن االعرتاف بتعلمهم وإعادة اإلدماج يف 

نظام التعليم الرسمي.

ينبغي التخطيط الحتامل أن يغادر بعض املعلمني برنامج التعليم املرّسع بعد سنة أو سنتني، حيث قد توفر بعض 

الربامج األخرى املنفذة من قبل منظامت غري حكومية رواتب أفضل أو قد يجد املعلمون وظائف يف املدارس 

كمتعاقدين أو معلمني شبه متفرغني أو قد ينشغل بعضهم يف إنجاب األطفال أو مع أرسهم. ينبغي التحضري لدوران 

املعملني الذي ال ميكن تجنبه من خالل تخصيص ميزانية للتدريب املنتظم للمعلمني البدالء.

4
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مبدأ 5:

إخضاع املعلمني لتطوير مهني 
مستمر 

		
أ.  يجب توفري دورات تطوير مهني قبل العمل وبشكل مستمر خالل العمل حول 

معرفة املواد التعليمية وأساليب تدريس التعلم املرّسع.

ب.  يجب إدراج قضايا الشمول ومراعاة الفوارق بني الجنسني ومامرسات الحامية يف 

تدريب معلمي برنامج التعليم املرّسع.

ج.  ينبغي ضامن تزويد املدرسني بالدعم والتدريب بشكل منتظم للمساعدة يف تحسني 

جودة التدريس يف الفصول الدراسية.

د.  ينبغي العمل مبارشة مع معاهد تدريب املعلمني والهياكل الوطنية لغايات تدريب 

املعلمني العاملني يف برنامج التعليم املرّسع من أجل توفري تطوير مهني معتمد 

ملعلمي برنامج التعليم املرّسع.
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5

إذا كان املعلمون يفتقرون إىل املهارات األساسية أو املعرفة، فيجب وضع حزمة تدريبية ذات مسارين تشمل أساليب 

التدريس )مبا يف ذلك أساليب تدريس التعلم املرّسع( وتعزز املعرفة باملحتوى

ميكن تدريب املعلمني عىل أساليب تدريس التعليم املرّسع )انظر مبدأ 2(، حتى لو كانوا يفتقرون إىل تدريب رسمي 

مخصص للمعلمني. يف الواقع، يعاين املعلمون املدربون تدريباً رسمياً يف بعض األحيان بشكل أكرب يف تطبيق أساليب 

التعلم املرّسع مقارنة باملعلمني غري املدربني، ألن تدريبهم غالباً ما ينطوي عىل استخدام األساليب التقليدية، عىل 

غرار املحارضات. وسيحتاج املعلمون املدربون وغري املدربني دعامً كبرياً الستخدام أساليب أكرث تركيزاً عىل املتعلم.

يتعلق املسار اآلخر بتعزيز املعرفة يف مجاالت املحتوى األساسية. يف بعض السياقات التي ال ميتلك فيها املعلمون 

إال مستوى متدن من التعليم االبتدايئ أو مستوى بسيط من التعليم بعد االبتدايئ، سيغطي املسار الثاين غالبية 

املستوى األعىل من املنهاج الدرايس االبتدايئ. وميكن أن يغطي أيضاً اللغات التي يجب إجادة كتابتها وتحدثها لغايات 

التدريس، فضالً عن مهارات حياتية إضافية.

ينبغي استخدام »حزمة تدريب معلمي املدارس االبتدائية يف سياق األزمات« يف املكون الخاص بأساليب التدريس 

ضمن برنامج تدريب معلمي برنامج التعليم املرّسع.

إذا كان هناك بالفعل دليل تدريبي حول أساليب التدريس للمعلمني ضمن برنامج التعليم املرّسع – عىل سبيل 

املثال، كجزء من سياسة الحكومة أو کإرث من املرشوعات السابقة لربامج التعليم املرّسع – فيجب مراجعة الدليل 

ومعايرته وفقاً لحزمة تدريب معلمي املدارس االبتدائية يف سياق األزمات، وتحديثه. وإذا وجدت نصائح متضاربة بني 

الحزمة ودليل أساليب التدريب املزمع وضعه، فيجب حل هذا التضارب بني رشكاء الربنامج بأرسع ما ميكن.

وينبغي أن يضمن تدريب املعلمني أن يتعلم املعلمون معلومات هامة عن مسائل ومسؤوليات حامية الطفل، وأن 

يطوروا مامرسات تدريس شاملة تراعي الفوارق بني الجنسني )انظر مبدأ 3(.

ينبغي ضامن توفري تطوير مهني منتظم أثناء العمل لجميع املعلمني، مبا يف ذلك التدرب عىل أساليب تدريس التعلم 

املرّسع ومحتوى املواد التعليمية. ومن املرجح أن يكون التدريب القائم عىل املجموعات، مقرتنا باإلرشاف والدعم 

املقدم يف مركز الربنامج، أكرث فعالية من التدريب املركزي واملتتايل. ينبغي استغالل الكثري من الفرص ملامرسة وتطبيق 

أساليب التدريس الجديدة.

وقد يعاين املعلمون، الذين اختربوا أساليب تدريس تقليدية قامئة عىل املحارضات يف عملية تدريسهم، من تبني نهج 

غري مألوف يركز عىل املتعلم ويشمل الجميع. وقد تفتقر النظم التعليمية املتأثرة بالنزاعات واألزمات إىل القدرة 

عىل توفري تدريب حول أساليب التعلم املرّسع. ويعد االستثامر يف املوظفني وتخصيص الوقت الالزم لتقديم الدعم 

واإلرشاف املستمرين أمراً أساسياً.

حيثام أمكن، ينبغي التعاون مع معاهد تدريب املعلمني والهياكل الوطنية لتدريب املعلمني، ليك يتمكن املعلمون 

من اكتساب معارف ومهارات معرتف بها عىل املستوى الوطني. وميكن أيضاً أن يساعد التنسيق مع الهيئات املانحة 

للشهادات املعلمني يف الحصول عىل شهادات هامة ميكن أن تحسن من أساليب تدريسهم وتساعدهم يف إيجاد 

وظائف بعد انتهاء برنامج التعليم املرّسع. قد يكون من الصعب جداً تحقيق هذا املستوى من التنسيق ولكنه هدف 

هام عىل املدى الطويل.

http://www.ineesite.org/en/training-pack-for-primary-school-teachers-in-crisis-contexts
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عىل سبيل املثال، يف كينيا، نجح املجلس الرنويجي لالجئني يف إقامة رشاكات مع كلية جامعية محلية للمعلمني، 

واملعهد الوطني لتطوير املناهج، ومديرية التعليم عىل مستوى املقاطعات لتوفري »تدريب ما قبل العمل« للمعلمني 

العاملني ضمن برنامج التعليم املرّسع، مبا يتامىش مع املعايري الوطنية. يف هذه الحالة، تم تدريس املنهاج الدرايس 

واألساليب الخاصة بالتعليم املرّسع من قبل خرباء خارجيني استعان بهم املجلس الرنويجي لالجئني، يف حني ركز 

امليرسون يف كلية املعلمني الجامعية عىل مجاالت خرباتهم ذات الصلة، وهي منهجيات التدريس يف الغرف الصفية 

ونظم التعلم متعددة الفرتات واللغات والفئات العمرية.

مربع 14. عنارص التدريب الفعال ملعلمي برنامج التعليم املرّسع  

يجب أن يتضمن تدريب املعلمني العاملني ضمن برامج التعليم املرّسع ما ييل:

حامية الطفل ومدونة قواعد السلوك. ضامن تدريب املعلمني عىل أساسيات حامية الطفل ومدونة قواعد 

السلوك الخاصة باملعلمني، أو معايري ذات صلة وقابلة لإلنفاذ تتعلق بسالمة األطفال وحاميتهم.

الشمول ومراعاة الفوارق بني الجنسني. يجب ضامن أن يدعم التدريب املعلمني عىل استخدام مامرسات شاملة 

تراعي الفوارق بني الجنسني يف تعليمهم.

أساليب التدريس الخاصة بالتعلم املرّسع. يجب دمج أساسيات التعلم املرّسع، التي تتضمن أساليب تدريس 

قامئة عىل الحقوق، وتركز عىل املتعلم، وتقوم عىل األنشطة. ويجب أن يشتمل تدريب املعلمني عىل تطبيق هذه 

املنهجية وأن ينظم عىل أساس مجموعات، وأن يتضمن أنشطة وألعاب ومناقشات مفتوحة، باإلضافة إىل إجراء 

البحوث وأوراق العمل، حتى يتمكن املعلمون من التعلم عن طريق املامرسة.

املنهاج املكثف. يجب العمل مع املعلمني عىل مفاهيم املناهج الدراسية املضغوطة أو املكثفة، أو املواد 

املصممة للتعليم والتعلم، بحيث يفهم املعلمون أن املنهج املكثف:

يزيل تداخل وتكرار املوضوعات التقليدية  	

يستخدم التالقح بني املواضيع لغايات التعزيز بدالً من التكرار  	

يستخدم منهجية تدريس تفاعلية للقضاء عىل املراجعة أو التقليل منها  	

املهارات القامئة عىل املحتوى. توفري الفرصة للمعلمني لتعزيز مهاراتهم يف مجاالت املحتوى الذي سيقومون 

بتدريسه، إذا لزم األمر.

تشمل االعتبارات األخرى لتدريب معلمي برنامج التعليم املرّسع ما ييل:

	  ينبغي أن يكون تدريب املعلمني تفاعلياً ويستند إىل التعلم باالكتشاف – جوانب التدريس التي يفرتض أن 

ينفذها املعلمون أنفسهم.

	  ينبغي أن يتكون التدريب من تدريب أويل يستمر من 8 إىل 10 أيام، مع متابعة منتظمة )مرتني يف السنة( 

تستمر من 3 إىل 5 أيام.
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	  ضامن وجود نظام قوي لتوفري اإلرشاد والدعم للمعلمني. وقد يشمل ذلك دوائر تعلم املعلمني، ومراقبة 

املعلمني اآلخرين، والتعاون يف وضع خطط الدروس.

	  تنظيم دورات إرشاد وتطوير مهني متسق ومستمر هو أمر مهم.

	  يجب أن تكون العمليات التي تتضمن دافع تعليمي عايل – مثل تدريب الشبكة وتدريب األقران بعضهم 

البعض للحصول عىل الشهادات – ضمن برنامج التطوير املهني للمعلمني.

Baxter & Bethke )2009( :مقتبس من

يف معظم سياقات األزمات، سيحتاج املعلمون إىل دعم كبري يف التخطيط لحصص دراسية شاملة وتركز عىل املتعلمني 

وترشك الفتيات والفتيان واملتعلمني ذوي اإلعاقة، وممن يعانون من مشاكل نفسية اجتامعية. قد يحتاج املعلمون إىل 

الحصول عىل أكرب قدر ممكن من مواد التعليم والتعلم. من املرجح أال ميتلك املعلمون الخربة الكافية لوضع موادهم 

الخاصة عىل األقل يف البداية )انظر مبدأ 4(.

ويستفيد جميع معلمي برنامج التعليم املرّسع من عقد اجتامعات جامعية منتظمة ومساعدة بعضهم البعض. 

وميكن تشجيع املعلمني واملدربني عىل االلتقاء معاً عىل مستوى املركز وعىل مستوى املجموعة ملناقشة كيفية 

مساعدة املتعلمني الذين يواجهون صعوبات وكيفية تغيري أساليب التدريس التي يستخدمون. ميكن للمدراء وضع 

جداول زمنية منتظمة لتمكني املعلمني من حضور الحصص الصفية لبعضهم البعض وتقديم ردود فعل بناءة.

مربع 15 – التقييم التجميعي لربامج التعليم املرّسع الخاصة باملجلس الرنويجي الالجئني  

يف عام 2015، أجرى املجلس الرنويجي لالجئني تقييامً تجميعياً لربامج التعليم املرّسع القامئة والسابقة. من بني 

النتائج التي خلص أليها هي أن املعلمني من غري ذوي الخربة استفادوا من الخطط النموذجية للحصص الدراسية 

وموارد مامثلة.

شكل توفري املوارد املناسبة للمعلمني أمراً حاسامً بالنسبة إىل شعور املعلمني بالفعالية املهنية. وقد بذلت جهود 

مكثفة من جانب املجلس الرنويجي لالجئني لضامن حصول معلمي التعليم املرّسع عىل املوارد واملواد املطلوبة 

للقيام بعملهم بشكل جيد.

ويف الوقت الذي يتم فيه الرتكيز عىل تطوير املواد املوضوعة من قبل املعلمني والطالب يف العديد من الربامج، 

فإن وجود دليل أو كتيب واضح ومنظم، عىل غرار حزمة الطوارئ للمعلم، هو موضع تقدير كبري من قبل 

املعلمني.

غالباً ما يدخل هؤالء املعلمون الفصول الدراسية دون خربة سابقة. وقد أظهرت العديد من التقييامت بأن وجود 

دليل مفصل ومتدرج إلعطاء الدروس الفردية، أو عىل األقل وجود إطار للدروس النموذجية، يوفر لهم أداة 

ارتكاز مهمة ميكن االعتامد عليها يف البداية.

Shah )2015( :املصدر

5
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دليل مبادئ التعليم املرّسع

ينبغي أن تتفاوض برامج التعليم املرّسع مع الحكومة عىل )وتدرج يف أي مذكرة تفاهم( خطوات العتامد املعلمني 

العاملني يف برامج التعليم املرّسع كلام كان ذلك ممكناً، لتسهيل انتقالهم إىل وضع التدريس الكامل. ويعد هذا 

إسهاماً رئيسياً يف تعزيز قوة العمل التعليمية ونظامها األوسع نطاقاً عىل املدى الطويل، ومن املرجح أن يخفض 

معدل دوران املوظفني يف برنامج التعليم املرّسع.

يشكل التطوير املهني املستمر للمعلمني تحدياً يف جميع سياقات البلدان النامية. ويف األزمات والنزاعات، ميكن أن 

تكون الصعوبة أكرب. وينبغي أن يسعى برنامج التعليم املرّسع إىل توفري برنامج تطوير مهني مستمر يهم املعلمني 

ويفيد القوى العاملة والنظام التعليمي األكرب، مع انتقاء الخيارات بشأن ما هو ممكن بشأن الفرص والتحديات التي 

يواجهوها.
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مربع 16. اإلغاثة والصمود من خالل التعليم يف املرحلة االنتقالية )منظمة ريت الدولية(، 
	 	


برنامج التعليم املرّسع الثانوي: التطوير املهني للمعلمني

قبل البدء، تعاونت منظمة ريت مع املعهد الكيني لتطوير املناهج إلجراء تقييم الحتياجات املعلمني. هدفت 

هذه الدراسة إىل تقييم قدرة املعلمني املحتملني عىل: )1( تنفيذ أساليب التدريس الخاصة بالتعليم املرّسع؛ )2( 

إظهار معرفتهم باملحتوى؛ )3( استخدام املوارد املحلية؛ )4( تعليم املتعلمني ذوي االحتياجات املتنوعة؛ و )5( 

تقييم التعلم. وقد استخدم هذا التقييم كأساس لتصميم تدريب املعلمني وجوانب التطوير املهني للربنامج.

كل عام، وقبل بدء العام الدرايس، يشارك املعلمون يف عملية إرشاد تسبق العمل تساعدهم عىل فهم كيفية 

تنفيذ برنامج التعليم املرّسع، ومعرفة أنواع الوثائق التي يتوقع أن يحتفظوا بها، وتعريفهم بأساليب التدريس 

الخاصة بالتعليم املرّسع. يف كانون الثاين / يناير من كل عام، تجري منظمة »ريت الدولية« تقييامً لالحتياجات 

يتضمن مالحظات واختباراً لتقييم مهارات واحتياجات املعلمني. وبحلول مارس/آذار من كل عام، تقوم املنظمة 

باالستعانة بخرباء تعليم مرّسع لتنفيذ تدريب أثناء العمل لبناء املهارات التي تم تحديدها عىل أنها احتياجات 

ذات أولوية.

كام توفر منظمة »ريت الدولية« عدداً قليالً من املنح الدراسية مليرسي التعليم للحصول عىل شهادة 

البكالوريوس يف التعليم من جامعة ماونت كينيا. ويشمل الدعم اإلضايف للتطوير املهني التدريب من قبل 

مسؤول التعليم يف منظمة »ريت الدولية« ومدير املدرسة، فضالً عن اإلرشاد من قبل معلمني أكرث خربة.

معظم املعلمني )32 من 38( يف برنامج التعليم املرّسع الخاص مبنظمة »ريت الدولية« هم معلمون غري مؤهلني 

من الالجئني. أرسلت املنظمة ستة مواطنني كينيني يحملون شهادة البكالوريوس يف التعليم للحصول عىل تدريب 

داخيل يف كل مركز من مراكز التعليم املرّسع الثالثة، وتعمل عىل نقلهم شهرياً حتى يتمكنوا من تقديم دعم 

إضايف للمعلمني من الالجئني.

Boisvert )2017a( :املصدر

5
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مبدأ 6:

متايش األهداف والرصد والتمويل 
مع بعضها البعض  

		
أ.  يجب أن يرتكز الهدف الكيل للربنامج عىل زيادة فرص الوصول، وتحسني املهارات 

وضامن الحصول عىل الشهادات.

ب.  يجب تطوير وتطبيق وتقديم تقارير منتظمة باستخدام إطار الرصد والتقييم 

املرتبط بأهداف الربنامج وخططه.

ج.  يجب ضامن أن تكون نظم الرصد والتقييم لتجميع البيانات وتحليلها متوافقة مع 

نظم وزارة التعليم.

د.  يجب التأكد من متويل الربنامج بشكل كاف لضامن الحد األدىن من املعايري 

املستدامة للبنية التحتية والتوظيف واللوازم واإلرشاف واإلدارة.

ه.  يجب تضمني اسرتاتيجيات خروج و/أو خطة استدامة خالل تصميم برنامج التعليم 

املرّسع.
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6

ينبغي أن تركز أهداف وغايات برنامج التعليم املرّسع عىل زيادة فرص حصول األطفال والشباب الذين تجاوزوا سن 

املدرسة وممن هم خارج املدرسة واألطفال املحرومني عىل التعليم، وأن تسرتشد بتقييم أويل لقطاع التعليم وبيانات 

أساسية أخرى )انظر مبدأ 10(. ميكن لربامج التعليم املرّسع أن تحقق ذلك من خالل انتقال الطالب إىل املدارس 

الرسمية عند نقاط دخول مختلفة )بعد االنتهاء من دورة التعليم املرّسع( أو من خالل تقديم شهادة بديلة لإلنجاز. 

وقد تكون األسئلة، مثل تلك الواردة أدناه، مفيدة يف تقييم مدى مالءمة برنامج التعليم املرّسع للسياق.

ما مدى قوة األساس الذي يستند إليه الدليل بأن برنامج التعليم املرّسع يلبي طلب املجموعات املستهدفة، ممن 	 

هم خارج املدرسة، يف الحصول عىل التعليم واملهارات؟

هل تعكس نظرية التغيري و/أو اإلطار املنطقي يف تصميم الربنامج افرتاضات عمل واقعية لضامن نجاح برنامج 	 

التعليم املرّسع؟

بعد التصميم األويل، يجب إعادة التشاور مع األطفال والشباب غري امللتحقني باملدارس ومجتمعاتهم املحلية للتحقق 

مام إذا كان من املرجح أن يلبي هذا النهج احتياجاتهم، وما هي التغيريات املطلوبة.

ينبغي أن يطلب من خرباء الرصد والتقييم يف مرحلة مبكرة تصميم واإلرشاف عىل عملية تهدف إىل الحصول عىل 

تغذية راجعة منتظمة ودالئل حول قدرة الربنامج عىل تحقيق الغايات واألهداف، مبا يف ذلك عقد مشاورات مع 

الطالب واملعلمني وأصحاب املصلحة يف املجتمع، حيث سيكون من املفيد معرفة ما ييل:

ما إذا كان برنامج التعليم املرّسع فعاالً يف تحقيق أهدافه، باملقارنة مع طرق تعليم أخرى للمجموعات املستهدفة 	 

نفسها

ماهية العنارص التي تتضمنها عملية تصميم وتنفيذ برنامج التعليم املرّسع والتي ميكن تحسينها بشكل معقول، 	 

مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال، توظيف ودعم الطالب واملناهج الدراسية واملواد والبنية التحتية وتوظيف املعلمني 

وعمليات االختيار والتدريب والدعم واإلدارة واالتصاالت والتواصل مع املجتمع

يف بعض البيئات، عىل سبيل املثال، ميكن مقارنة نتائج اختبار املتعلمني يف برنامج التعليم املرّسع مع تلك املوجودة 

يف املدارس الحكومية، ولكن يف بيئات أخرى، فإن ظروف حياة املتعلمني يف برامج التعليم املرّسع واملدارس مختلفة 

جداً بشكل يصعب معه إجراء مثل هذه املقارنة. وينبغي تحديد غايات محددة، مثل نتائج االختبار، استناداً إىل 

السياق واملتعلمني، ومحاذاتها مع األهداف الكلية للربنامج. عىل سبيل املثال، وضع برنامج »التعلم من أجل الحياة« 

يف أفغانستان اختبارات بديلة لتقييم عملية تعلم املشاركني بالتعاون مع وزارة التعليم )انظر مربع 23 يف مبدأ 9(. 

وبغض النظر عن املقارنات املقررة، فإن برامج التعليم املرّسع هي األفضل عندما تكون مصممة بشكل يتامىش مع 

النظم القامئة لتجميع البيانات، مثل نظام معلومات إدارة التعليم، الذي يدعم الجهود املبذولة لتحقيق التعليم 

للجميع وأهداف التنمية املستدامة.

لن تكون األدلة مفيدة إال عند تحديد أهداف واضحة. اتسمت برامج التعليم املرّسع تاريخياً بضعفها يف تحديد 

الغايات واألهداف، وبصفة خاصة، كانت نادراً ما تنتج بيانات تدل عىل أن االفرتاضات املتعلقة باألهداف صحيحة 

عند التطبيق. ومبجرد تحديد أهداف الربنامج وغاياته بوضوح، ميكن تحديد أشكال وأنواع البيانات املجمعة )املجلس 

الرنويجي لالجئني، 2016(.
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مربع 17. غايات وأهداف إلحاق الفتيات يف التعليم  

حدد استعراض أجراه املجلس الرنويجي لالجئني ثالث طرق فعالة لتوضيح األهداف الجنسانية يف أدبيات برنامج 

التعليم املرّسع. ويف كل مثال، كانت هناك أهداف إلحاق محددة فيام يخص النوع االجتامعي، ومن ثم ركزت 

الربامج تحديداً عىل االسرتاتيجيات الرامية إىل زيادة التحاق الفتيات بالتعليم.

االستهداف: تستهدف املشاريع تحديداً الفتيات والنساء من خالل عدد من االسرتاتيجيات. ومن األمثلة عىل 

ذلك ما ييل: )أ( تخصيص الربنامج للفتيات والنساء فقط، وذلك بصفة عامة ألنه سبق استبعادهن، وهناك حاجة 

محددة ملساعدتهن عىل التنافس عىل قدم املساواة يف النظام املدريس الرسمي )ومن األمثلة عىل ذلك مرشوع 

أودان يف الهند (؛ و )ب( البحث عن معلامت لتدريس الفتيات أو الفصول الدراسية املختلطة. ومن األمثلة 

عىل الربامج التي تقوم بذلك، مرشوع لجنة النهوض بالريف يف بنغالديش وبرنامج الفرص التكميلية يف التعليم 

االبتدايئ يف أوغندا.

السلوكيات النموذجية والتوعية: حاولت بعض الربامج، مثل برنامج أودان يف الهند وبرنامج التعليم اإلذاعي يف 

جنوب السودان، ضامن )من خالل تدريب املعلمني و / أو رفع مستوى الوعي( أن تتبنى الصفوف نهجاً بناًءا 

وشامالً حيث دعيت الفتيات للمشاركة عىل حد سواء، واستجاب املعلمون بشكل إيجايب ألسئلة وتعليقات 

الفتيات، واشتملت الدروس عىل رسائل عن املساواة يف الحقوق، أو عملت جهات منارصة من املجتمع عىل 

توعية القادة املحليني بأهمية تعليم بناتهم.

الحصص: هناك أيضاً برامج تضع املساواة بني الجنسني كهدف من خالل فرض نسب مخصصة لإلناث. وهذا 

النهج املتعلق باملساواة بني الجنسني، وال سيام عندما يتم وضعه كربنامج مبعزل عن غريه من الربامج، هو أضعف 

خيارات الربنامج.

مقتبس من: املجلس الرنويجي لالجئني 2016

ينبغي أن تدرج برامج التعليم املرّسع يف امليزانيات الوطنية. ميكن لواضعي برنامج التعليم املرّسع أن يتعاونوا مع 

املسؤولني الحكوميني بشأن التخطيط وتصميم امليزانية يف مرحلة البدء املبارشة، عندما يتم اتخاذ قرارات متعلقة 

بالربامج لها تأثري عىل املدى الطويل. ويف الوقت الذي يشمل فيه عدد من خطط قطاع التعليم برامج التعليم 

املرّسع، إال إن عدداً قليالً نسبياً منها يتضمن مخصصات محددة يف خطوط امليزانية. تعترب »مدرسة الحياة« يف غانا 

مثاالً عىل برنامج نجح يف الدعوة إىل إدراج التعليم املرّسع يف ميزانيات التعليم الوطنية.

عملية جمع بيانات قوية عن مدى أهمية وتأثري برامج التعليم املرّسع هي الطريقة األكرث فعالية لتأمني التمويل بعد 

املرحلة األولية. ينبغي إيجاد تفاهم واضح مع الحكومة والجهات املانحة حول ماهية األدلة التي ستحتاج إليها تلك 

الجهات ملواصلة أو زيادة التمويل. أدت الصعوبات املتعلقة بتأمني التمويل الالحق لربنامج التعليم املرّسع الخاص 

مبنظمة اليونيسف يف ليبرييا إىل قيام املعلمني برتك الربنامج بشكل جامعي والتوجه إىل مدارس أخرى، ما أدى إىل ترك 

.)Manda، 2011( الطالب بدون تعليم

باستخدام التقييم املبديئ والدروس املستفادة من عملية إرشاك املجتمع املحيل )املبدأين 10 و 8(، يجب التخطيط 

للكيفية التي ينبغي أن يقوم من خاللها الربنامج يف تحديد املسائل املالية التي يرجح أن تساعد يف الحفاظ عىل 

حضور املتعلمني واالستجابة لها. عىل سبيل املثال، تحديد ما إذا كان هناك حاجة إىل تحويالت نقدية أو برامج حوافز 
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مامثلة للحد من الحواجز واسعة النطاق املتعلقة بالتكاليف، وجلب خرباء يف تحديد التحويالت النقدية، أو ربط 

برنامج التعليم املرّسع بربامج تحويالت نقدية موضوعة بشكل جيد. وسيكفل التقييم الكامل لخطط التحويالت 

النقدية قبل التنفيذ أن تكون مالمئة.

وميكن أن ترتتب عىل هذه املخططات عواقب غري مقصودة، مثل استقطاب املتعلمني من املدارس العادية إىل برامج 

التعليم املرّسع، وتدفع املتعلمني إىل الترسب من املدرسة بعد انتقالهم إىل أماكن تعليمية أخرى ال تقدم أي حوافز. 

ويف حال اعترب أن هذا النهج مالئم للسياق، فسيكون من الرضوري وضع امليزانية وفقاً لذلك.

باإلضافة إىل اتباع أفضل املامرسات عند وضع ميزانية الربنامج، هناك عدة اعتبارات تتعلق بامليزانية والتكلفة والرصد 

خاصة بربامج التعليم املرّسع.

وميكن أن تشمل تلك االعتبارات ما ييل:

ينبغي دراسة التكاليف السنوية لكل متعلم، مثل تكاليف التسجيل، ورواتب املعلمني واملرشفني، واإلرشاف 	 

والتدريب، واإلدارة )مبا يف ذلك لجان التعليم املجتمعية( والعمليات )اإليجارات والوقود واملرصوفات العامة(. 

وينبغي تغطية التكاليف غري املبارشة مثل الزي الرسمي والنقل ومواد التعلم إما جزئياً أو كلياً.

ميكن أن توفر املجتمعات املحلية األرض وغريها من مستلزمات البنية التحتية والعاملة واملواد. وقد تشمل 	 

التكاليف الرأساملية املتوقعة الفصول الدراسية، وأماكن إقامة املعلمني، ومرافق املياه والرصف الصحي.

ينبغي دراسة تكاليف بدء التشغيل الهامة – مبا يف ذلك املرافق، واملركبات، ووضع املناهج، واملواد والحمالت 	 

املجتمعية واإلذاعية، واالستشاريني املحليني / الدوليني.

قد تتطلب التحويالت النقدية والحوافز األخرى، مثل برامج التغذية )التي قد يوفرها الرشكاء مثل برنامج األغذية 	 

العاملي( وضع ميزانية من أجل التنفيذ واإلدارة والرصد.

تعترب الخطوط الصغرية واملرنة للميزانية املطلوبة لدعم االحتياجات الخاصة للمتعلمني فكرة جيدة، ال سيام 	 

بالنسبة للذين يعانون من اإلعاقة. قد يحتاج بعض املتعلمني إىل كرايس متحركة أو أجهزة مساعدة أخرى، ويحتاج 

الكثري منهم إىل نظارات قراءة ليكونوا قادرين عىل التعلم. وميكن إدارة خط امليزانية هذا من خالل إنشاء صندوق 

منح للجان املركزية لضبط وتعزيز مساهامت املجتمع املحيل، أو من خالل وضع مخصصات مبارشة للمعلمني 

واملتعلمني من قبل إدارة برنامج التعليم املرّسع، استناداً إىل توصيات املعلمني ومناقشاتهم.

ينبغي أخذ دورة املتعلمني يف برنامج التعليم املرّسع بعني االعتبار عند التخطيط لدورة التمويل وامليزانية. 	 

وينبغي أال يستنفذ التمويل أو يقل قبل أن يكون املتعلمون مستعدين لالنتقال إىل املدارس الرسمية.

ميكن أن تكون هناك تحديات كبرية أمام توريد مواد التعليم والتعلم، مام سيكون له تأثري غري متناسب عىل األطر 

الزمنية الضيقة لربامج التعليم املرّسع.

قد يتعذر عىل املصنعني إنتاج الطلبات يف غضون مهلة قصرية، وقد يكون من الصعب العثور عىل مرتجمني جيدين 

للمواد املحلية. كام قد ال تكون مراكز برامج التعليم املرّسع جزًءا من مسارات التزويد املركزية وترتيبات اإليصال إىل 

املدارس العادية. قد ينسحب املتعلمون إذا مل تبدأ عملية التدريس كام هو مخطط لها، أو إذا تسببت اإلخفاقات 

يف عملية إيصال املواد يف فقدان املجتمعات للثقة. تشكل هذه مشكلة خاصة مع املناهج الدراسية املرّسعة، حيث 

يعني التأخري خسارة تعليم مبقدار الضعف مقارنة بالتعليم العادي.

6
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يساهم التخطيط املسبق واملفصل يف التقليل من هذه املخاطر. وميكن وضع خطط احتياطية لدعم التدريس يف حالة 

سوء األحوال الجوية أو النزاعات، والتي قد تتسبب يف تأخريات يف إيصال املواد. قد يكون من املمكن تصوير املواد 

محلياً، أو تبادل املعلومات األساسية مع املعلمني من خالل شبكات الهاتف املحمول، وذلك باستخدام الرسائل القصرية 

أو رسائل الوسائط املتعددة. وقد يكون لدى املدارس الرسمية القريبة مواد ميكن استعارتها وتكييفها مبا يناسب 

املنهاج. ومن شأن إعطاء األولوية لالتصال والتعاون حول عملية توفري املواد أن يزيد من عملية معالجة مثل هذه 

التأخريات. ويف العديد من البلدان، تولت اليونيسيف مسؤولية توفري الكتب املدرسية عىل نطاق البلد. ميكن ملقدمي 

برامج التعليم املرّسع ان يسعوا للحصول عىل دعم اليونيسف إلدراج املواد الخاصة بربنامج التعليم املرّسع ضمن 

شبكة التوزيع املحلية لديهم.

مربع 18. برنامج التعليم االبتدايئ يف أفغانستان: توريد وإيصال املواد  

أشار العديد من الخرباء التنفيذيني إىل تحديات تتعلق بعملية توريد وإيصال املواد، مام أدى إىل إضعاف 

العالقات الرئيسية. واجه برنامج التعليم االبتدايئ يف افغانستان مشاكل تتعلق بعملية التوريد ازدادت حدتها 

بسبب الثغرات يف التمويل، ونقاط الضعف املتعلقة بإمكانات املوردين، ناهيك عن تحديات تتعلق بالتضاريس 

يف املناطق النائية. ويعمل ما نسبته 45 باملائة من فصول التعليم االبتدايئ يف املناطق الريفية والنائية والجبلية 

التي تنقطع سنوياً عن وسائل النقل لعدة أشهر يف كل مرة. وقام الرشكاء املنفذون بإيصال حزم مخفضة من 

املواد )مبا يف ذلك الكتب( سرياً عىل األقدام )والجامل( عرب ممرات جبلية يف الوقت املناسب خالل األيام األوىل من 

املدرسة.

عندما تم توزيع الحزم املخفضة من املواد عىل املعلمني والطلبة، ظهر هناك توتر بني املجتمعات املحلية والرشكاء 

املنفذين، حيث فرست املجتمعات محدودية اإلمدادات عىل أنها دليل عىل وجود فساد وتقليص للمواد. ساعدت 

عملية إدراج قوائم شاملة بحزم املواد والتغيريات الرضورية الناشئة عن التحديات اللوجستية يف أدلة املدربني 

واملرشدين يف تهدئة مخاوف املجتمعات املحلية.

Nicholson )2006b( :املصدر

إن وضع اسرتاتيجية واضحة للخروج يف تصميم الربنامج أمر مهم، ولكن تجدر اإلشارة إىل أن الظروف الفعلية املحيطة 

بإنهاء برنامج التعليم املرّسع ستتحدد بحسب السياق، وبالتايل فهي غالباً ما تكون متغرية ويصعب توقعها. هناك 

أربع حاالت إنهاء شائعة لربامج التعليم املرّسع تختلف باختالف التمويل واستمرار الطلب وهذه الحاالت هي:

1.  عند جفاف التمويل وانتهاء برنامج التعليم املرّسع )غالباً ما يكون فجأة( أو عند استمرار الربنامج بتمويل غري 

كاٍف.

2.  عند تديد التمويل واستمرار برنامج التعليم املرّسع بعد دورته األولية. عند استمرار برامج التعليم املرّسع 

طويلة األجل هذه واستمرار الطلب )أي أنه ما يزال هناك أعداد كبرية من األطفال والشباب ممن تجاوزوا سن 

االلتحاق باملدارس وممن هم خارج املدرسة(.

3.  عندما يأيت تويل الربنامج من مصادر متنوعة، وينضوي يف نهاية املطاف تحت مظلة االسرتاتيجية الحكومية 

الرسمية للقطاع، كام حصل، عىل سبيل املثال، مع برنامج التعليم املرّسع الخاص بلجنة النهوض بالريف يف 

بنغالديش ومدرسة الحياة يف شامل غانا.

4.  تتناقص الحاجة والطلب عىل برامج التعليم املرّسع نظراً الرتفاع نسبة األطفال الذين يلتحقون بالتعليم االبتدايئ 

ويكملونه. ويف هذا السياق، تنتهي برامج التعليم املرّسع أو يتم إدماجها يف النظام املدريس الرسمي.
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ويف حني أن الربامج قد تنتهي بشكل مفاجئ )بسبب توقف التمويل أو نتيجة لتغريات غري متوقعة يف السياق(، فمن 

املهم أن تكون اسرتاتيجية الخروج جاهزة بشكل كامل. وكجزء من هذه االسرتاتيجية، يجب التفكري فيام إذا كانت 

الحاجة إىل برامج تعليم مرّسع ستستمر إىل ما بعد مدة الربنامج الحايل، أو ما إذا كان سيتم إعادة إدماج جميع 

األطفال خارج املدرسة يف التعليم النظامي بعد فرتة محددة. بالنسبة للحالة األوىل، ينبغي عندئٍذ أن تبدأ الجهود 

مبكراً يف دراسة كيفية نقل املسؤولية املتعلقة بتقديم التعليم املرّسع إىل املجتمعات أو الرشكاء اآلخرين أو سلطات 

التعليم عىل مستوى املنطقة و/أو عىل املستوى الوطني. وقد يشمل ذلك تدريب املعلمني عىل تويل أدوار قيادية 

يف الربنامج، ودعم قادة املجتمعات املحلية يف أدوار إدارة الربامج، و/أو تنظيم عملية تجريبية لنقل برنامج التعليم 

املرّسع إىل السلطات التعليمية.

6
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مبدأ 7:

إدارة مركز التعليم املرّسع بشكل 
فعال   

		
أ.  يجب ضامن وجود نظم مالية وإرشافيه ونظم رصد وتقييم.

ب.  يجب وضع نظم لحفظ سجالت الطالب والوثائق، وبيانات لرصد التقدم املحرز يف 

عملية إلحاق الطالب بالربنامج، والحضور، والترسب، واالستبقاء، واإلكامل، والتعلم، 

مصنفة حسب الجنس والفئة العمرية.

ج.  يجب وضع نظم ملتابعة الطالب املسجلني بربنامج التعليم املرّسع، الذين أكملوا 
عملية االنتقال إىل / االلتحاق يف التعليم النظامي والتدريب املهني و/أو التوظيف.16

د.  يجب ضامن أن تكون لجنة التعليم املجتمعية ممثلة للمجتمع، ومدربة ومجهزة 

لدعم إدارة برنامج التعليم املرّسع.

16  ألغراض الرصد والتقييم، من املفيد متابعة الطالب السابقني من أجل تقييم أثر الربنامج. ولكن يف الواقع، غالباً ما يكون ذلك غري ممكن 

بالنسبة للربامج التي تتجاوز التسجيل األويل لخريجي برنامج التعليم املرّسع يف املدارس الرسمية. من املهم أن نالحظ أن هذه غاية ينبغي 

السعي لتحقيقها.
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7

ينبغي أن يدار برنامج التعليم املرّسع عىل نحو فعال بالتاميش مع األهداف )انظر مبدأ 6(؛ ويشمل ذلك إنشاء نظم 

للرقابة املالية واإلرشافية ونظم للرصد والتقييم.

مربع 19: منظمة »تشلدرن إن كرايسيس« – مراكز التعليم املجتمعية: اإلدارة  

تم انشاء مراكز التعليم املجتمعي التابعة ملنظمة »تشلدرن إن كرايسيس« برتكيز واضح عىل تحسني فرص 

حصول األطفال النازحني، ممن هم خارج املدرسة والسكان املهمشني الذين يعيشون يف مخيامت غري رسمية يف 

كابول، عىل التعليم وضامن حصولهم عىل شهادات يف التعليم األسايس عند انتهاء برنامج التعليم املرّسع الذي 

ميتد لثالث سنوات.

يقوم الربنامج بجمع بيانات الطالب بانتظام – يف وقت تسجيل الطالب – وطوال وبعد الربنامج من خالل تتبع 

الحضور عىل أساس يومي، وأداء الطالب يف كل من اختبارات منتصف الفصل واالختبارات النهائية، ومعدالت 

الترسب )وأسباب ذلك(، والحصول عىل معلومات عن نتائج الطالب بعد انتهاء الربنامج. وبالنظر إىل أن حفظ 

السجالت بشكل دقيق هو محور زيارات الرصد التي يقوم بها مسؤولو وزارة الرتبية والتعليم، يقيض مدير 

برنامج التعليم وقتاً كبرياً يف ضامن حفظ السجالت بشكل مرتب ومنتظم ويتم تحديثها شهرياً. يتم تحليل 

اتجاهات أوسع فيام يخص ترسب الطالب، والحضور، ونتائج االختبارات واإلكامل بشكل منتظم، لغايات التقاط 

الدروس املستفادة وتحسني الربنامج. وينبغي أن يعني كل مركز أيضاً قائداً للفريق، والذي يساعد مدير برنامج 

التعليم يف حفظ السجالت، واإلبقاء عىل صالت قوية مع املجتمع املحيل.

يف البداية، وعىل أساس مستمر بعد ذلك، يجتمع قائد الفريق ومدير برنامج التعليم مع الرشطة املحلية 

والسلطات املدنية والقادة الدينيني للتأكد من أنهم عىل بينة من األنشطة املقررة للربنامج يف املجتمع وضامن 

حصولهم عىل دعم هذه الجهات.

وعىل أساس شهري، يستجيب قادة الفرق يف مراكز التعليم املجتمعي الحتياجات فرادى األطفال والنساء ممن 

يتوقفون عن الحضور، إلقناع األرس )األقارب الذكور بوجه خاص( بتغيري قرارهم والسامح ألطفالهم / الفتيات / 

النساء بااللتحاق بالربنامج التعليمي

وأخرياً، يف الوقت الذي تقوم فيه مراكز التعليم املجتمعية بإدارة االمتحانات الخاصة بالصف السادس، تستمر 

تلك املراكز بالعمل بشكل وثيق مع مسؤويل التعليم يف املنطقة لتسهيل نقل طالب مراكز التعليم املجتمعية إىل 

مستوى الصف التايل املناسب يف نظام التعليم الرسمي )إذا ترسبوا يف منتصف الربنامج( أو إىل الصف السابع يف 

أقرب مدرسة حكومية )ألولئك الذين يكملون دورة كاملة(. وتضمن مذكرة التفاهم الواضحة والتعاون الوثيق 

بني وزارة الرتبية والتعليم ومنظمة »تشلدرن إن كرايسيس« أن يكون لدى جميع الطلبة تقريباً، الذين يكملون 

دورة كاملة، القدرة عىل االلتحاق بالصف السابع يف أقرب مدرسة حكومية. كام يضمن هذا األمر أن يكون تعلم 

الطلبة يف برنامج التعليم املرّسع معرتفاً به رسمياً من قبل وزارة الرتبية والتعليم، عىل النحو املنصوص عليه يف 

مذكرة التفاهم.

Shah )2017( :املصدر
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يجب التأسيس لعملية جمع وإبالغ منتظمة عن البيانات الخاصة بالتسجيل، والحضور، ومعدالت الترسب ونتائج 

التعلم املختارة. كام ينبغي تطوير فهم مشرتك لكيفية تعريف كل مصطلح وقياسه، وضامن أن تكون هذه البيانات 

مصنفة حسب نوع الجنس والفئة العمرية واإلعاقة من أجل تحديد األثر عىل املجموعات املحددة لألفراد ممن هم 

خارج املدرسة، والتي يستهدفها الربنامج.

وقد تستخدم إدارة الربنامج بيانات الحضور، وال سيام الحواجز والتحديات التي تعيق حضور الطالب، لتحديد ما 

إذا كانت هناك حاجة إىل تغيريات يف امليزانية أو اللوجستيات. وميكن القيام بذلك من خالل إجراء مراجعة منتظمة 

ملذكرات اجتامعات لجنة التعليم املجتمعية، واالستعراضات التشاركية للربنامج، واالجتامعات بني إدارة الربنامج 

وممثيل اللجان املجتمعية املحلية.

ومن املفيد ترتيب لقاءات مع املدارس االبتدائية والثانوية والكليات املهنية لتنسيق عملية استقبال تلك املدارس 

والكليات لخريجي برنامج التعليم املرّسع. قد يقدم برنامج التعليم املرّسع السري الذاتية الخاصة ببعض املتعلمني 

إىل مديري املدارس الرسمية كأساس للحديث حول مصالح وأولويات كل متعلم، فضالً عن احتياجاتهم املحتملة عند 

دخولهم إىل املدارس النظامية. ميكن تنظيم يوم ترحيبي يف املدرسة / الكلية الستقبال خريجي برنامج التعليم املرّسع 

قبل وقت قصري من بدء الفصل الدرايس ملساعدتهم عىل الشعور بالراحة يف البيئة املدرسية والتعرف عىل املعلمني 

وقواعد املدرسة والعمليات.

بالنسبة لربامج التعليم املرّسع واسعة النطاق، فمن الرضوري العمل بشكل وثيق مع املدارس النظامية لضامن وجود 

مساحات كافية متاحة لدمج الطلبة. يف بعض السياقات، عىل سبيل املثال، أدى عدم وجود مساحات يف املدارس 

االبتدائية الرسمية يف منطقة داداب يف كينيا إىل بقاء الطلبة يف برنامج التعليم املرّسع املنفذ من قبل املجلس 

الرنويجي لالجئني طوال دورة التعليم االبتدايئ. وبعد ذلك، كان الطالب مؤهلني لاللتحاق يف املرحلة الثانوية.

وقد حددت العديد من التقييامت الخاصة بربنامج التعليم املرّسع املنفعة املتأتية من عملية متابعة الخريجني 

لتقديم أدلة حول ما إذا كان خريجو برنامج التعليم املرّسع يحققون التعليم أو العمل املطلوب. هذه املعلومات 

مهمة جداً ملعرفة ما إذا برامج التعليم املرّسع مناسبة للغرض. وينبغي أن تهدف برامج التعليم املرّسع إىل االحتفاظ 

بسجالت عن الخريجني والترسب ملدة ستة أشهر بعد مغادرتهم، حيثام أمكن ذلك. ميكن أن يطلب من املتعلمني 

إعطاء تفاصيل االتصال )مثل أرقام الهاتف املحمول الخاصة بهم وبأقاربهم( إىل برنامج التعليم املرّسع عند الخروج 

من الربنامج، بحيث ميكن للمقيمني املتابعة. وسيكون هذا مفيداً بشكل خاص إذا كان من املرجح أن يتحرك 

املتعلمون أو املجتمعات املحلية.

ينبغي تدريب لجان التعليم املجتمعية ودعمها يف تنفيذ أدوارها. يستخدم مصطلح »لجنة التعليم املجتمعية« هنا 

لتحديد وتأكيد مسؤوليات اإلدارة واألدوار التي يلعبها املجتمع يف تنفيذ برنامج التعليم املرّسع.17 وفقاً للسياق، قد 

يكون للجنة التعليم املجتمعية مستويات مختلفة بشكل كبري من ناحية املشاركة واملسؤولية وآليات املساءلة فيام 

يتعلق بربنامج التعليم املرّسع. وتخضع لجان التعليم املجتمعية للمساءلة أمام الجهات التي تدير وتوجه برنامج 

التعليم املرّسع، وينبغي أن تتوافق قراراتها وإجراءاتها مع أهداف الربنامج.

ميكن اإلشارة إىل لجان التعليم املجتمعية بأسامء مختلفة يف مختلف السياقات؛ عىل سبيل املثال، رابطة أولياء األمور واملعلمني أو لجنة إدارة املدرسة أو   17

مجلس إدارة املدرسة.
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بالنسبة إىل برنامج التعليم املرّسع الخاص مبنظمة اليونيسف املنفذ يف ليبرييا، كانت املسؤوليات الرئيسية للجنة 

التعليم املجتمعية تستهدف إلحاق الطالب يف التعليم، ومتابعة األرس ملشكلة ترسب أبنائهم وضعف حضورهم إىل 

املدرسة، وتوعية أفراد املجتمع املحيل بأهداف وغايات برنامج التعليم املرّسع. ويف حاالت أخرى، قد تتوىل لجان 

إدارة املدارس )التي تتألف من أفراد املجتمع املحيل ومديري الربامج( املسؤولية الرئيسية عن مراقبة املعلمني 

واإلرشاف عليهم وآليات اإلبالغ. انظر مبدأ 8 لالطالع عىل مزيد من املعلومات حول إرشاك املجتمعات املحلية.

وباإلضافة إىل ذلك، من املمكن أن تسهم عملية بناء قدرات سلطات التعليم املحلية يف مجال اإلرشاف عىل برامج 

 IBIS التعليم املرّسع ورصدها يف تعزيز االستدامة وزيادة الفعالية. وكان هذا هو الحال بالنسبة إىل برنامج مؤسسة

يف جنوب السودان، والذي ترد تفاصيله يف مربع 20.

مربع 20: برنامج مؤسسة IBIS يف جنوب السودان: تعزيز القدرات املحلية  

تشمل أفضل املامرسات املنفذة يف مجال تعزيز نظم التعليم:

العمل عىل بناء قدرات املسؤولني الحكوميني املحليني يف مجال إدارة التعليم من خالل التدريب أثناء العمل  	

	  دعم تطوير املهارات العملية ملعلمي برنامج التعليم املرّسع من خالل اإلرشاف التكويني املستمر يف مجاالت 

أساليب التدريس الرئيسية

	  تدريب وإعارة النظراء الحكوميني كموظفي تعليم فنيني لتسهيل نقل املعرفة واملهارات يف مكاتب الحكومة 

املحلية

	  توفري التوجيه واإلرشاف يف املوقع من قبل مدريب برنامج التعليم املرّسع الخاص مبؤسسة IBIS ملا مجموعه 

20 موظفاً من مكاتب التعليم عىل مستوى الواليات والدولة والبيام )قرى صغرية(

 IBIS تزويد نظراء من القطاع العام من كل مقاطعة بتدريب مكثف ومستمر لبناء القدرات توفره مؤسسة  	

يف مجاالت تدريب املعلمني والرصد والدعم اإلرشايف. استخدمت مؤسسة IBIS منوذج اإلرشاف التكويني 

والتطوير املستمر للربنامج من أجل حشد دعم املجتمع للتعليم وإدارة أنظمة التعليم البديلة ورصد وتقييم 

برامج التعليم. ثم عمل النظراء مع موظفي مؤسسة IBIS ومسؤولني حكوميني محليني لتنفيذ ورصد برنامج 

التعلم املرّسع.

IBIS )2012( :املصدر

7
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مبدأ 8:

إرشاك ومسؤولية املجتمع    

		
يجب ضامن أن ينفذ برنامج التعليم املرّسع يف مجتمع يدعم الربنامج ويساهم فيه. أ. 

ب.  يجب ضامن أن تتم قيادة برنامج التعليم املرّسع من قبل املجتمع املحيل، وعند 

الرضورة، توفري خربة فنية من الخارج.

ج.  يجب توفري توعية مجتمعية شاملة بشأن منافع برامج التعليم املرّسع.

د.  يف املناطق التي تشهد تحركات متكررة للمهجرين داخلياً و/أو الالجئني، ينبغي إجراء 

تقييامت مستمرة لالحتياجات وتوعية املجتمع املحيل بأهمية التعليم.
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8

يشكل إنشاء مراكز التعليم املرّسع بالقرب من مكان إقامة املتعلمني ومجتمعاتهم املحلية أمراً أساسياً، حيث تتأثر 

عملية االلتحاق بالتعليم والحضور إىل الفصول الدراسية عموماً مبدى القرب من املدارس. فعىل سبيل املثال، خلص 

مرشوع بحثي أجراه البنك الدويل إىل أن 80 باملائة من األطفال املسجلني يف منطقة الساحل الغربية يف تشاد يأتون 

من 8 باملائة من القرى التي توجد فيها مدارس.

من أجل نجاح الربنامج واستدامته، يشكل إرشاك املجتمع يف الربنامج منذ البداية أمراً بالغ األهمية. وكثرياً ما تأيت 

هذه املشاركة عىل شكل لجنة تعليم مجتمعية منظمة18 أو العاملني يف مجال التوعية املجتمعية. وتوفر هذه 

املجموعات أو األفراد حلقة وصل أساسية بني برنامج التعليم املرّسع واملجتمعات املحلية، مبا يكفل إدارة الربنامج 

بشكل مناسب ومتوافق مع السياق. وتشمل املشاركة املجتمعية الفعالة من خالل هذا الشكل من التنظيم، حمالت 

للتوعية والتثقيف، وال سيام تلك التي تركز عىل منافع التعليم )وخاصة للفتيات(، فضالً عن املشاركة النشطة يف 

تخطيط الربامج وإدارتها. يف بعض االماكن، قد تكون لجان التعليم املجتمعية موجودة بالفعل بحيث تشكل يف هذه 

الحالة نقطة دخول هامة لربامج التعليم املرّسع. وعندما ال تكون مثل تلك اللجان موجودة، فينبغي تأسيسها بدعم 

محيل وتثيل واسع وشامل.

مربع 21. مدارس الحياة يف غانا: مناذج املساواة والشمول  

ميكن أن تضع لجان التعليم املجتمعية مناذجاً للمساواة والشمول من الخطة االسرتاتيجية الخاصة بها، كام هو 

الحال يف »مدارس الحياة« يف غانا حيث تشكل النساء غالبية املمثلني يف اللجنة وتضطلع بأدوار قيادية. وتحرص 

اللجنة أن يكون 50 باملائة عىل األقل من املتعلمني املسجلني هم من الفتيات. قد يتطلب تعزيز مشاركة الفتيات 

بنجاح يف برامج التعليم املرّسع القيام بزيارات إىل البيوت من قبل أعضاء لجنة التعليم املجتمعية، فضالً عن 

تنفيذ حمالت توعية مجتمعية مستمرة.

Hartwell )2006( :املصدر

توظف بعض برامج التعليم املرّسع عاملني يف مجال التوعية بدالً من لجان التعليم املجتمعية لتحديد ودعم األطفال 

الذين قد ال يلتحقون باملدرسة أو املعرضني لخطر الترسب، فضالً عن زيادة الوعي املجتمعي بأهمية التعليم. وينبغي 

أن يكون هؤالء األفراد معروفني وموثوق بهم من قبل املجتمع ولديهم معرفة كاملة بالسياق.

ميكن أن تتوىل لجان التعليم املجتمعية مسؤولية اختيار األماكن املناسبة لتنفيذ برنامج التعليم املرّسع، وتحديد 

املتعلمني وتسهيل عملية التحاقهم بالتعليم )وخاصة األكرث ضعفاً(، وتحديد الجداول الزمنية، ويف بعض الحاالت، 

تعيني املعلمني للعمل يف الربنامج. ومن املهم أيضاَ بناء وتعزيز عالقات جيدة بني لجان التعليم املجتمعية وموظفي 

الربنامج واملعلمني. باإلضافة إىل ذلك، قد يطلب من املجتمعات تقديم موارد عينية أو فعلية كرشط مسبق إلنشاء 

برنامج التعليم املرّسع. عىل سبيل املثال، طلب برنامج TEACH التعليمي يف إثيوبيا من املجتمعات املحلية التربع 

بقطعة أرض لبناء مراكز التعليم )مستشارو التعليم اإلثيوبيني، 2008(.

وكام ذكر سابقاً، ميكن أن يشري مصطلح »لجنة التعليم املجتمعية« إىل رابطة أولياء األمور واملعلمني أو مجلس إدارة املدرسة أو غريها من املجموعات   18

املامثلة.

http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/Education-Notes/EdNotesRuralAccessInitiative.pdf
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كام تستطيع لجان التعليم املجتمعية حشد التمويل الخارجي وإدارة املوارد )مواد التعليم والتعلم وبنوك الكتب 

وغريها(، ووضع ترتيبات النقل اآلمن لألطفال الضعفاء أو الذين يعانون من مشاكل يف التنقل، وقضايا التغذية 

الراجعة، والتحديات التي تواجه معلمي أو مدراء برنامج التعليم املرّسع، ورصد حضور املتعلمني واملعلمني. كام إن 

للجان التعليم املجتمعية دور تؤديه يف حامية األطفال، مبا يف ذلك ضامن أن تكون أماكن التعلم الخاصة بربنامج 

التعليم املرّسع آمنة وحامية لألطفال.

ميكن تدريب لجان التعليم املجتمعية الخاصة بربنامج التعليم املرّسع عىل تحديد القضايا التي تؤثر عىل الحضور أو 

التعلم بشكل بناء. وقد تقوم اللجان، عىل سبيل املثال، بحشد املوارد ملساعدة املتعلمني األكرث فقراً أو ذوي اإلعاقة 

الذين يحتاجون إىل معدات مثل الكرايس املتحركة عىل القدوم إىل املدرسة.

مربع 22: برنامج التعليم املرّسع الذي ينفذه املجلس الرنويجي لالجئني يف منطقة داداب يف 
	 	


كينيا: تعزيز املشاركة والدعم املجتمعي

يسلط برنامج التعليم املرّسع الذي ينفذه املجلس الرنويجي لالجئني يف منطقة داداب يف كينيا عىل أهمية 

مشاركة املجتمع املحيل ودعمه لربنامج التعليم املرّسع من أجل نجاح الربنامج بشكل كامل وضامن تكني 

األطفال األكرث ضعفاً من االلتحاق بالربنامج.

وتشمل املسؤوليات الرئيسية للجنة التعليم املجتمعية تحديد األطفال ممن هم خارج املدارس )مع الرتكيز 

بشكل خاص عىل الفتيات(، وبناء عالقات مع أولياء األمور وغريهم من أفراد املجتمع، والتوعية املستمرة بشأن 

أهمية وفوائد كل من برنامج التعليم املرّسع خصوصاً والتعليم عموماً. فيام يخص املشاكل املتعلقة بالحضور، 

عمل املعلمون بشكل وثيق مع أعضاء لجنة التعليم املجتمعية للتواصل مع أولياء األمور، وتحديد الحواجز 

والتحديات املحتملة، والتعاون للتغلب عليها، وضامن عودة املتعلمني إىل املدرسة.

وباإلضافة إىل ذلك، ومع استمرار وصول الجئني جدد إىل مخيامت الالجئني يف منطقة داداب، فإن من الرضوري 

مواصلة حشد الدعم من املجتمع وتوعيته. ومبا أن لجنة التعليم املجتمعية جزء ال يتجزأ من هذه املجتمعات 

املحلية، فإن أعضائها قادرون عىل تحديد أرس جديدة برسعة )ورمبا طالب جدد( وتوعيتهم، وتقييم االحتياجات، 

وااللتحاق بربنامج التعليم.

تعترب الجهود املكثفة للحفاظ عىل الدعم املجتمعي وزيادة دعم املجتمع لربنامج التعليم املرّسع أمراً حاسامً 

إلدامة الربنامج يف املستقبل وضامن أن يقوم أفرد املجتمع بإرسال أبنائهم إىل املدرسة وإبقائهم فيها.

Flemming )2017( :املصدر

وينبغي أن تعزز عملية رصد الربامج من املساءلة املجتمعية، التي غالباً ما تنسق من خالل لجان التعليم املجتمعية. 

ومن املستحسن استشارة املجتمعات املحلية واملتعلمني الذين يعيشون داخل تلك املجتمعات، حول جميع قضايا 

التنفيذ واإلدارة الخاصة بربنامج التعليم املرّسع، ودعم املجتمعات املحلية يف تأسيس عالقات مع مسؤويل التعليم 

يف املنطقة يف حال مل يكن هناك مثل هذه العالقات. وتعد هذه الرشاكات مع مسؤويل التعليم عىل مستوى املنطقة 

بنفس مستوى أهمية التعاون مع وزارة الرتبية والتعليم أو سلطة التعليم عىل املستوى الوطني. وينطبق هذا بشكل 

خاص يف السياقات ذات الهياكل الحكومية الالمركزية، حيث يكون هذا التعاون حاسامً ألغراض الرصد وإلحاق طالب 

برنامج التعليم املرّسع يف قطاع التعليم الرسمي.
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وميكن أن يكون التدريب والدعم املتواصل لرابطات أولياء األمور/لجان التعليم املجتمعية مفيداً عند تويل تلك 

الجهات ألدوار ومسؤوليات جديدة. وتشمل املجاالت الرئيسية للتدريب/ الدعم عىل املساءلة املالية واإلدارة، 

والقيادة التشاركية وحامية الطفل. وسيساعد بناء القدرات يف مجال توليد الدخل لجان التعليم املجتمعية 

واملجتمعات املحلية عىل مواصلة دورها إىل ما بعد نهاية برنامج التعليم املرّسع. وللحصول عىل أمثلة عن كتيبات 

التدريب واملالحظات اإلرشادية، راجع »دليل تدريب لجنة اإلدارة املدرسية« الخاص بربنامج دعم قطاع التعليم يف 

نيجرييا، وكذلك »دليل املامرسات الجيدة« الخاص بالشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ.

ومن املهم أيضاً معالجة املسائل املتعلقة باالستجابة لحركة السكان يف سياق معني. يف املناطق التي تشهد نزوحاً 

متزايدا لالجئني واملهجرين داخلياً، قد يلزم بذل جهود لتوعية وتثقيف املجتمع مبقدار أكرب. باإلضافة إىل ذلك، يف مثل 

هذه السياقات، قد تتغري االحتياجات أو الرتكيب الدميوغرايف للسكان، مام يؤثر عىل قدرة برنامج التعليم املرّسع يف 

تقديم الخدمات املناسبة واملالمئة. وبالنسبة إىل برامج التعليم املرّسع املنفذة يف مثل هذه السياقات، من املهم النظر 

يف وترية إجراء تقييامت االحتياجات وغريها من جهود التوعية املجتمعية

ميكن أن تظهر املجتمعات نوعاً من املقاومة أو عدم االهتامم بربامج التعليم املرّسع. وقد يحدث ذلك، عىل سبيل 

املثال، عندما يتم الرتكيز عىل الحاق الفتيات بالتعليم أو إذا مل تتحقق النتائج املتوقعة. باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن 

تنشأ التوترات بني املجتمع وبرنامج التعليم املرّسع عندما تكون هناك توقعات غري واقعية أو غري ملباة فيام يخص 

مدى التقدم الذي يحققه املتعلمون أو فيام يخص موضوع الشهادات واعتامد التعليم.

تستطيع لجان التعليم املجتمعية أن ترصد بشكل فعال تصورات املجتمع وتنقل التحديات وسوء الفهم بشكل 

منتظم إىل منفذي برنامج التعليم املرّسع. وميكن أن يساعد التعاون والتواصل املنتظم بني إدارة الربامج واملعلمني 

ولجان التعليم املجتمعية عىل حل املفاهيم الخاطئة أو أخطاء الربنامج برسعة.

8

http://www.esspin.org/reports/download/344-file-SBMC-Training-Manual-edit.pdf
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/doc_1_Community_Education_Committees.pdf
http://www.esspin.org/reports/download/344-file-SBMC-Training-Manual-edit.pdf
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مبدأ 9:

برنامج التعليم املرّسع خيار 
تعليمي مرشوع وموثوق يفيض 

إىل حصول املتعلم عىل شهادة يف 
التعليم االبتدايئ   

		
أ.  يجب وضع االسرتاتيجيات وتخصيص املوارد التي تضمن أن يتمكن املتعلمون يف 

برنامج التعليم املرّسع من تأدية االمتحانات التي توفر شهادات معرتف بها عىل 

املستوى الوطني.

ب.  يجب تطوير مسارات واضحة متكن األطفال والشباب من إعادة االلتحاق مبستوى 

مامثل يف النظام الرسمي أو التعليم املهني أو العمل.

ج.  يف حالة عدم وجود امتحانات وطنية أو سنوية، يجب وضع نظم تقييم بالتعاون 

مع وزارة الرتبية والتعليم متكن األطفال من تأدية االختبارات وإعادة إدماجهم يف 

مستوى مناسب ضمن نظام التعليم الرسمي.



63

©
 U

N
H

C
R

 /
 P

. W
ig

ge
rs

9

يف مرحلة مبكرة، ينبغي عىل برامج التعليم املرّسع التفاوض عىل اتفاق بني وزارة الرتبية والتعليم واملدارس للحصول 

عىل االعتامد املطلوب إلثبات تحصيل املتعلمني يف برنامج التعليم املرّسع من أجل تسهيل دخولهم إىل نظام التعليم 

الرسمي أو التدريب أو التوظيف. عىل سبيل املثال، ينبغي السعي أن يؤدي املتعلمون يف برنامج التعليم املرّسع 

اختبارات أولية رسمية عند مغادرة الربنامج من أجل الحصول عىل وضع إكامل التعليم االبتدايئ. ويف حالة وجود 

امتحان ملرحلة التعليم الثانوي أو األسايس، يجب العمل مع وزارة الرتبية والتعليم ليك يؤدي املتعلمون االمتحان 

املناسب. يف ليبرييا، أدى طالب برنامج التعليم املرّسع امتحان املرحلة االبتدائية الخاص مبجلس امتحانات غرب 

أفريقيا )Nkutu, Bang, & Tooman, 2010(. ويف عام 2016، أدى طالب برنامج التعليم املرّسع يف منطقة داداب 

يف كينيا )املرحلتني االبتدائية والثانوية( االمتحانات الوطنية الكينية.

ينبغي التخطيط ألن يخضع املتعلمون إىل امتحان تجريبي يف املرحلة النهائية من دورة برنامج التعليم املرّسع – 

وإذا كان ذلك مناسباً، يفضل أن يخضع الطالب المتحان مامثل لالمتحان الوطني للحصول عىل تلك الشهادة. أما 

بالنسبة لربنامج التعليم املرّسع للمرحلة الثانوية الخاص مبنظمة »ريت الدولية« يف منطقة داداب يف كينيا، لوحظ أن 

لهذا اإلجراء فائدتني: )أ( تدريب الطالب عىل تأدية امتحان مامثل يف شكله لالمتحان الوطني؛ و)ب( استطاع برنامج 

التعليم املرّسع تحديد الطالب الذين قد يحتاجون إىل دعم إضايف قبل االمتحانات الرسمية.

وينبغي إجراء االمتحانات الرسمية بعد وقت قصري من اكتامل دورة برنامج التعليم املرّسع، مع إعطاء املتعلمني 

الوقت الكايف لالنتقال بسالسة إىل مرحلة التعليم التالية. أدت التأخريات بني نهاية دورات برنامج التعليم املرّسع 

ومواعيد االمتحانات النهائية للمرحلة االبتدائية إىل ضعف نتائج االمتحانات وتدين نسبة االنتقال إىل التعليم 

.)IBIS، 2012( النظامي بالنسبة لخريجي برنامج التعليم املرّسع يف جنوب السودان



دليل مبادئ التعليم املرّسع64

يتعني عىل املعلمني وإدارة برنامج التعليم املرّسع التخطيط لتوفري دعم إضايف عند الرضورة قبل إجراء االمتحانات. 

وقد يشمل ذلك الدعم األكادميي واللوجستي. ينبغي تحديد املجاالت التي تحتاج إىل توضيح أو تدريب إضايف، وما 

إذا كان املتعلمون سيواجهون صعوبة يف الحضور لتأدية االمتحانات. كام ينبغي الرتتيب إلجراء االمتحانات يف أماكن 

مريحة وميكن الوصول إليها، وتوفري وسائل النقل إىل مواقع إجراء االمتحانات عندما يكون ذلك ممكناً.

مربع 23: التعلم من أجل الحياة، أفغانستان: وضع تقييامت بديلة  

صمم برنامج التعلم املرّسع )التعلم للحياة( الذي نفذ يف أفغانستان اختباراً بديالً لتقييم تعلم املشاركني. وكان 

الغرض من االختبار:

	  اإلشارة إىل املدى الذي سهل املرشوع من خالله تعلم املشاركني ملناهج معرفة القراءة والكتابة التي تركز عىل 

الصحة والتي تقاس بالدرجات التي حصل عليها املشاركون يف االختبار.

	  تحديد املشاركني الذين تعلموا املحتوى املكافئ لذلك الذي يوفره التعليم الرسمي للصفوف من األول وحتى 

الثالث واعتامد هذا التعلم من قبل وزارة الرتبية. سمحت هذه الشهادة للطالب بالتقدم إىل الصف الرابع 

دون الحاجة إىل الخضوع ملزيد من االختبارات.

	  تحديد املشاركني الذين اكتسبوا مستوى تعلم مكافئ للتعليم الذي يوفره التعليم الرسمي للصفوف من 

الرابع وحتى السادس – كان هؤالء املتعلمني مؤهلني بعد ذلك إلجراء امتحانات القبول لالنتقال إىل الصفوف 

5 أو 6 أو 7.

وتتامىش امتحانات وإجراءات ترتيبها الخاصة بربنامج »التعلم للحياة« مع تلك املستخدمة يف برامج تعليم 

القراءة والكتابة األخرى، وكذلك يف نظام التعليم الرسمي للصفوف من 1 إىل 3 يف أفغانستان. وقد تم إرشاك 

وزارة الرتبية والتعليم يف عملية وضع أسئلة االمتحانات، وتم تجربة هذه العملية يف مواقع متعددة. يف نهاية 

املطاف، وافقت وزارة الرتبية والتعليم عىل اعتامد التعليم للصفوف من 1 إىل 3 أي ما يعادل تعليم املتعلمني 

الذين أتوا بنجاح اختبار املستوى األول لربنامج »التعلم للحياة«.

Anastacio/USAID )2006( :املصدر

يف سياقات معينة، قد تتعارض عملية محاذاة محتوى برنامج التعليم املرّسع مع املعايري واالمتحانات الوطنية مع 

بعض األهداف والخصائص األساسية للربنامج، مثل املرونة وأساليب التدريس الخاصة بالتعليم املرّسع واملناهج 

الدراسية. وقد تواجه هذه الربامج تضارباً بني العديد من املبادئ، وكذلك بني املبادئ ونقاط العمل، عند تخطيط 

وتنفيذ هذه الربامج. وكثرياً ما يتعلق هذا التضارب بالتوافق مع النظم الوطنية، ويجب أن تحدد برنامج التعليم 

املرّسع أفضل مسار للعمل عىل أساس السياق املحدد. ويقدم مربع 24 أمثلة عىل هذا التضارب الذي لوحظ أثناء 

االختبار امليداين للدليل.
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مربع 24: التوترات وموامئة املبادئ مع السياق يف كينيا وأفغانستان وسرياليون  

يف أفغانستان، يطلب من املنظامت غري الحكومية العمل ضمن إطار السياسات الحايل املحدد لربامج التعليم 

املرّسع يف سياسة التعليم املجتمعي إذا ما أرادت تلك املنظمة توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الرتبية والتعليم. 

تفرض هذه السياسة مستوى عال من التحديد عندما يتعلق األمر بالجداول الزمنية، وترتيب املواعيد، وتغطية 

املناهج الدراسية. وتقلل بدرجة كبرية من قدرة الربامج عىل أن تكون مرنة لتلبية احتياجات املتعلمني، ولكن 

وجود مذكرة التفاهم هذه يسمح عادة للمتعلمني بالحصول عىل اعتامد لتعليمهم والدخول يف نظام التعليم 

الرسمي عند االنتهاء من برنامج التعليم املرّسع. والنتيجة يف نهاية املطاف هي تايش برامج التعليم املرّسع يف 

أفغانستان مع سياسة الوزارة، ولكن لن يكون لديها أي مساحة المتالك املرونة املطلوبة، وال سيام فيام يتعلق 

باملناهج الدراسية.

يف كينيا، يشرتط عىل برامج التعليم املرّسع استخدام املنهاج التعليمي الكيني غري النظامي، الذي ال يحتوي عىل 

منهاج أو أساليب تدريس خاصة بالتعليم املرّسع. وبعد ذلك، سيكون مبقدور طالب التعليم املرّسع يف مثل تلك 

الربامج تأدية االمتحانات الوطنية، وغالباً ما يؤدون أداًء جيداً. ومع ذلك، فإن هذا التوافق مع املعايري الوطنية 

يؤثر عىل قدرة الوكاالت املنفذة لربامج التعليم املرّسع يف استخدام أساليب التدريس أو املناهج الدراسية أو 

املواد التعليمية الخاصة بالتعلم املرّسع. ينبغي الضغط من أجل ضامن حصول الطلبة عىل االعتامد الوطني، 

وهذا يعني إعطاء األولوية للمواد التي يجري تقييمها، وغالباً ما تشكل عملية ضامن املرونة املطلوبة لوضع 

الجداول الزمنية تحٍد للربامج.

وغالبا ما ترتبط عملية املوامئة مع أحد املبادئ مع انخفاض مستواها مع مبدأ آخر ذي صلة.

Shah, Flemming, & Boisvert )2017( :املصدر

9
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مبدأ 10:

أن يتامىش برنامج التعليم املرّسع 
مع نظام التعليم الوطني واإلطار 

اإلنساين ذو الصلة   

		
أ.  يجب تضمني البحوث حول األطفال ممن هم خارج املدرسة واألطفال الذين 

تجاوزوا سن الدراسة يف تقييامت قطاع التعليم ليك يتم استكشاف وتحليل قضايا 

العرض والطلب املتعلقة بربنامج التعليم املرّسع وتحليلها وتحديد أولوياتها.

ب.  يجب وضع اسرتاتيجيات وعمليات إليجاد اإلرادة السياسية، وتحديد املوارد ودمج 

برنامج التعليم املرّسع يف نظام التعليم الوطني.

ج.  يجب وضع أطر واضحة قامئة عىل الكفاءة لرصد التقدم املحرز واإلنجاز حسب 

املستوى، استنادا إىل نظام التعليم الوطني أو مناهج الربامج اإلنسانية ذات الصلة.

يجب استخدام مواد معتمدة من وزارة الرتبية والتعليم حيثام توفرت. د. 

ه.  يجب السعي للحصول عىل دعم مايل لربامج التعليم املرّسع ضمن ميزانيات التعليم 

الوطنية أو ما دون الوطنية.

و.  يف السياقات اإلنسانية، يشكل العمل مع مجموعة التعليم أو مجموعة التنسيق 

املناسبة بني القطاع واملانحني لضامن برنامج التعليم املرّسع هو جزء من استجابة 

منسقة للقطاع.
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تنجح برامج التعليم املرّسع بشكل أكرب عند دمجها يف نظام التعليم األوسع وتعرتف بها الحكومة أو سلطة التعليم 

ذات الصلة. وينطبق ذلك حتى يف الحاالت التي تكون فيها هذه النظم ضعيفة وحني تنفذ/تول برامج التعليم 

املرّسع من قبل منظامت أخرى. ميكن أن تساهم برامج التعليم املرّسع يف تعزيز نظام التعليم األوسع نطاقاً عند 

تبنيها واعتامدها من قبل الحكومة أو سلطة التعليم ذات الصلة، ومحاذاتها مع املنهاج ومحتوى وإجراءات التقييم 

الوطنية. وتدمج العديد من الحكومات برامج التعليم املرّسع يف خطط قطاع التعليم.

قد تنشأ توترات بني السلطات الوطنية أو املحلية من جهة ومنفذي برنامج التعليم املرّسع من جهة أخرى عندما 

ينظر إىل برامج التعليم املرّسع بشكل رئييس كبدائل لنظام التعليم الرسمي. يف كينيا، كان طالب برنامج التعليم 

املرّسع يف كثري من األحيان يحصلون عىل درجات أعىل يف االمتحانات الوطنية من الطالب الكینیین، مام أدى إىل 

نشوء تعقيدات يف عملية حشد الدعم لوضع ميزانيات برامج التعليم املرّسع. إذا كان هناك نقص يف املعلمني يف 

نظام التعليم الوطني، من املهم جداً أال تعمل برامج التعليم املرّسع عىل سحب املعلمني من قطاع التعليم الرسمي.

يف بعض البلدان، تصنف برامج التعليم املرّسع طويلة األجل يف إطار التعليم غري النظامي وتؤدي دوراً أساسياً 

يف توفري التعليم للجميع. وأيا كان النهج الذي يتم تبنيه، تُضّمن برامج التعليم املرّسع يف نظام التعليم وتدعمها 

املجتمعات املحلية.

يف العديد من البلدان، تتعاون برامج التعليم املرّسع املنفذة من قبل املنظامت غري الحكومية/ األمم املتحدة 

والحكومات جنباً إىل جنب، أو تعمل الحكومة بشكل وثيق مع الرشكاء غري الحكوميني والوكاالت املانحة لإلرشاف 

عىل برامج التعليم املرّسع. ويف غانا، عالجت مدارس الحياة بنجاح التحدي الرئييس املتمثل يف وجود أطفال غري 

ملتحقني باملدارس يف املنطقة الشاملية عىل مدى 20 عاماً، مام حفز الطلب عىل التعليم النظامي. وقد وفر نجاح 

هذا النهج منوذجاً قابالً للتوسيع لدائرة التعليم يف غانا لتعميمه عىل نطاق البلد )املجلس الرنويجي لالجئني/ 

.)Bernasconi، 2015

ويعد كل من برنامج التعليم املرّسع التكمييل يف سرياليون )Johannessen، 2005( وبرنامج التعلم املرّسع يف جنوب 

السودان )وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا، جمهورية جنوب السودان، أغسطس / آب 2014( أمثلة عىل برامج 

تعليم مرّسع تنفذ منذ فرتة طويلة وتحظى مبلكية حكومية كاملة.

مربع 25: سرياليون: خطط قطاع التعليم الوطني  

تعترب خطة قطاع التعليم يف سرياليون للفرتة 2014-2018، املسامة خطة«التعلم للنجاح«، برامج التعليم املرّسع 

لألطفال الذين تجاوزوا سن الدراسة تدخالً رئيسياً لدعم االلتحاق باملدارس االبتدائية وإتام التعليم.

ووفقاً للخطة، ستشارك وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا مع الجهات الفاعلة غري الحكومية األخرى يف توفري 

التعليم االبتدايئ املرّسع لألطفال األكرب سناً والشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 10 و15 سنة. وهذا من شأنه أن 

يتيح للمتعلمني إتام املناهج الدراسية يف املدارس االبتدائية يف ثالث سنوات بدالً من السنوات الست املعتادة. 

وقد استخدم هذا النموذج بنجاح بعد الحرب مبارشة لتعليم العديد من الشباب الذين فاتتهم فرصة الدراسة. 

وسيتم إعطاء املواد الدراسية من خالل مراكز التعليم املجتمعية القامئة بالفعل أو يف املدارس القامئة باستخدام 

ميرسين مدربني. أما الذين يكملون السنوات الثالث فسيكونون مؤهلني ألداء امتحانات املرحلة االبتدائية 

واالنتقال إىل املدارس الثانوية.

مصدر: حكومة سرياليون )2014(
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عند التخطيط لربنامج تعليم مرّسع، ينبغي إجراء تقييم لقطاع التعليم. ويشمل ذلك تحليل النظم الحكومية، 

والثغرات ومواطن الضعف يف توفري الخدمات؛ والوكاالت القامئة العاملة يف مجال التعليم وبرامجها؛ واحتياجات 

املجتمع املحيل. ويشمل أيضا إرشاك أصحاب املصلحة املعنيني لالتفاق عىل السياسات والنهج. كام ينبغي معرفة ما 

إذا كان مثل هذا التقييم قد تم بالفعل كجزء من التخطيط الحايل لقطاع التعليم ووضع السياسات. ويجب أيضاً 

استخدام هذه املعلومات لتوجيه عملية تصميم وتنفيذ برنامج التعليم املرّسع. للحصول عىل مثال ألداة تقييم 

التعليم يف أوضاع األزمات والنزاعات، ميكن االطالع عىل أداة التعليم املرّسع وتحليل املخاطر الخاصة بربنامج شبكة 

التعليم يف األزمات والنزاعات املنفذ من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

مربع 26: تقييم قطاع التعليم  

يقدم تقييم قطاع التعليم وصفاً لنظام التعليم باستخدام البيانات واملؤرشات من نظام معلومات إدارة التعليم 

ويقدم تحليالً للنجاحات ومواطن الضعف والصعوبات. وميكن جمع معلومات إضافية عن طريق الدراسات 

االستقصائية )أو غريها من بحوث الخروج( وذلك فقط عندما تكون األدلة املوجودة غري كافية، وأن ينحرص 

ذلك باملجاالت الرئيسية فقط. وميكن أن يكون التحليل القطاعي عبارة عن ملخص أو موجز بالقضايا الرئيسية 

التي تم تحديدها. يساعد التشاور مع جميع أصحاب املصلحة الرئيسيني خالل التحليل عىل وضع تشخيص قوي 

واالتفاق عىل القضايا الرئيسية، والعوامل املحددة الرئيسية، واالستنتاجات األولية.

تشمل املجاالت الرئيسية التي يجب تغطيتها ما ييل:

السياق، مبا يف ذلك التحليل االقتصادي الكيل والدميوغرايف واالجتامعي والثقايف وتحليل الضعف  	

بيئة السياسة الحالية  	

التكاليف والتمويل  	

أداء نظام التعليم وقدرته  	

قد ال يكون من املمكن جمع كل البيانات املفقودة يف الوقت املتاح. وإذا كان األمر كذلك، فقد يكون أحد 

مكونات برنامج التعليم املرّسع هو الدعوة إىل تطوير نظام معلومات شامل. ويجب أال يثني غياب مجموعات 

كاملة من البيانات الكاملة عملية التخطيط إذا أمكن وضع تصاميم جيدة عىل أساس البيانات املتاحة.

مقتبس من: اليونسكو والرشاكة العاملية من أجل التعليم )2015(

يشكل استثامر الوقت والجهد يف تأسيس رشاكات عامالً رئيسياً من عوامل نجاح برنامج التعليم املرّسع. ووجد 

برنامج التعليم املرّسع يف أفغانستان أن التعاون القوي واالتصال املنتظم بني ممثيل االئتالف عىل مختلف املستويات 

قد أمثر عن خلق فهم جيد ملا ينبغي أن ينطوي عليه العمل، وبناء القدرة عىل الصمود والتنسيق عند توقف 

التمويل. وإذا نشأت فرصة لتنفيذ برنامج تعليم مرّسع يف منطقة جديدة، فينبغي تنظيم اجتامع ملجموعة من 

الرشكاء لإلرشاف عىل عملية وضع الربنامج. ويساعد ذلك عىل ضامن املواءمة ووضع معايري للجودة واملساءلة واعتامد 

التعليم لجميع مقدمي خدمات التعليم.

https://eccnetwork.net/resources/rapid-education-risk-analysis/
https://eccnetwork.net/resources/rapid-education-risk-analysis/
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وتشمل املجموعات املنضوية تحت مظلة الرشاكة هذه ما ييل:

الحكومة ووزارة الرتبية والتعليم	 

منظامت غري حكومية محلية ومنظامت مجتمع مدين ذات مصداقية وواسعة العالقات؛ وكالة إلدارة الربنامج 	 

)سواء كانت قسم تابع لوزارة الرتبية والتعليم، أو منظمة غري حكومية وطنية أو دولية أو متعاقدة، أو وكالة تابعة 

لألمم املتحدة(

مؤسسات تدريب املعلمني، أو ممثلني عن املعلمني أو املدارس	 

خرباء ماليون ومراقبون وباحثون لديهم خربة يف مجال التعليم )يأيت هؤالء األشخاص من الناحية املثالية من 	 

موظفي الوكاالت املنفذة(

املجتمعات املحلية	 

ينبغي تحديد أدوار الرشكاء وصياغة االتفاقات معهم منذ البداية. وباإلضافة إىل الرتتيبات التعاقدية الروتينية بني 

الجهات املانحة والوكاالت املنفذة، فمن املستحسن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة. ويؤدي هذا إىل إضفاء الطابع 

الرسمي عىل االتفاق املشرتك، وعىل مقاصد ومسار العمل بني األطراف. وميكن تغطية التفاصيل التشغيلية من خالل 

بروتوكول إضايف. وميكن أن تعمل هذه التدابري عىل حامية برامج التعليم املرّسع من ارتفاع أعداد املوظفني والدوران 

الوظيفي يف السياقات الهشة.

ينبغي العمل دعم امللكية املحلية والتعاون والتوافق من خالل اجتامعات اإلدارة والتعليم العادية. وميكن لبناء 

القدرات وتقاسم املعارف بني الرشكاء أن تشكل مفاتيح نجاح الربنامج. وغالباً ما تكون اجتامعات مجموعة التعليم 

واجتامعات التنسيق القطاعية واجتامعات مجموعات العمل املعنية بالتعليم غري النظامي هي املناسبات املالمئة 

إلجراء مثل هذا الحوار.

يف حاالت األزمات اإلنسانية، ينصح بضامن أن تكون برامج التعليم املرّسع جزًءا من االستجابة املنسقة لتوفري التعليم 

للسكان املترضرين، مبا يف ذلك نازحي الداخل والالجئني.

وتعمل مجموعة التعليم، أو مجموعة تنسيق املانحني املناسبة، كمنتدى رسمي مفتوح للتنسيق والتعاون بشأن 

التعليم يف حاالت الطوارئ. وتتوىل قيادة هذا الربنامج كل من منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( ومنظمة 

إنقاذ الطفولة بتكليف من اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت. ويضمن العمل مع مجموعة التعليم استجابة 

تعليمية منسقة لحاالت الطوارئ ويساعد عىل تخطيط كيفية دمج برنامج التعليم املرّسع يف املبادرات الجارية 

لتطوير التعليم. وتعمل املجموعة بشكل وثيق مع الرشكاء الرئيسيني، مثل الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف 

حاالت الطوارئ، لتبادل املعايري واملوارد الفنية والتوجيه، ومع الرشاكة العاملية من أجل التعليم بشأن توفري التمويل 

والتنسيق يف املجالني اإلنساين واإلمنايئ.

كام تسهم املجموعة يف وضع خطط لالستجابة اإلنسانية. ومن املهم تضمني برامج التعليم املرّسع يف هذه الخطط 

لتأمني التمويل. ويؤدي العمل مع املجموعة إىل زيادة اإلمكانات يف مجال بناء الرشاكات والتواصل مع األعضاء الذي 

يبدون استعداداً لتقديم املوارد )املوظفني والخربة واملنتجات والتمويل( لألنشطة التي تساعد عىل تحقيق خطة عمل 

املجموعة. أما بالنسبة لربنامج التعليم املرّسع، فقد يشمل ذلك إقامة رشاكات مع برنامج األغذية العاملي لتأمني 

التغذية املدرسية، واليونيسيف لتأمني مستلزمات التعليم، وما إىل ذلك.

10

http://educationcluster.net/
http://www.ineesite.org/en
http://www.globalpartnership.org/
http://www.ineesite.org/en
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/page/strategic-response-planning


دليل مبادئ التعليم املرّسع70

استنتاج

تشدد مجموعة عمل التعليم املرّسع عىل أهمية النظر إىل املبادئ العرشة بشكل شامل وفهم الطبيعة الطموحة 

لهذه املبادئ. وعىل الرغم من أنه قد يكون من غري الواقعي أن يستويف برنامج ما جميع املبادئ منذ البداية، ينبغي 

أن تعمل برامج التعليم املرّسع عىل تحقيق هذه األهداف. كام ينبغي أن تعمل الربامج عىل تفعيل نقاط العمل 

ذات الصلة واملفيدة ووضعها يف سياقها، ويف الوقت نفسه، السعي لتحقيق الهدف العام املتمثل يف زيادة فرص 

األطفال والشباب، الذين تجاوزوا سن الدراسة وممن هم خارج املدرسة، يف الحصول عىل التعليم.

وإىل جانب ذلك، من املعروف أن هناك عدداً من التوترات املتأصلة بني املبادئ وبني نقاط العمل. يف هذا الخصوص، 

من املهم أن تدرك الربامج أنه قد ال ميكن تجنب مثل تلك التوترات، وال سيام يف البيئات املتأثرة باألزمات والنزاعات، 

وخالل العمل مع السلطات الوطنية. ويجب عىل الجهات التي تنفذ وتول وتوجه برامج التعليم املرّسع أن تحدد 

أولويات لكل من املبادئ ونقاط العمل وأن تضعها يف سياقها ومبا يناسب املجموعات املستهدفة، باإلضافة إىل اتخاذ 

قرارات مدروسة تراعي مصالح املتعلمني، وال سيام عندما تنشأ التوترات أو التناقضات.

وأخرياً، تعمل مجموعة عمل التعليم املرّسع عىل تصميم أدوات إضافية ميكن أن تساعد مستخدمي املبادئ يف 

تصميم ورصد وتقييم برامج التعليم املرّسع استنادا إىل مبادئ التعليم املرّسع. نتوقع أن يتم نرش هذه األدوات يف 

عام 2018 عىل املواقع االلكرتونية لكل من الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ، وشبكة التعليم يف 

األزمات والنزاعات. وستشمل األدوات نظرية التغيري من أجل التعليم املرّسع، وقامئة من املؤرشات، وأدوات الرصد، 

وإطار منطقي.

https://eccnetwork.net/
http://www.ineesite.org/en/
https://eccnetwork.net/
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املتعلمون

املعلمون

املوامئة مع نظم وزارة التعليم 

وأطر السياسات

هذا الدليل مخصص للجهات واألشخاص التي 
والذين يقومون بتمويل وتخطيط وتصميم وإدارة 

وتقييم برامج التعليم املرّسع، مبا يف ذلك املنظامت 
غري الحكومية واملنظامت املجتمعية وسلطات 

التعليم الحكومية وغريها من الجهات الفاعلة يف 
مجال التعليم. ويفرتض أن يكون الدليل مفيداً 

أيضاً ملديري الربامج ومستشاري التعليم وواضعي 
السياسات وأي شخص يسعى إىل تحسني التعليم 

الجامع والجيد يف السياقات املتأثرة باألزمات 
والرصاعات.

إدارة الربنامج
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