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شكر وعرفان
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املقدمة
منذ منتدى التعليم الدولي في داكار عام 2000، حصل إزدياد في اإلهتمام بحاجات التعليم للجماعات املتأثرة بالنزاعات 

والكوارث. إاّل أّنه، وبالرغم من التقدم الذي حصل في السنوات املاضية لضمان حصول كل األطفال والشباب املتأثرين 
باألزمات على الفرص التعليمية، فإن احملتوى الذي يتم تعليمه، وأساليب تدريب املعلمني وأساليب التدريس، وتقييم نتائج 

التعّلم، هي عمليات غالباً ما يتم التطرق إليها بطريقة غير كافية. إن إشراك املتعلمني في برنامج ما، قد يكون له 
فوائد قليلة، وقد يكون له نتائج هامة على املدى الطويل، إذا كان البرنامج ينقصه احملتوى، اإلرتباط، و/أو التدريس اجليد. إن 

إيالء اإلهتمام باملناهج أمر هام لتفادي إنتاج محتوى قد يكون أدى إلى إنقسامات أو نزاعات في السابق. ما الفائدة التي 
ستجنيها احلكومات والوكاالت العاملية من إنفاق املال واملوارد لبناء مدارس جديدة إذا كانت املناهج تنّمي األحقاد املتراكمة 

عبر الزمن أو تخلق توترات جديدة أو جتر املدارس إلى نزاعات مؤذية في ظل صراع املدني؟

يساهم التعليم اجليد بشكل مباشر في قدرة الفرد على اإلنخراط في اجملتمع باإلضافة إلى املساهمة بشكل مباشر 
في اإلستقرار اإلجتماعي، اإلقتصادي، والسياسي للمجتمع الذي يعيش فيه. ينص االجماع في التعليم على أن التعليم 
اجليد هو تعليم مالئم، فّعال، كافي، وشامل في نطاقه وتشاركي في عملية إيصاله.1 قد يلعب دوراً في احلد من مخاطر 

النزاعات العنيفة عبر تفعيل التمازج اإلجتماعي من خالل الترويج للقيم املتبادلة والتقاليد، ومن خالل دعم مهارات حل 
النزاعات وبناء السالم، وحتدي عدم املساواة. إن مقاربة ترتكز على حقوق اإلنسان للتخطيط للتعليم تساعد في حتقيق 

التعليم اجليد عبر الترويج للتفاهم وإحياء مبادئ املشاركة، املساءلة، عدم التمييز، التمكني واحلماية القانونية.

قد تؤمن األزمات فرصاًً للحكومات، اجملتمعات، والشركاء مثل املنظمات غير احلكومية ووكاالت األمم املتحدة، إلعادة 
بناء أساسات األمان اإلنساني، من خالل تعليم كل أعضاء اجملتمع مهارات وقيم جديدة مثل أهمية التعليم الشمولي 

واملشاركة في العمليات اإلجتماعية والسياسية. من الضروري جداً أن يكون التعليم في حاالت الطوارئ وصوالً إلى مرحلة 
التعافي مالئماً ومناسباً. باإلضافة إلى القراءة والكتابة واحلساب، متّهد املدارس في هذه اجملتمعات املتضعضعة الطريق 

للسالم، التسامح، حل النزاع، حقوق اإلنسان، احملافظة على البيئة، واحلد من مخاطر الكوارث، وبالتالي تساعد في تفادي 
وتخفيف األزمات املستقبلية واإلستجابة لها. يضمن احلصول على التعليم اجليد أن اجملتمعات واألفراد سيلقون الدعم 
الالزم للحفاظ على رفاههم النفسي وإلعادة بناء مجتمعاتهم. بشكل مبّسط، إن التعليم اجليد فّعال وله تأثير كبير. 

تشير الدراسات إلى أن الزيادة في مستويات التعليم اجليد في املراحل األساسية والثانوية يحد من احلروب2، وأن كل سنة 
إضافية ميضيها الذكور في التعليم الرسمي تقلل من خطر تورطهم في النزاعات بنسبة %20.3

يطرح هذا عدداً من األسئلة الهامة لدى املمارسني وصانعي السياسات فيما يتعلق بطبيعة التدريس والتعّلم اجليدين 
وكيفية ضمانهما في حاالت الطوارئ، األزمات املزمنة والتعافي.

كيف ميكن للتعليم أن يؤمن احلماية، اجلهوزية للكوارث، والتعّلم اجليد في حالة الطوارئ أثناء مساعدة اجملتمعات في  Ê 
إعادة بناء مجتمات أكثر مساواًة مع فرص أكبر لتحقيق التمازج اإلجتماعي والسالم؟

ماذا ينبغي على األطفال واجملتمعات املتضررين من النزاع أو من الكوارث الطبيعية أن يعرفوا؟ كيف ميكننا أن نضمن أن  Ê 
عمليات التدريس والتعّلم تتيح للمتعلمني إكتساب الطباع والتصرفات املرجوة والنمو اجلسدي؟

كيف يستطيع املمارسون وصانعو السياسات التأكد من أن األطفال والشباب واملعلمنيÊ 4 ومجتمعاتهم قادرين على 
املشاركة في برامج التعليم األكثر ارتباطاً واألكثر جودًة خالل أوقات األزمات والتعافي؟

كيف يتخذ املمارسون وصانعو السياسات، القرارات الصعبة في حتديد أولوية األنشطة واملداخالت وكيف يساومون  Ê 
حولها في الظروف الصعبة؟

إن املمارسات اجليدة املوجودة في هذه املالحظات اإلرشادية مت تصميمها ملساعدة احلكومات، املنظمات غير احلكومية، 
واألطراف األخرى املعنية في التعليم على تخطيط وتنفيذ برامج تعليم عالية اجلودة. غالباً ما يتم إهمال التعليم، وخاصة 

التعليم املالئم واجليد، وال يتم إدراجه في اإلستجابة اإلنسانية الشاملة، في حاالت العنف اجلماعي، والنزاعات الداخلية 
بني اجملموعات، أو في الكوارث الطبيعية. إن اإلعتراف بأن التعليم اجليد ميكنه أن يساهم بشكل إيجابي في األمان والتطور 

اإلنساني في كل مراحل إدارة اخملاطر – من اإلستجابة إلى األزمات وحتى التعافي، من التطوير إلى التفادي واجلهوزية، ألمٌر 
أساسي.

1   املصطلحات املدرجة في املرفق رقم 2 تقدم تعريف كامل للتعليم اجليد.
2   منظمة غوث األطفال النروج )2008(ا التعليم للسالم. بناء السالم وحتويل انزاع املسلح عبر أنظمة التعليم، صفحة 3.

3   منظمة غوث األطفال )2008( حيث يبدأ السالم. دور التعليم في تتفادي النزاع وبناء السالم
4   إن مصطلح »املعلمون« يستعمل في املالحظات اإلرشادية لإلشارة إلى املعلمني املدربني رسمياً بشكل جيد باإلضافة إلى هؤالء غير املدربني أو

      املتطوعني.         
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ما هي املالحظات اإلرشادية حول التدريس والتعّلم من اآليني؟
تعود أصول هذه األداة إلى احلد األدنى ملعايير التعليم – اجلهوزية، اإلستجابة، التعافي، من اآليني. إن احلد األدنى للمعايير من 
اآليني هو أداة عاملية أساسية في تأمني املمارسة اجليدة واإلرشاد العملي للحكومات والعاملني في مجال العمل اإلنساني 

للعمل املنّسق من أجل حتسني جودة جهوزية التعليم واإلستجابة.

بدأت العملية اإلستشارية5 لتطوير املالحظات اإلرشادية حول التدريس والتعّلم من اآليني عندما شعر أعضاء اآليني6 
الذين إستعملوا احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني بحاجتهم إلى إرشاد أكثر عملياً وأكثر تعمقاً في مجال التدريس 

والتعّلم. إن مجال التدريس والتعّلم هو أحد مكونات إطار العمل املفهومي للحد األدنى للمعايير من اآليني؛ وإن الروابط 
واإلعتمادية بني القطاعات األخرى املشار إليها في احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني هي جزء أساسي من أي مداخلة. 
يجب تطبيق املعايير األساسية للتحليل، مشاركة اجملتمع، والتنسيق لضمان مقاربة شاملة وفّعالة، باإلضافة إلى بناء 

وتدعيم الروابط مع إمكانية احلصول على التعليم والبيئة التعلمّية، املعلمون وسائر العاملني في التعليم، وسياسة 
التعليم.

الرسم البياني رقم 1: نطاقات احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني )على الشمال( وعملية التدريس والتعّلم بشكِل 
مكّبر )على اليمني(

كما مت توضيحها في الرسم البياني رقم 1 في األعلى، فإن عملية التدريس والتعّلم دورية، كل معيار يؤثر على جناح املعايير 
األخرى وميّكنها. ال ميكن أخذ أي معيار بعني اإلعتبار من دون النظر إلى نقاط القوة والضعف، وإحتماالت النجاح والفشل 

للمعايير األخرى.

يفّصل املنهج املعرفة املالئمة، الطباع، املهارات، ونتائج التعّلم التي من املتوقع أن يكتسبها املتعلمون. يرتكز التدريب، 
التطور املهني, والدعم للمعلمني واملربني على نتائج متوقعة للتعّلم املنهجي وعلى التقييم الذين يحصلون عليه، 

باإلضافة إلى حاجات املتعلمني اخلاصة. تشمل عمليات التدريس والتعّلم التفاعل بني املتعلمني واملعلمني ويتم التخطيط 
لها وفق املناهج ويتم حتقيقها عبر التدريب. يتم تعريف تقييم نتائج التعّلم والتخطيط لها بنفس الوقت مع املناهج 

لضمان أن نتائج التعّلم ستكون مناسبة، ممكن قياسها، وحتدد احلاجات املتغّيرة. جتتمع كل تلك املعايير ضمن معيار 
عمليات التدريس والتعّلم، والذي يعتبر أساسياً لعملية التدريس والتعّلم. هنا يتم حتقيق أهداف التعّلم.

كونه مبنيّا على املمارسات اجليدة في كتيب احلد األدنى للمعايير من اآليني، يقدم كتيب املالحظات اإلرشادية حول 
التدريس والتعّلم نقاطاً أساسية ألخذها بعني اإلعتبار أثناء حتديد القضايا واحلاجات الهامة للمجتمعات املتأثرة والتطرق 
إليها في كل من معايير التدريس والتعّلم. تشدد املالحظات اإلرشادية على أهمية التركيز على املتعلمني، ونتائج التعّلم، 
وقضايا إمكانية اإلستفادة، وتؤمن اإلرشاد للمساعدة في حتقيق األهداف اجليدة للتعليم للجميع7، عبر الترويج للتعليم 

اجليد الذي يشير إلى نتائج تعّلم ممكن قياسها للمتعلمني من كل األعمار، ولألطفال واملراهقني على وجه التحديد.

5   لقد شارك أكثر من 300 فرد في مراجعات إفتراضية باإلضافة إلى إستشارات شخصية من أجل تطوير املالحظات اإلرشادية، في دار السالم، تانزانيا؛
     كامباال، وكوبوكو، أوغندا؛ في جامعة هارفرد، واشنطن ونيويورك، الوالبات املتحدة األميركية؛ جينيف، سويسرا؛ بوغوتا، كولومبيا؛ والسلمانية، العراق. مت

     القيام بورشات عمل جتريبية بالشراكة مع مجموعة التعليم وشركاء آخرين لآليني في األراضي الفلسطينية احملتلة وزميبابوي. 
6   منذ عام 2010، ضمت اآليني أكثر من 4000 عضو يعملون في 138 بلٍد لضمان حق جميع الناس باحلصول على العليم اجليد واآلمن في حاالت الطوارئ

     وصوالً إلى حاالت التعافي.
 http://www.unescobkk.org/education/efa/efa-goals/:7   لقد ذكرت كل األهداف الست للتعليم للجميع على هذا الرابط

   
- 

   
ل 

حلي
جملتمع      -        الت

كة ا
ق      -       مشار

سي
تن

ال

إمكانية 
احلصول على 

التعليم 
والبيئة 
التعلمّية

التدريس 
والتعّلم

سياسة 
التعليم

املعلمون و 
سائر العاملني 
في التعليم

املناهج

 التدريس
 وعملية
التعّلم

 تقييم
 نتائج

التعّلم

 التدريب،
 التطور املهني،

والدعم



v

كيفية إستخدام املالحظات اإلرشادية
إن املالحظات اإلرشادية مقّسمة إلى أربعة مقاطع عبر معايير التدريس والتعليم األربعة:

املناهج 1 .
التدريب، التطور املهني، والدعم 2 .

التدريس وعملية التعّلم 3 .
تقييم نتائج التعّلم. 4

يحتوي كل مقطع على:
املترافقة معها، من كتيب احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني )مت حتديثه  Ê   8احلد األدنى للمعايير واخلطوات الرئيسية

عام 2010(
نظرة عامة حول املعيار، حتدد إرتباطه بعملية التدريس والتعّلم Ê  .نظرة عامة

املقاطع الفرعية. Ê تظهر املقاطع القرعية العملية الالزمة لتنفيذ املعيار واخلطوات الرئيسية، مبا في ذلك حتليل وفهم 
احلاجات، وتطوير خطط للتطرق لهذه احلاجات، وتطبيق اخلطط. يحتوي كل مقطع فرعي على:

نقاط أساسية ألخذ اجلداول بعني اإلعتبار.	  تطرح هذه اجلداول أسئلة ذات أولوية ليتم إعتبارها خالل مرحلة الطوارئ 
)العامود األول( ومرحلة التعافي املبكر واجلهوزية )العامود الثاني(. ميكن إستخدام هذه اجلداول كقائمة كشف للمساعدة 

في إرشاد خطط إستجابة التعليم املالئمة واخلاصة بالسياق والسياسات في سياقات األزمات.يشير عامود الطوارئ إلى 
النقاط التي يجب أخذها بعني اإلعتبار فوراً، فيما يشير عامود التعافي املبكر واجلهوزية إلى النقاط التي يجب أخذها بعني 

اإلعتبار لعملية إعداد البرامج على املدى املتوسط واملدى الطويل. مبا أن اإلمتداد بني حالة األزمة احلادة، األزمة املزمنة ومرحلة 
التعافي املبكر غالباً ما تكون غامضة ومنسابة، ينصح بقراءة كل األسئلة في كال العامودين وإختيار أيهما أكثر مالءمة 

لسياق أو قضية محددة، خاصة في حاالت األزمات املزمنة والطويلة األمد.
املالحظات املنّقطة.	  تتبع هذه املالحظات النقاط األساسية ألخذ اجلداول بعني اإلعتبار، وتقدم إرشادات أكثر عمقاً 

ونقاشات حول أسئلة تطرح في اجلداول. عند املالءمة، يتم دمج املالحظات مع دراسة حلاالت وأمثلة عن املمارسة اجليدة 
والدروس املستقاة.

املراقبة والتقييم. Ê ينتهي كل مقطع بإرشادات حول املراقبة والتقييم، مبا في ذلك مؤشرات للعملية واحملتوى ملراقبة 
املناطق األساسية املنصوص عليها ضمن املقطع.

املوارد ورزمة موارد التدريس والتعّلم من اآليني. Ê في نهاية كل مقطع، تتم اإلشارة إلى املواد املرتبطة به في رزمة موارد 
التدريس والتعّلم من اآليني. تؤمن هذه األداة املرفقة مجموعة من املوارد التي مت التأكد منها، مبا في ذلك مناذج ألدوات، مواد 

تدريس، ودراسات حلاالت، والتي ميكن إستخدامها ألقلمة املمارسات اجليدة في املالحظات اإلرشادية إلى سياقات محددة. 
للحصول على حقيبة املوارد الرجاء زيارة ineesite.org/resourcepack أو التواصل مع سكرتاريا اآليني على البريد اإللكتروني 

teachinglearning@ineesite.org من أجل طلب قرص مدمج حلقيبة األدوات من اآليني.
 Ê 9القضايا املوضوعية األساسية. عند قراءة املالحظات اإلرشادية، يجب أخذ بعني اإلعتبار القضايا املوضوعية األساسية

التالية في كل املعايير األربعة من أجل حتسني مقاومة املتعلمني ومجتمعاتهم واحلد من هشاشتهم.

خفيف النزاعات ت	 
	 احلد من مخاطر الكوارث
	 تنمية الطفولة املبكرة

	 اجلنس )اجلندر(
س نقص املناعة البشرية املكتسبة ومرض نقص  فيرو	 

املناعة البشرية املكتسبة
	 حقوق اإلنسان

م الشمولي التعلي	 
الصالت	  بني القطاعات املشتركة )الصالت مع قطاع 

الصحة، املياه، الصرف الصحي، النظافة الشخصية، 
املأوى، الغذاء والتغذية( 

ية  احلما	 
	 الدعم النفس إجتماعي 

باب  الش	 

يجب إبقاء هذه القضايا املوضوعية األساسية نصب العينني أثناء تقييم احلاجات، تطبيق البرامج، تقييم نتائج البرامج، مناصرة 
احلقوق، وتشكيل السياسة. لقد مت أخذ كل من هذه القضايا املوضوعية األساسية بعني اإلعتبار في املالحظات اإلرشادية 

ومت تعريف الكثير منها في مقطع املصطلحات في املرفق رقم 2. ميكن احلصول على مزيد من املعلومات حول هذه القضايا 
املوضوعية األساسية وإرتباطها بعملية التدريس والتعّلم من رزمة املوارد املرافقة.

8   إن اخلطوات الرئيسية هي وسائل مقترحة لتحقيق املعيار. بعض اخلطوات قد تكون غير ممكنة التطبيق في كل السياقات، يجب أقلمتها للسياق احملدد.
.)X يجب على املمارس أن يستكشف خطوات بديلة لتحقيق املعيار )احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني، 2010، الصفحة     

9   مت تعريف القضايا األساسية املذكورة في العملية اإلستشارية احملدثة في كتيب احلد األدنى ملعايير التعليم. تشير بعض القضايا األساسية إلى خطوات
     في التطوير أو في وضع البرامج )مثل تنمية الطفولة املبكرة والشباب( فيما تشير أخرى إلى قيم وحقوق مذكورة في إتفاقية حقوق الطفل ووثائق 

     حقوق اإلنسان )مثل، حماية الطفل والدعم النفس-إجتماعي، التعليم الشمولي، املساواة بني اجلنسني( أو إلى مهارات مطلوبة في عاملنا املتغّير )مثل 
     فيروس نقص املناعة البشرية املكتسبة/مرض نقص املناعة البشرية املكتسبة، التخفيف من النزاعات واحلد من مخاطر الكوارث(. لقد مت إدماج هذه
     القضايا األساسية في املالحظات اإلرشادية لضمان أخذها بعني اإلعتبار بشكل مفيد خالل كل مراحل تصميم البرنامج، وبالتحديد خالل التقييم،

     التخطيط،التنفيذ، واملراقبة والتقييم. سوف يؤدي هذا إلى عملية وضع برامج أكثر شمولية ودقة.
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من يجب أن يستخدم املالحظات اإلرشادية؟
املستخدمون األساسيون للمالحظات اإلرشادية قد يكونون الوزارات احلكومية الوطنية )التعليم، الشباب، والرعاية 

اإلجتماعية(، صانعي السياسات، وموظفي املنظمات املنفذة مثل وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية الدولية، 
الوطنية، واحمللية. كذلك تشكل املالحظات مورداً للممولني، مطوري املناهج، معاهد التدريب على البحوث، إحتادات 

وجمعيات املعلمني، واجملتمعات.

ال تتوجه املالحظات اإلرشادية بشكل مباشر للمعلمني أنفسهم، بل إلى األشخاص الذين يدعمون املعلمني ومبادرات 
التدريس والتعّلم. إال أنه قد مت تطوير دليل مستخدم للمعلمني مرافق للمالحظات اإلرشادية بسبب أهمية تزويد 

املعلمني بإرشاد واضح ومواد مرجعية للتطور املهني املستمر، خاصة في أوقات األزمات والتعافي املبكر؛ هذا الدليل 
موجود في املرفق رقم 8.

من الضروري الذكر أن هذه املالحظات اإلرشادية ليست مصممة كحل وصفي أو كاستجابة مخطط لها لتحديات 
التدريس والتعّلم. عوضاً عن ذلك، تؤمن هذه األدات إطار عمل لألطراف املعنية ليخططوا ملقاربات وإستراتيجيات 

وعمليات تربوية مالئمة تهدف إلى إستكمال التعليم بشكل فّعال في سياقات الطوارئ والتعافي، وإلى تأسيس ممارسة 
جيدة والتقليل من األثر غير املقصود.

ميكن لألطراف املعنية في التعليم أن تستخدم املمارسات اجليدة في املالحظات اإلرشادية، سواء كانت في أزمات مزمنة، 
أو حاالت طوارئ قصوى، أو مرحلة التعافي املبكر، أو في مرحلة اجلهوزية لنزاع أو كارثة طبيعية، من أجل إتخاذ قرارات 

هامة عن طبيعة خدمات التعليم املقدمة الرسمية وغير الرسمية، وعن املناهج التي يجب إتباعها مبا في ذلك أولويات 
التعّلم، وعن طرائق التدريس والتعّلم مبا في ذلك الدعم النفس-إجتماعي للمتعلمني واملوظفني.
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املناهج

1. املناهج
0.1 احلد األدنى للمعايير واخلطوات الرئيسية للمناهج

1.1 مراجعة وحتليل املنهج
2.1 أقلمة وتطوير املنهج

3.1 التنفيذ
4.1 املراقبة والتقييم

5.1 املوارد

احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني للمناهج*: يتم إستخدام مناهج مناسبة ثقافياً وإجتماعياً ولغوياً لتأمني 
التعليم الرسمي وغير الرسمي املالئم للسياق اخلاص وحاجات املتعلمني.

اخلطوات الرئيسية للحد األدنى ملعايير التعليم من اآليني*:
تقود سلطات التعليم عملية مراجعة، وتطوير وأقلمة املنهج الرسمي، مشرَِكًة بذلك كل األطراف املعنية املناسبة Ê 

تكون املناهج، والكتب املدرسية واملواد التكميلية مالئمة لعمر، ومستوى تنمية، ولغة، وثقافة، وقدرات، وحاجات  Ê 
املتعلمني

يتم االعتراف باملناهج واإلمتحانات الرسمية املستخدمة في تعليم الالجئني والنازحني داخلياً من قبل حكومات  Ê 
البلد األم والبلد املُضيف

ناهج الرسمية وغير الرسمية احلد من مخاطر الكوارث، والتعليم البيئي وتفادي النزاع Ê تعّلم امل
، واملواد التكميلية الكفاءات اجلوهرية للتعليم األساسي مبا في ذلك مهارات القراءة  Ê تغطي املناهج، والكتب املدرسية

والكتابة واحلساب، والتعّلم املبكر، ومهارات احلياة، وممارسات الصحة والنظافة الشخصية 
اعي وحاجات احلماية للمتعلمني Ê تتناول املناهج الرفاه النفس-إجتم

يتم تأمني محتوى التعّلم، واملواد والتدريس في لغة )لغات( املتعلمني Ê 
تراعي املناهج والكتب املدرسية واملواد التكميلية الفوارق بني اجلنسني وتعترف بالتنّوع، وتتفادى التمييز وترّوج  Ê 

إلحترام كل املتعلمني
يتم تأمني مواد كافية للتدريس والتعّلم ويتم شراءها محلياً، وذلك بطريقة مناسبة ذات إطار زمني Ê 

*كما ذكرت في كتيب احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني

املنهج هو مصطلح واسع مستخدم ضمن هذه األداة لإلشارة إلى املناهج الرسمية التي حتدد أهداف التعّلم واحملتوى، وإلى 
املواد املطورة لضمان أن احملتوى سيتم نقله إلى املتعّلم عبر عمليات التدريس والتعّلم. إن مراجعة وتطوير مناهج التعليم 
الرسمي هي من مسؤولية احلكومة الوطنية. يجب على وزارات التعليم أن تطور أهداف التعليم سوياً مع الوزارات األخرى 
واألطراف املعنية املناسبة؛ ثم يجب خلق املناهج ومواد التعّلم املرافقة لتحقيق هذه األهداف. مبا أن األزمة قد تقّوض من 
قدرة وزارة التعليم بشكل كبير، إال أنه من املمكن متتني قدرات خبراء املنهج الوطنيني عبر عملية حتليل ومراجعة املنهج. 

يجب إيالء اإلهتمام باملناهج، والكتب املدرسية، وغيرها من مواد التعليم، باإلضافة إلى األنشطة املنسقة كجزء من 
األنشطة الالصفية )مثل مجالس املدرسة واألندية، اللعب املنّظم وغير املنّظم لألطفال الصغار، الرياضة، أو األنشطة 

الثقافية(.
ال يحصل التدريس والتعّلم في حاالت الطوارئ في الفراغ. إستناداً إلى الظروف احملددة )مثل النزاع، فترة ما 

بعد النزاع/الكارثة، أو كالهما(، ميكن إتخاذ قرارات لـ:
إتباع منهج مستخدم سابقاً قبل بدء النزاع أو الكارثة Ê 

القيام مبراجعة قصيرة األمد للمنهج احلالي إلزالة أي محتوى يؤدي إلى اإلنقسام Ê 
تبّني منهج البلد املُضيف )ملدارس الالجئني( Ê 

التركيز فقط على متتني بعض مناطق األولوية )مثل مهارات احلياة، احلد من مخاطر الكوارث أو تعليم السالم( في  Ê 
املناهج املوجودة أو كأنشطة مستقلة )مثل إدراج نطاقات أو مواضيع جديدة للمناهج، مواضيع إختيارية، أو أنشطة 

الصفّية(.
العمل مع احلكومات للقيام مبراجعة شاملة للمنهج، بإستخدام حالة األزمة كفرصة لتحسني التعليم اجليد  Ê 

وإمكانية احلصول عليه واملساواة )مثالً، زيادة في اخلدمات للمجموعات التي كانت مستثناة في السابق، أو أقلمة 
املنهج ومواد التدريس والتعّلم لتعكس وترّوج لنظام إجتماعي سلمي ومتساوي(.
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10  في املالحظات اإلرشادية، يشير التعليم غير الرسمي إلى التعليم الذي يحصل خارج النظام الرسمي. يجب املالحظة أن التعليم والتدريب التقني
      واملهني، وبرنامج التعليم املسرع، وصفوف اإللتحاق، والكراسات املوحدة قد تكون مداخالت مطلوبة في التعليم الرسمي وغير الرسمي.

يتم القيام مبراجعة املنهج من أجل تقييم ما إذا كان محتوى التعّلم، وأساليب التدريس، والهيكلية أو التقدم يالقون 
حاجات املتعلمني ويضمنون حمايتهم التنموية والنفس-إجتماعية اإلجمالية. باإلضافة إلى احملتوى التقليدي، الذي 
يشمل مهارات القراءة واحلساب، واحملتوى القياسي لكل بلد، يجب على عملية مراجعة املنهج وبالتالي أقلمته و/أو 

تطويره أن تتطرق إلى حاجات وحقوق كل املتعلمني وبيئاتهم املتغّيرة. أمثلة عن احلاجات الفورية تشمل إزالة اإلنحياز، 
املواد املروجة للنزاع، واحملتوى املشبع باإليديولوجيا أو إدخال قضايا موضوعية أساسية، مثل مهارات احلياة )مثل الترويج 

للصحة، الدعم النفس-إجتماعي، حل النزاع، الوعي البيئي، واحلد من مخاطر الكوارث(.

يجب على عملية املراجعة أن تستجيب حلاجات املتعلمني الفورية وأن يتم إعتبارها كفرصة ملراجعة املنهج على املدى 
الطويل من أجل خدمة عملية إعادة البناء والتنمية اإلجمالية، ومن أجل حتسني نوعية احلياة اآلن وفي املستقبل. يجب 

على عملية املراجعة، األقلمة، و/أو عملية تطوير املواد أن ال يتم حصرها بتغييرات سطحية. عوضاً عن ذلك، يجب حتديد 
النواقص األصلية وأسبابها اجلذرية لكي يصبح باإلمكان التطرق إليها عند توافر الوقت واملوارد. من املهم املالحظة بأنه 

وبالرغم من أنه قد يكون هناك رغبة في ضمان حصول كل األطفال والشباب على التعليم الرسمي، إاّل أن األنشطة 
الالصفّية والتعليم غير الرسمي10 يلعبان أدواراً هامة جداً قبل، خالل، وبعد األزمة ويجب عدم التقليل من قيمتهما أن 

جتاهلهما خالل عملية مراجعة املنهج.

الرسم البياني رقم 1: مراجعة وأقلمة وتطوير املنهج، وعملية التنفيذ

بالرغم من أن حاجات املنهج الطارئة تتطلب 
أقلمة فورية أو تطوير حملتوى محدد، إاّل أن املراجعة 

والتحليل الكاملني للمنهج احلالي، وتطوير 
منهج جديد أو محّدث، سيعتمدان على حوارات 

وأهداف وطنية أكبر. سوف يكون هناك حاجة 
لدعم أساسي لتدريب املعلمني ولتمتني األنظمة 

خالل عملية تنفيذ املنهج اجلديد أو الذي متت 
أقلمته قبل تسجيل أية حتسينات جدية في نتائج 

التعّلم. إن املراقبة والتقييم املستمرين هما جزء 
ال يتجزأ من دورة املشروع ويجب أن يدعما كل جزء 

من العملية.

Curriculum
Adaptation and
Development

Curriculum
Review and

Analysis

Implementation

مراجعة 
وحتليل 
املنهج

التنفيذ

أقلمة 
وتطوير 
املنهج
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مراجعة وحتليل املنهج:  1.1
تصبح اإلستجابة املالئمة حلاجات املنهج ممكنة عبر القيام بتقييم شامل حلاجات املتعلمني وحتليل للمنهج 

احلالي.

نقاط أساسية لألخذ بعني اإلعتبار:

تذكير: تعكس األسئلة املطروحة في اجلداول أدناه القضايا املناسبة في اإلمتداد بني حالة الطوارئ القصوى واألزمات 
املزمنة من خالل التعافي املبكر واجلهوزية. ينصح بقراءة كل األسئلة قبل حتديد أيها أكثر مناسبة أو مرتبطة بسياق 
القارئ؛ سوف تستفيد العديد من السياقات ومبادرات التعليم من التطرق لألسئلة في ِكال العامودين. يجب مراجعة 

األسئلة املطروحة في العامود األول والبناء عليها فيما تتطور البرامج واإلستراتيجيات.

التعافي املبكر واجلهوزيةحالة الطوارئ

األزمة املزمنة

األطراف املعنية

من يجب إشراكه في حتليل ومراجعة املنهج ؟ )أنظر 
املالحظات أ و ب على الصفحات 6 و 7(

	 من ميلك املوارد لينسق التحليل واملراجعة؟
	 من ميتلك السلطة للموافقة على تقييم مناهج 

التعليم الرسمية وغير الرسمية؟
	 من يوافق على تعديل أو تطوير املناهج؟

	 من هي السلطات أو األطراف املعنية اإلضافية املوجودة 
والتي يجب أن تشارك؟

	 من هي األطراف املعنية التي يجب إشراكها في حتليل 
ومراجعة منهج التعليم الرسمي وغير الرسمي؟

	 كيف تستطيع اجملتمعات أن تشارك في احلوار حول 
مراجعة املنهج؟

كيف يجب إجراء مراجعة وتقييم املنهج؟ )أنظر املالحظة 
ب على الصفحة 7(

هل هناك إمكانية أو رغبة في إجراء حتليل تشاركي أكثر 
عمقاً للمنهج؟ )أنظر املالحظات أ و ب على الصفحات 6 و7(

	 ما هي قدرات خبراء املنهج الوطنيني، سواء كانوا من 
الداخل )من وزارة التربية أو اجملتمع( أن من اخلارج )من 

األمم املتحدة، أو املعاهد التقنية التابعة للمنظمات غير 
احلكومية(؟

	 هل هناك حاجة لدعم إضافي أو لتنمية قدرات إضافية؟
	 هل مت تطوير وإتباع أي بروتوكوالت لتغيير السياسة أو أي 

حتسني للمناهج ضمن وزارة التعليم؟
  	TIMMS هل تشارك البالد في نظام التقييم الدولي )مثل
و برنامج تقييم التالميذ الدوليني(؟ هل يؤثر هذا أو يدعم 

القرارات حول مراجعة وتعديل املنهج؟
	 هل إزدادت املشاركة مع الوقت؟

	 هل هناك أية أطراف معنية غائبة عن العملية؟
	 هل يتيح السياق إشراك مجموعة أوسع من األطراف 

املعنية، مبا في ذلك املتعلمني وعائالتهم؟

حاجات املنهج

على ماذا يجب أن يركز حتليل املنهج؟ )أنظر املالحظة ج 
على الصفحة 8(

كيف يجب حتديد حاجات املتعلمني؟ )أنظر املالحظة د على 
الصفحة 8(

	 ما هي أكثر الوسائل املالئمة والفّعالة جلمع وفهم 
املعلومات حول حاجات املتعلمني؟

	 ما هي حاجاتهم الفورية فيما يتعلق مبهارات القراءة 
واحلساب ومهارات احلياة واملساواة بني اجلنسني والنزاع 
والكوارث والترفيه والرفاه النفس-إجتماعي والترويج 

للصحة واحلد من مخاطر الكوارث والوعي حول األجسام 
املشبوهة غير املنفجرة واأللغام األرضية واللغة ومهارات 

التواصل وتعليم حقوق اإلنسان والتعليم في القانون 
اإلنساني واملواطنة واملعرفة الدينية؟

	 هل هناك آليات لقياس التعّلم بالنسبة للحاجات 
الطارئة )مثل تقييمات للرفاه اجلسدي، العاطفي، 

واإلجتماعي(؟
	 ما هي فئات مختلف أنواع املتعلمني؟

	 هل التركيز على النمو املعرفي أو يشمل مهارات 
وكفاءات أخرى؟

	 هل مت أخذ بعني اإلعتبار مناهج للتعليم الرسمي وغير 
الرسمي

هل تغيرت حاجات املتعلمني؟ )أنظر املالحظة د على 
الصفحة 8(

	 هل يجب توسيع احملتوى ليشمل مهارات التأقلم واجملابهة، 
الصحة والنظافة، اللغة، التاريخ، الروابط بسوق العمل 

وفرص العمل واجلندر؟
	 هل لدى هؤالء في مناطق النزاع أو املناطق املتأثرة 

بالكوارث ومن ضمنهم اجملموعات النازحة والالجئني أية 
حاجات تعلمّية لضمان بقاءهم، تطورهم، حمايتهم 

ومشاركتهم؟
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التعافي املبكر واجلهوزيةحالة الطوارئ

األزمة املزمنة

مواد التدريس والتعّلم املتوافرة

ما هي مواد التدريس والتعّلم املتاحة لإلستعمال الفوري؟ 
)أنظر املالحظة ج على الصفحة 9(
	 هل تتناسب وحاجات املتعلمني؟
	 هل هي متوافرة بلغات مناسبة؟

	 ما هي الكتب املدرسية واملواد املرجعية املوجودة 
واملستخدمة؟

	 هل يستخدم املعلمون منهجاً قياسياً؟
	 هل هناك رسائل أو محتويات أو لغة في املنهج أو املواد، 

تؤدي إلى اإلنقسام وإلى التمييز؟
	 هل من اجملدي إزالة املواد املنحازة وتطوير ونشر مواد 

جديدة خالل مراحل الطوارئ والتعافي املبكر؟

ما هو املنهج املوجود؟ )أنظر املالحظة ج على الصفحة 9(

ما هو املنهج املوجود؟ )أنظر املالحظة ج على الصفحة 9(
	 هل ميثل املنهج املوجود أفضل املمارسات األكادميية وأكثرها 

قبوالً؟
	 هل هناك نسخات ورقية من املنهج والكّراسات؟

	 هل تالقي املواد اإلضافية التي طورتها األمم املتحدة 
واملنظمات غير احلكومية حاجات املتعلمني احلالية؟

	 هل أن املواد احلالية أو التي مت تطويرها حديثاً متجانسة 
وتدعم بشكل متساٍو املراحل واملواضيع؟

	 أين ال يزال هناك ثغرات؟
	 هل مت أخذ بعني اإلعتباركل القضايا املوضوعية األساسية، 

واألعمار واملراحل التطويرية وشملها؟ إذا كان اجلواب كال، 
فلماذا؟

	 هل مت توفير مواد التعّلم التي مت تطويرها كإستجابة سريعة 
للمتعلمني في مستوياتهم وباللغات املالئمة؟

	 هل مت تعميم رسائل ومواد الطوارئ في املنهج الرسمي من 
أجل الترويج للجهوزية؟

	 هل متت أقلمة املواد وفقاً ألساليب تعّلم مختلفة؟
	 هل هناك توافق من قبل مجموعة متنوعة من األطراف 
املعنية حول صالحية ومالئمة املواد التي مت تطويرها في 

مرحلة الطوارئ؟
	 هل هناك عمليات تقييم متوافقة لقياس تأثير املنهج على 

نتائج التعّلم ومدى توافر التعليم اجليد؟

التعليم غير الرسمي

من هم مؤمنوا التعليم غير الرسمي وما هي املوارد 
البشرية واملادية املتاحة لهم خالل األزمة؟ )أنظر 

املالحظات ث و ج على الصفحات 8 و 9(
	 ما هي برامج التعليم غير الرسمي املدعومة من خالل 

وزارة التعليم؟
ن لتلبية  	 هل هناك برامج حالية ممكن أن تتوسع أو أن مُتكَّ

احلاجات املتزايدة واملتغّيرة للمتعلمني؟
	 هل يوّلد السياق احلاجة للتعليم غير الرسمي كمداخلة 

لة للمتعلمني ضمن نظام التعليم الرسمي؟ مكمِّ
	 ما هو التدريب والدعم املستمر املتاح للمعلمني في 

التعليم غير الرسمي؟
	 ما هي املهارات األساسية واملنقذة للحياة التي يحتاج 

إليها التعليم غير الرسمي على الفور حلماية املتعلمني؟
	 هل تتوافر أنشطة فنية، موسيقية، رياضية، ترفيهية، 
وأنشطة دعم نفسي-إجتماعي وفقاً لألعمار اخملتلفة 

ومراحل النمو؟

من هم املشاركون احملتملون في برامج التعليم غير 
الرسمي وما هي حاجاتهم؟ )أنظر املالحظة ث على 

الصفحة 8(
	 ما هي اجملموعات املستهدفة في التعليم غير 

الرسمي؟ من يجب أن يتم إشراكه في حتديد اجملموعات 
املستهدفة؟

	 هل يتم تقدمي اخلدمات للمجموعات املستهدفة أم أن 
هناك معوقات بإستمرار؟

	 كيف تختلف حاجات املتعلمني عن حاجات هؤالء 
املنخرطني في التعليم الرسمي؟

هل أّمنت مداخالت التعليم غير الرسمي حاجات املتعلمني 
حيث ال يوجد فرص تعليم رسمي )مبا في ذلك الفرصة إلعادة 

اإلنخراط في التعليم الرسمي( أو من خالل تأمني مهارات 
منقذة للحياة؟ )أنظر املالحظات ت و ج، الصفحة 9-8(.

	 هل مت تصميم مواد وبرامج مالئمة للتعليم غير الرسمي 
ممكن استعمالها أو أقلمتها جلهوزية الطوارئ؟

	 ما الذي يجب أن يتم فعله لتشريع برامج التعليم غير 
الرسمي؟

	 ما هي املناصرة الواجب إتباعها للتأثير على السياسة في 
هذا الصدد؟

	 هل هناك حاجة لوضع برامج على صعيد وطني أو إقليمي أم 
هل تكفي البرامج احمللية؟

	 ما هو التدريب الرسمي أو الدعم املتواصل املتاح ملعلمي 
التعليم غير الرسمي؟

هل يوجد بني مناهج التعليم الرسمي وغير الرسمي أنواع 
من التعاون تخلق روابط وتسّهل التنقل بني اإلثنني؟ )أنظر 

املالحظة أ، الصفحة 6(.
	 هل هناك أية سياسات وظيفية أو آليات دعم موجودة لدعم 
تنقل املتعلمني بني التعليم غير الرسمي والتعليم الرسمي؟
	 ما هي التقاطعات احلالية مع مختلف مؤمني التعليم غير 

الرسمي واألطراف املعنية به؟
	 هل هناك حاجة ملنهج أكثر رسميًة؟

	 ما هي احلاجات الفورية، املستمرة، واملتوقعة للمتعلمني، 
وجملتمعاتهم وبلدهم؟

	 ما هي الروابط املوجودة بني برامج التعليم غير الرسمي 
وسوق العمل، ورجال األعمال احملليني والعاملني؟ 
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املالحظة أ: من ينّسق ويدير عملية مراجعة وحتليل املنهج؟ا

تأكد من وجود عملية شرعية ومنسقة حتت سلطة جهات  Ê 
التعليم املناسبة. يجب على اجلهات التي تقوم مبراجعة املنهج أن يكون 

لها شرعية مناسبة، وسلطة وموارد، وأن تكون مدعومة من قبل العامة 
مبا أن التغيير األنسب هو الذي يحصل عبر العمل مع اجلهات املناسبة. إن 
وزارة التعليم هي املسؤولة عن املنهج الوطني ويجب عليها إما أن تلعب 

دور املنسق، أو، أن توكل الدور إلى جهة أخرى. في حاالت حيث ال يكون هناك 
حكومة فاعلة، قد تضطلع جهة تنسيق التعليم، مثل مجموعة التعليم 

من اللجنة املشتركة الدائمة بني الوكاالت أو من األمم املتحدة، بهذا الدور 
مؤقتاً حتى تكون هيكلية احلكومة قد تشكلت. إن القيادة في هذه العملية 

أمر مهم ويجب أخذه بعني اإلعتبار في كل املستويات: قد تشمل قيادة 
اجملموعات التقنية، أو اجملموعات اإلستشارية، واجلهات التي تعطي املوافقة. 

سوف يساعد هؤالء القادة في تنظيم الوكاالت اخملتلفة املشاركة وسوف 
يقومون بتوزيع األدوار بطريقة تضمن أن العملية ستكون متناسقة، فّعالة، 

وترّوج للمساءلة بني األطراف املعنية. تتطلب هذه العملية حواراً وطنياً واسع 
النطاق وال يجب أن يتم إستعجالها من قبل أطراف من اخلارج.

إدعم األنظمة الوطنية املطلوبة لضمان اجلودة واإلستدامة. Ê عندما 
تكون مؤسسات التعليم غير موجودة أو ضعيفة، يجب بذل اجلهود لضمان 

اإلستدامة واملساءلة في عملية مراجعة وتطوير املنهج. قد يعمل فريق 
تنسيق التعليم مع املمولني، واملعاهد التقنية، ونظام التنسيق األوسع 

لضمان تأسيس بنية أساسية. )الرجاء مراجعة احلد األدنى ملعايير التعليم 
من اآليني، نطاق التنسيق والسياسة للمزيد من املعلومات(.

تأكد من أن األطراف املعنية املناسبة مشاركة في عملية مراجعة  Ê 
وتطوير املنهج. تتطلب التغييرات في سياسات املنهج وممارسات الصفوف 

التزاماً وتعاوناً بني مختلف األطراف املعنية، مبا في ذلك مراكز تدريب املعلمني، 
املعاهد األكادميية، وسلطات التعليم في البلدان اجملاورة. إن هذا أمر هام 

خاصة عندما يتخطى املتعلمون واملعلمون حدوداً دولية رسمية، وخاصة 
عندما يكون هناك قلق جتاه املصادقة على املعلمني واملتعلمني. قد حتدث مثل 

هذه اجلهود اإلقليمية أثراً أكبر من التغيير على املستوى الوطني. )الرجاء 
مراجعة مقطع تقييم نتائج التعّلم في األسفل للمصادقة على املتعلمني 

ومراجعة احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني، نطاق املعلمون وسائر 
العاملني في التعليم للمصادقة على املعلمني(.

قم بإستشارة مجموعة واسعة من األطراف املعنية لتحديد  Ê 
حاجات املنهج. إن إستشارة مجموعة واسعة من األطراف املعنية ميكن 

أن تساعد في تخفيف التوتر بالنسبة للقضايا احلساسة أو التي هناك جدل 
حولها وتقلل من إحتمال اإلنحياز، اإلثارة، أو املداخالت واملواد العدائية. ميكن 
إتخاذ القرارات حول احملتوى عبر إشراك ممثلني مناسبني وقادة للمجتمع من 

أجل الترويج لشمولية مستدامة للمجموعات الهشة واملهمشة. مثالً، في 
البلدان حيث التعليم الديني هو مكون أساسي في املنهج الوطني، يجب 

على اجملتمع الديني أن يشارك لضمان أن املنهج اجلديد سيشمل احملتوى 
املناسب ويدعم النمو الفردي واجملتمعي.

قم ببناء قدرات الفريق التقني. Ê قد يكون من املطلوب بناء قدرات 
العاملني في التعليم من أجل متتني املنهج. بعض اجملاالت احملددة قد تشمل 

التربية، األساليب التعليمية، واحملتوى. من املمكن تطوير القدرات بشكل 
مباشر من خالل ورشات العمل، املنتديات على اإلنترنت أو املنتديات البديلة، أو 
من خالل زيارات الدراسة. إن بناء القدرات للمدى الطويل أو تقومي التعليم هما 
من مسؤولية احلكومة ويجب أن يظهر في التعليم العالي وفي فرص التطور 

املهني.

. مبا أن  Ê قم بربط مطوري املنهج والكاتبني التقنيني مع اجملتمع األوسع
هناك حاجة للمجموعات التقنية لتتعامل مع كتابة املنهج ومراجعة الكتب 

املدرسية، يجب على هذه اجملموعات أن تعمل سوياً مع اجملموعة األكبر من 
األطراف املعنية، مثل اجلهات اإلستشارية، ومجالس املنهج والتالميذ، واحتادات 

املعلمني، واجلمعيات اخملتصة، وممثلي األحزاب السياسية, وممثلي األعمال،

القضية: كإستجابة ألزمة النزوح 
الوطنية في كولومبيا، قامت 

Fundación Escuela Nueva عام 
2001 بتطوير إستراتيجية للتطرق 

للحاجات اخلاصة ووقائع األطفال 
النازحني، والذين يتم عادة إهمالهم 

من قبل املدارس واألنظمة التعليمية 
التقليدية. من خالل إستراتيجيات 

مرنة تتناغم وحركيتهم ووضعهم 
اإلنتقالي، وعمرهم وتعدديتهم 

الثقافية، ساهم البرنامج في تطوير 
مهارات إجتماعية، اندماج إجتماعي، 

وقبوالً للتنوع؛ كما وقّدم دعماً إضافياً 
إجتماعياً فعاالً لتمتني ثقة األطفال 
بأنفسهم ضمن بيئة مرحة ووقائية.

املداخلة: إستناداً إلى مبادئ التعّلم 
النشط والتشاركي والتربية املرتكزة 

على الطفل في النموذج التعليمي من 
Escuela Nueva، مت تطوير دوائر تعليم 

Escuela Nueva لتزويد التالميذ 
املتأثرين بالنزوح باملهارات اإلجتماعية 

واملدرسية التي يحتاجون إليها 
للعودة إلى نظام التعليم الرسمي. 
فيما تعمل دوائر التعليم بعيدة عن 
املدارس األم، إال أنها مرتبطة رسمياً 

بها عبر التقوميات األكادميية وأنظمة 
العالمات والبرامج غير الصفية. يتم 

إدخال األطفال رسمياً في املدرسة األم، 
لكنهم يعملون سوياً مع مجموعات 
من 12 أو 15 تلميذاً في أماكن تعّلم 
موجودة ضمن اجملتمعات احمللية وحتت 

رعاية مّعلم شاب حّتى يصبحوا 
جاهزين لإلنتقال. ليس هذا البرنامج 

نظاماً موازياً بل إنه مدمج ومعترف به 
من قبل وزارة التعليم من أجل تسهيل 

اإلنتقال من الشوارع وإلى املدرسة. 
لقد أظهر هذا البرنامج حتسينات 

ومساهمات في إدارة النزاعات، 
والتعايش السلمي، وإحترام الذات 
والسلوكيات الدميقراطية. في هذا 

املرحلة األولية، أظهر التالميذ إجنازات 
تعّلمية أفضل في الرياضيات واللغات 

باملقارنة مع التالميذ في املدارس 
التقليدية. بالتالي، أصبح البرنامج 

سياسة تعليم وطنية من أجل إدماج 
النازحني، واألطفال الالجئني ومت دعمه 
من قبل العديد من املنظمات مثل الـ 
NCRK، ومفوضية األمم املتحدة العليا 

.USAID لشؤون الالجئني، والـ

 Fundación Escuela Nueva :املصدر
Volvamos a la Gente

دراسة حالة: التعليم اإلنتقالي 
للتالميذ والشباب خارج املدرسة، 

كولومبيا
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 وممثلي اجملتمع، وقادة اجملتمع، واألهل واإلعالم من أجل بناء التوافق على التغييرات املقترحة على املنهج. يجب 
إيالء إهتمام خاص بشمل النساء واجملموعات الهشة واملهمشة. قد يكون للمنظمات اخلارجية، مثل األمم املتحدة 

واملنظمات غير احلكومية أو الوكاالت املمولة القدرة التقنية وموارد تقنية إضافية أو خبرة سابقة من املمكن 
إستخدامها. يجب تقدمي مثل تلك املوارد كاملراجع وأقلمتها لتتالءم والسياق احملدد وحاجات املتعلمني.

قم بتيسير تطوير ومشاركة مواد التعليم غير الرسمي القياسية. Ê فيما قد تكون وزارة التعليم مسؤولة 
عن املنهج القياسي للتعليم غير الرسمي، يجب أن يتم دعم مبادرات التعليم غير الرسمي األصغر على املستوى 

دون-الوطني من قبل األمم املتحدة، املنظمات غير احلكومية، أو املنظمات املرتكزة على اجملتمع. عندما يكون باإلمكان، 
يجب مراجعة املنهج ومشاركته بشكل مشترك مع األطراف املعنية املسؤولة لتفادي حصول مقاربة مجزأة أو غير 

متناسقة.

إضمن التنسيق بني برامج التعليم الرسمي وغير الرسمي. Ê من الضروري التنسيق ملراجعة وتطوير مناهج 
التعليم الرسمي وغير الرسمي لتمكني املتعلمني من الدخول أو العودة إلى نظام التعليم. فيما يتم توكيل عملية 
حتليل املنهج إلى الوكاالت اخملتصة في األنظمة الرسمية وغير الرسمية في معظم األحيان، قد يكون من الضروري 

تأسيس وكاالت على أساس مبتكر في حاالت الطوارئ.

قم بتنسيق تغييرات املنهج مع خطط تدريب املعلمني. Ê يجب ربط التغييرات في املنهج مع الدعم والتدريب 
املتواصلني للمعلمني لضمان أن التغييرات في املنهج مدعومة على مستوى الصفوف.

املالحظة ب: كيف يجب القيام بعملية مراجعة وحتليل املنهج؟
إستعمل طرائق متنوعة إلجراء تقييم شامل. Ê في سياق الطوارئ، من املمكن القيام بالتقييمات السريعة مع 

األفراد أو اجملتمعات بإستخدام طرق متعددة. إن توافر الوقت واملوارد سوف يحددا املقاربة ونطاق التحليل مثل:
مراجع توثيق	  وثائق املناهج

	 حتليل نتائج التعّلم، وكفاءات املتعلمني، ومعايير التقييم
	 حتليل متعدد القطاعات

	 إجراء املقابالت مع املتعلمني واملعلمني
إجراء إحصاءات	  أساسية مع ممثلي مجموعات مستهدفة وحتليل القدرة التقنية خلبراء املنهج.

قم بتحديد العوامل الداخلية واخلارجية التي تؤثر على املنهج. Ê إن إجراء حتليل لنقاط القوة والضعف 
والفرص واخملاطر )SWOT Analysis( هو طريقة فّعالة ألخذ نظرة عامة سريعة حول املنهج والسياق األوسع. إن مثل 

هذا التحليل قد يؤدي إلى فهم أفضل للمعوقات والفرص عند العمل على خطط التعليم وتنفيذها. من املمكن 
إستخدامها كأداة في نقاشات اجملموعات املركزة أو كأداة للتخطيط بني القطاعات أو ضمن املنظمات أو دوائر وزارة 
التعليم. إنها أداة مفيدة أيضاً للتدريب، والتطور املهني، والدعم، والتدريس وعملية التعّلم، وتقييم نتائج التعّلم. 

أنظر اجلدول رقم 1 في األسفل للحصول على حتليل للمنهج بأسلوب SWOT؛ جتدون أيضا منوذجاً جاهز لإلستخدام 
ألسلوب SWOT في املرفق رقم 5.

اجلدول رقم 1: مثل عن حتليل SWOT للمنهج في اجملتمعات املتأثرة بالنزاع

نقاط الضعف )الداخلية واخلاصة باملنظمة أو القطاع(نقاط القوة )الداخلية واخلاصة باملنظمة أو القطاع(

	 الدعم الرسمي للمدارس والتعليم
	 منهج قوي وكتب مدرسية تقليدية مثل تلك في حقبة 

الستينيات والسبعينيات
	 برامج تعليم تدعمها املنظمات غير احلكومية في 

مختلف املقاطعات
	 بعض نواحي املنهج التي تستفيد من رؤى ومواد أكثر 

تطوراً )مثل الرياضيات(.
	 دائرة املنهج مت تأسيسها حديثاً ضمن وزارة التعليم

	 قدرة ضعيفة ملطوري املنهج والكتب املدرسية
	 نقص في إطار عمل املنهج والكراسات )مواضيع املناهج(

	 منهج مجزء، قدمي، ومحشو.
	 قدرة ضعيفة للمعلمني لتطبيق احملتوى التي متت 

مراجعته وطرائق تدريس متركزة على التلميذ
	 إنتشار كبير للتعّلم عن ظهر قلب

	 ترويج لصور منطية سلبية عن النساء وبعض اجملموعات 
العرقية

اخملاطر )الداخلية واخلاصة باملنظمة أو القطاع(الفرص )الداخلية واخلاصة باملنظمة أو القطاع(

	 الدعم الوطني والدولي لعملية مراجعة املنهج
	 فرص لتطوير القدرات )الفردية واملؤسساتية(

	 رؤية تعليم وتشريعات جديدة

	 نقص في اإلستقرار السياسي
	 توتر بني القيم واملبادئ، واملمارسات العاملية والتقليدية/

احمللية
	 نقص في مرافق التعليم ومواد التعّلم املناسبة

	 إنتشار كبير للفقر واألمية بني النساء والرجال
املصدر: UNESCO IBE, 2003. تقرير من ورشة عمل طهران
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املالحظة ت: عالَم يجب أن ترّكز عملية حتليل املنهج؟ا

إضمن وجود معايير واضحة للتحليل. Ê يجب على عملية حتليل املنهج أن تشمل:
ً ألهداف التعليم الوطني في املنهج وفي مواد التدريس والتعليم إنعكاسا	 

تطويراً مناسباً للكفاءات األساسية 12	  جلميع املتعلمني، مبا في ذلك الكفاءات اجلديدة املطلوبة في السياق املتغّير
دمج القضايا	  الرئيسية والترويج للقيم العاملية مثل حقوق الطفل، حقوق اإلنسان، العدالة اإلجتماعية، الشمولية، و 

في حاالت النزاع، إحترام القانون اإلنساني الدولي
	 إستخدام لغة/لغات تدريس مألوفة للمتعلمني ولعائالتهم ومجتمعاتهم، خاصة في الصفوف األولى

	 توافر موارد للتعّلم مناسبة ومالئمة وممكن احلصول عليها

قم بإزالة الرسائل واملمارسات املنحازة. Ê يجب التطرق »للمنهج اخملفي« في عملية حتليل املنهج من أجل تقييم 
الرسائل والطباع والسلوكيات الضمنية التي يتم ترويجها والتي قد تدّعم أو تقّوض املنهج املوصوف. ميكن تعريف 

»املنهج اخملفي« عبر بيئة املدرسة والصف، وترتيب أثاث الصف، والطرائق التربوية، والتفاعالت بني املعلم والتلميذ وبني 
التلميذ والتلميذ، وفي العديد من الديناميات اخملفية األخرى. أمثلة عن ذلك قد تشمل طلب املعلمني من التالميذ 
الذكور اإلجابة عن األسئلة أكثر من التالميذ اإلناث، أو إستخدام املعلمني للغة واحدة في مجتمعات ذات تعددية 

لغوية.

املالحظة ث: إالَم يحتاج املتعلمون؟

قم بتحديد أولويات املتعلمني وفقاً للمحتوى. Ê يجب على املنهج في حاالت الطوارئ أن يركز على ضمان مالئمة 
التعليم ليحقق حاجات املتعلمني. يجب إشراك األطراف املعنية في حتديد حاجاتهم اخلاصة وفي حتديد أولويات احملتوى. 

مثالً، في بعض احلاالت يكون هناك لوضع مهارات احلياة والدعم النفس-اجتماعي كأولوية، بينما في حاالت أخرى يتم 
إيالء اإلهتمام للتفاهم بني الثقافات وتعليم السالم.

. تتغير حاجات املتعلمني وفقاً للمحتوى ومع مرور  Ê تأكد من أن املنهج يتطور مع حاجات املتعلمني املتغيرة
الوقت )أنظر الرسم البياني رقم 2 في األسفل(. يجب حتديد احلاجات وفقاً حلصول املتعلمني على التعليم في السابق 

وعلى خبرتهم، وعلى بيئتهم املتغيرة، واألهداف التعليمية واإلقتصادية الطويلة األمد جملتمعهم. ميكن دعم الكفاءات 
األساسية في احلساب والقراءة من خالل تدريس مهارات احلياة، والعلوم اإلجتماعية والفيزيائية، والفنون، وكفاءات 

إضافية في القضايا املوضوعية األساسية. )الرجاء مراجعة املرفق رقم 6 حول التصنيف الدولي القياسي ملراحل 
التعليم ونتائج التعليم اخملتارة املتوقعة(.

يجب على املنهج أن يعكس اإلختالفات بني اجملتمعات. Ê يجب على املنهج أن يأخذ بعني اإلعتبار الفروقات 
اجلغرافية، والفروقات اللغوية، والفروقات في إمكانية احلصول على التعليم.

. في العديد من البلدان،  Ê خذ بعني اإلعتبار احلاجة والقدرة على الوصول إلى متعلمني خارجني من املدرسة
هناك أعداد كبيرة من األطفال والشباب والبالغني الذين انقطعت دراستهم إما بسبب حالة طوارئ أو بسبب عوامل 

أخرى. من املهم إشراك هؤالء املتعلمني ومجتمعهم في حتديد برامج التعليم غير الرسمي املناسبة.

. يجب على التعليم املرتبط مبوارد الرزق والتوظيف، مثل تطوير األعمال الصغيرة، محو  Ê قم بتأمني فرص للشباب
األمية املالية، والتعليم والتدريب املهني والتقني، أن يتم تأمينه للشباب والشابات. قد يكون هذا ذي أهمية محددة 

ملن ال يريدون أو ال يستطيعون احلصول على التعليم في مدرسة رسمية، خاصة أولئك الذين هم من مجموعات 
هشة. يجب أن يترافق املنهج لهؤالء مع برامج موضوعية لتعليم القراءة واحلساب. إن حتليل سوق العمل بالتعاون مع 

القطاعات اإلقتصادية وقطاعات التعافي املبكر سوف تضمن مالءمة البرامج والفائدة اإلقتصادية للمهارات13.

الرسم البياني رقم2: مثل حول كيف ميكن حملتوى املنهج أن يتغير في اإلمتداد بني مرحلة اإلستجابة ومرحلة التعافي

12   إن الكفاءات الرئيسية هي أحجار البناء الرئيسية في التعليم ومجموعة املعرفة واملهارات األساسية املتوقع من املتعلمني معرفتها. إن حتديد وتطبيق 
       الكفاءات الرئيسية أمر هام في تطوير احلد األدنى للمعايير التي يبنى عليها برامج تعليم أكثر تعقيداً. مصطلحات مماثلة قد تشمل الكفاءات العامة أو

       األساسية.
13   احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني

محتوى »الطوارئ«
القراءة، احلساب، الوقاية من األمراض، الدعم النفس-
إجتماعي، مرض نقص املناعة البشرية املكتسبة )اإليدز(، 

احلد من النزاع، احلد من مخاطر الكوارث، وقضايا 
احلماية.

»محتوى التعافي املبكر واجلهوزية«
مقاربة رسمية أكثر شمولية، تعليم متواصل ملهارات القراءة 

واحلساب، زيادة التركيز على الكفاءات الرئيسية، الترويج للصحة، تعليم 
السالم، مهارات احلياة، التعليم البيئي، التماسك اإلجتماعي.



9

املناهج

املالحظة ج: ما هي مواد املنهج والتدريس والتعّلم املتاحة؟

قم بتحديد مواد التعّلم املوجودة. Ê  في حاالت الطوارئ، يجب أخذ بعني اإلعتبار التوافر الطارئ للمواد األساسية 
لدعم عملية التعّلم. قد تشمل هذه املواد الكتب املدرسية، الكتب التكميلية، مواد التدريس، الكتب املوجودة 

واملقروءة بكثرة في اجملتمع، الكتب املكتبية، أو اجلرائد واجملالت. حدد كيف ميكن شراء أو طباعة هذه املواد.

. من الضروري التأكد أن املواد تتطرق  Ê حدد ما إذا كانت هذه املواد تالئم حاجات املنهج املتعارف عليها
للحاجات احملددة للمتعلمني والتي مت حتديدها في عملية التحليل من قبل األطراف املعنية )الرجاء مراجعة املالحظة 

أ على الصفحة 6(. قد حتتاج املواد إلى التطرق للمتعلمني ذوي اإلحتياجات اخلاصة، وإمكانية حصول الفتيات على 
التعليم ومشاركتهن فيه، واملتعلمني العائدين إلى املدرسة بعد إنقطاع طويل أو الذين يبدأون في عمر متأخر، 

وأساليب التعّلم اخملتلفة بني األفراد، والسياق اجملتمعي والسياق الوطني املتغيرين.

. من الضروري األخذ بعني اإلعتبار ما إذا كانت املواد املتاحة مناسبة  Ê قم بتحديد ما إذا كانت املواد مالئمة
للمتعلمني واملدارس. يجب على املواد أن تشجع على إستخدام اللغة احمللية، وأن تكون مالئمة لكل مستويات 

الصفوف واملواضيع، ويجب أن ال تشجع على املعلومات التي تفّرق بني املتعلمني )الرجاء مراجعة املالحظة ت على 
الصفحة 8(.
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أقلمة وتطوير املنهج:  2.1
يجب على عملية تطوير إطار عمل واضح للمناهج وملواد التدريس والتعّلم أن ترتكز على حتليل ومراجعة املناهج 

لضمان تأمني حاجات املتعلمني.

نقاط أساسية لألخذ بعني اإلعتبار:

التعافي املبكر واجلهوزيةحالة الطوارئ

األزمة املزمنة

األطراف املعنية

من مشارك في عملية أقلمة ومراجعة املناهج ومواد 
التعّلم؟ كيف ستشارك األطراف املعنية اخملتلفة؟ )أنظر 

املالحظة ح على الصفحة 10(.
	 هل أن األطراف املعنية احملددة في التحليل هم األكثر 

مالئمة واألكثر كفاءة لدعم التغيير في املناهج ومواد 
التعّلم؟ ملاذا نعم أو ملاذا كال؟ من لديه السلطة املقبولة 

والشرعية؟
	 أين هي املصادر األخرى للدعم التقني في موضوع احملتوى؟

من يستمر في املشاركة في أقلمة ومراجعة املواد؟ )أنظر 
املالحظة ح على الصفحة 10(.

	 من لديه السلطة للموافقة على البرامج واملواد؟ كيف 
ترتبط العملية باملصادقة على شهادات املتعلمني؟ )أنظر 

مقطع تقييم نتائج التعّلم(.

احملتوى

كيف يتم تطوير وأقلمة حاجات املنهج؟ )أنظر املالحظات ح 
وخ على الصفحة 10(

	 هل أن املوارد البشرية واملالية واملواد متاحة خللق مواد 
تقييم وتعّلم طارئة؟

	 هل هناك مواد مؤمنة من غير بلدان أو غير سياقات؟ هل 
ميكن أقلمتها بشكل سريع لتتالءم وحاجات املتعلمني؟

كيف تنعكس أهداف التعليم الفورية في املنهج )أنظر 
املالحظات خ و د على الصفحات 12-10(

ما هي القضايا الرئيسية التي يجب أخذها بعني اإلعتبار 
أثناء أقلمة أو تطوير املنهج؟ )أنظر املالحظة د على 

الصفحة 12(
كيف سيتم توجيه املعلمني واألخرين حول التغييرات التي 

حصلت للمواد؟ )أنظر املالحظة ذ على الصفحة 13(
	 هل أن طرائق التدريس األكثر مالئمة لنقل محتوى املنهج 

مشار إليها في إرشادات املعلمني والكتب املدرسية؟
	 هل أن طرائق التقييم األفضل لتحديد نتائج التعّلم 
مشار إليها في إرشادات املعلمني والكتب املدرسية؟

كيف تنعكس أهداف التعليم الفورية في املنهج وكيف 
ميكن أقلمتها في مختلف املراحل للوصول إلى أهداف 

التعليم الطويلة األمد؟ )أنظر املالحظة خ و د على 
الصفحات 12-10(

	 هل يجب تطوير منهج طارئ لزيادة اجلهوزية في 
األزمات املستقبلية؟ هل أنه من األفضل إدراج محتوى 
يزيد من قدرات النظام واملتعلمني للتأقلم مع األزمات 

املستقبلية؟

هل جنحت اجلهود للربط بني توجيه املعلمني والتدريب؟ ملاذا 
نعم أو ملاذا كال؟ )أنظر املالحظة ذ على الصفحة 13(

ما هي السياسات أو اإلتفاقيات املؤقتة املطلوبة؟	 

التنسيق

من يدعم عملية أقلمة وتطوير املنهج وكيف تندرج 
العملية ضمن هيكلية التنسيق والسياسة احلالية )مبا 
في ذلك هيكلية وزارة التعليم(؟ )أنظر املالحظة ح على 

الصفحة 10(

كيف ترتبط عملية أقلمة وتطوير املنهج مع تدريب 
املعلمي، والتدريس والتقييم؟ )أنظر املالحظة ذ على 

الصفحة 13(
من يشرف على الروابط والتقاطعات؟	 

من ميتلك السلطة في اإلستمرار بدعم العملية وصوالً 
إلى مرحلة التعافي املبكر؟ )أنظر املالحظة ح و ذ على 

الصفحات 13-10(
	 من ميتلك القدرة على تنسيق عملية تقييم املنهج و/أو 
تطويره؟ هل هناك حاجة ألكثر من وكالة أو دائرة واحدة 

لضمان الشفافية والتنسيق مع األطراف املعنية األخرى؟
	 هل أن التنسيق في عملية أقلمة و/أو تطوير املنهج جزءاً 

من نظام تنسيق أكبر للتعليم في الطوارئ والتعافي 
املبكر؟

	 هل مت حتديد أهداف التعّلم بشكل واضح للمتعلمني، 
واملعلمني واجملتمعات؟
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القضية: عند نهاية احلرب بني 
البوسنة والهرزغوفينا عام 

1995، كان للدوائر اإلنتخابية 
الثالثة في النزاع )البوسنة، 

الصرب، والكروات( إمتياز إختيار 
أو تطوير منهجهم اخلاص، األمر 

الذي أثار اخملاوف بشأن عكس 
تلك املناهج لإلنحياز العرقي 
والديني وإزدياد اإلنقسام في 

البوسنة والهرزغوفينا.

املداخلة: متت اإلستعانة 
بالعديد من البرامج من أجل 

التغلب على اإلنقسامات 
العرقية ومن أجل وضع أساس 

إلطار عمل منهج مشترك. 
بالتحديد، قامت منظمة 

اليونسكو IBE، وبالتعاون مع 
سلطات التعليم في البوسنة 

والهرزغوفينا، بتدريب واملصادقة 
على أكثر من 60 أخصائي 

مناهج وصانعي القرار ميثلون 
الدوائر اإلنتخابية الثالثة بني 
عامي 2003 و 2004. مت النظر 
إلى تطوير إطار عمل منهج 
مشترك كحل لتعزيز جودة 

التعليم واملساوات في البوسنة 
والهرزغوفينا. كان من املفترض 
أن يركز إطار العمل اجلديد هذا 

على تقييم نتائج التعليم 
املتعارف عليها بشكل فّعال 

بدالً من إعطاء اإلمتياز في 
تقييم املعرفة اجلاهزة املرّكبة 
احملفوظة عن ظهر قلب والتي 

غالباً ما ترّوج إلنحيازات عرقية 
ودينية و/أو جنسية. مثال على 

إطار عمل منهج مشترك مت 
تطوير بني عامي 2004 و2005 

ضمن مشروع التعليم في اإلحتاد 
األوروبي للبوسنة والهرزغوفينا. 

إال أن مثال إطار العمل لم يتم 
تبنيه بشكل رسمي بالرغم من 
أنه تطرق إلى العديد من املبادئ 

عبر عمليات مراجعة متتالية 
للمنهج.

أحد الدروس األساسية املستقاة 
في العملية تلقي الضوء على 

فوائد العمل مع مجموعات ذات 
أعراق مختلفة ضمن أهداف 
وخطوات متعارف عليها؛ إن 

هذا األمر هام وبشكل خاص 
في سياقات بعد األزمات عندما 

تعتبر اإلنقسامات العرقية 
كمعوقات للعيش املشترك 

والعمل سوياً.

IBE املصدر: اليونسكو

دراسة حالة: صياغة إطار 
عمل منهج مشترك، البوسنة 

والهرزغوفينا

املالحظة ح: من يشارك في عملية أقلمة وتطوير املنهج؟

تأكد من مشاركة األطراف املعنية املناسبة. Ê إن مشاركة األطراف املعنية 
الرئيسية في عملية أقلمة وتطوير املنهج هو جزء أساسي لضمان تواصل النجاح في 
وضع برامج التعليم وفي تأمني حقوق املتعلمني ومجتمعاتهم. تلعب األطراف املعنية 

دوراً رئيسياً في حتديد املستويات العمرية ومستويات التطور املناسبة، ومعايير التعّلم، 
وإستراتيجيات التقييم التكميلية.

املالحظة خ: كيف تنعكس أهداف التعليم الفورية في املنهج؟ كيف ميكن 
أقلمتها في مختلف املراحل للوصول إلى أهداف التعليم الطويلة األمد؟ 

إضمن حصول مقاربة شمولية لعملية مراجعة املنهج. Ê يجب على عملية 
مراجعة املنهج أن تتطرق إلى القضايا التالية:

دالة  السياق، واألسباب، ومبادئ تغيير املنهج )مثل مقاربة مبنية على احلقوق، أو الع	 
اإلجتماعية(

	 مفاهيم التعّلم اجليد، مناذج املنهج، وتأمني حاجات املتعلمني

في األعلى(  كيف تنعكس املبادئ )النقطة األولى في األعلى( واملفاهيم )النقطة الثانية 	 
في املنهج من خالل مثل تلك الوسائل كاملقاربات املبنية على الكفاءة، ودمج القضايا 

املوضوعية الرئيسية، أو إستراتيجيات التدريس والتعّلم اجلديدة

األهداف األساسية، نتائج التعّلم، ومعايير التقييم لكل من مراحل التعليم	 

ي، التقييم،  أثر على النواحي األخرى مثل تعليم وتدريب املعلمني، التعليم غير الرسم	 
مراقبة مستوى املدرسة، إدارة املدرسة والصف، وموارد ومواد التعّلم.

 Ê .قم بتحديد اإلستراتيجيات املناسبة ملشاركة رسائل الطوارئ مع اجملتمع
يجب حتديد اإلستراتيجيات من أجل إيصال رسائل الطوارئ للمتعلمني في املدراس وفي 
سياقات التعليم غير الرسمي. يجب أن يتم إستشارة املعلمني حول متى لديهم وقت 
أو حصص مالئمة ضمن برنامجهم إليصال تلك الرسائل. يجب تدعيم الرسائل خارج 

الصفوف لضمان تعميق الفهم وزيادة املعرفة في اجملتمع.

إقترب من القضايا احلساسة أو املثيرة للجدل بإحترام. Ê ميكن مقاربة القضايا 
احلساسة أو املثيرة للجدل في املنهج بدعم من مواد وطرائق التدريس والتعّلم املناسبة، 

كوسيلة للترويج للفكر النقدي واإلحترام للنفس ولآلخرين. إن إدخال محتوى شمولي 
ومواد تطوير بني مرحلتي الطوارئ والتعافي املبكر قد يقلل من التوترات ويضمن التفاهم 
الكامل والقبول ضمن السياق. يجب على خبراء املنهج، واملعلمني وسائر األطراف املعنية 
أن يحذروا من التوترات احملتملة بني القيم العاملية واملمارسات، والقيم والقواعد املقبولة 

محلياً. عند اإلمكان، تأكد من إزالة املواد والنصوص املنحازة أو املثيرة للجدل. ميكن أن 
يتراوح هذا بني إزالة كتاب مدرسي بالكامل أو إزالة إحدى وسائل دعم التدريس إلى 

عملية أقل جذرية لكن أكثر صعوبة مثل إزالة نص ما ضمن كتاب ما.

قضايا املنهج التي يجب أخذها بعني اإلعتبار خالل استجابة الطوارئ

قم بأقلمة وسائل إليصال املنهج إذا دعت احلاجة. Ê في حالة اإلنقطاع الطويل 
عن الدراسة أو الفرص الطويلة، قد يكون هناك حاجة ملقاربات بديلة للتعليم الرسمي. 

يجب على املنهج أن يتطرق إلى إعادة دمج أعداد كبيرة من املتعلمني الذين يلتحقون 
أو يعاودون اإللتحاق بالصف أو اإللتحاق املتأخر للمتعلمني بالصف األول. ميكن أقلمة 

كراسة التعليم الرسمي لضمان أن املتعلمني قادرين على التطور في عمرهم ومستوى 
صفهم عند يصبح باإلمكان. أمثلة على ذلك تشمل الكراسات املوحدة، رزم واجبات 

مدرسية إضافية أو جلسات تعويض مدرسي، أن برامج أكثر كثافة مثل برامج التعليم 
املسّرع.14

قم مبشاركة املعلومات حول التغييرات مع جميع األطراف املعنية. Ê في حاالت 
الطوارئ، قد تقوم سلطات التعليم، بالتعاون مع األطراف املعنية، بتطوير بعض وثائق 

السياسة )اخملتصرة(، مثل بيانات التعليم أو املنهج، الرسائل املنهجية، الكتيبات، أو 
اإلعالنات التي تعّرف وتشرح التغييرات األساسية.

14   تقوم برامج التعليم املسّرع بدمج العديد من سنوات التعليم في وقت أقصر بإستخدام الكفاءات الرئيسية املطلوبة 
       للنجاح ومواصلة التقدم في املراحل التالية باإلضافة إلى العودة إلى املستوى املالئم للعمر في املدرسة الرسمية. قد

       تكون برامج التعليم املسّرع وبرامج اإللتحاق األخرى ذات أهمية خاصة لألطفال املقاتلني العائدين إلى التعليم أو »األجيال 
       املفقودة« والتي خسرت فترات طويلة من التعليم والتي قد تشكل عبء على الهيكلية الطبيعية للمدرسة.
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قضايا املنهج التي يجب أخذها بعني اإلعتبار خالل اإلمتداد من حالة الطوارئ إلى حالة التعافي املبكر واجلهوزية:

 Ê خذ بعني اإلعتبار الكفاءات التعليمية الرئيسية ودورها األساسي. من ناحية
الكفاءات األساسية، من الضروري أن يقوم املتعلمون بتطوير كفاءات عامة نفس-

اجتماعية ليفكروا ويتأملوا ويقرروا ويتواصلوا ويتفاعلوا ويفعلوا.

تشمل هذه  Ê  .يجب أيضاً أخذ الكفاءات املرتبطة بالسياق بعني اإلعتبار
الكفاءات املرتبطة بالسياقات اإلجتماعية، اإلقتصادية، والبيئية، أو بتصور اخملاطر 

املتعلق بالصحة، والقرارات واملفاوضات.

يجب على األطراف املعنية بالتعليم أن تعترف بأساليب  Ê  .إعترف بحاجات األفراد
التعّلم اخملتلفة وحاجات التعّلم والتطور اخملتلفة آخذين بعني اإلعتبار آثار األزمة.

من الضروري أيضاً التركيز على قيم التعليم  Ê  .قم بالترويج للقيم عبر التعليم
)تعليم السالم، تعليم حقوق اإلنسان، املواطنية( من أجل الترويج للتعايش السلمي، 

واإلعتراف باحلقوق، وتفّهم املسؤوليات في ظل حقوق اإلنسان واملواطنية.

يجب ترجمة املواد إلى وثائق واضحة صديقة  Ê  .تأكد من أن املواد صديقة للمتعّلم
للمستخدم. ممكن أن تشمل هذه املواد أطر عمل للمنهج، كراسات، إرشادات للمنهج، 

وإرشادات للمعلمني.

ميكن دعم نواحي املنهج اخملتلفة  Ê  .قم بتأمني إرشادات واضحة للمواد اجلديدة
)اجلديدة(، مثل مهارات احلياة عبر التدريس املفّصل وإرشادات التعّلم. من املمكن 

إستخدام مناذج مختلفة، مثل امللصقات، دفاتر األنشطة والواجبات املدرسية، واأللعاب 
التعليمية.

قم بربط توقعات التعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي. Ê هناك حاجة 
للمناصرة للكفاءات الرئيسية املكتسبة في التعليم غير الرسمي لتصبح مقبولة 

ومعترف بها ومصادقة رسمياً في النظام الرسمي. إن هذا ألمر هام بشكل خاص في 
سياقات الطوارئ أو األزمات املزمنة حيث غالباً ما يتم تأمني مهارات احلياة األساسية 
والتعليم والتدريب املهني والتقني عبر برامج التعليم غير الرسمي. من املهم أيضاً 

ضمان التناسق بني البرامج املسّرعة والبرامج املوحدة وبرامج التعليم الرسمي 
التقليدية من أجل ضمان حركة أكبر نحو التعليم الرسمي أو عودة إليه.

خذ بعني اإلعتبار جتميع مجموعات  Ê  .قم بجمع أو خلق مواد جلهوزية الطوارئ
من الرسائل الطارئة العامة )مثل الصحة، احلماية، أو احلصول على التعليم( في حزم 

ووضعها بشكل مسبق في مختلف أنحاء البالد. من املمكن أيضاً جتميع مواد مأقلمة 
مع املنهج )مثل الكراسات املوحدة أو مواد برامج التعليم املسّرع املوحدة( باإلضافة إلى 

حزم تعريف حول إستخدامها املناسب للمدراء واملعلمني.

املالحظة د: أي من القضايا املوضوعية الرئيسية يجب أخذها بعني 
اإلعتبار أثناء أقلمة وتطوير املنهج؟ 

قم بدعم شمل القضايا املوضوعية الرئيسية في عملية أقلمة وتطوير  Ê 
املنهج. إن القضايا الرئيسية املشار إليها أدناه وفي املالحظات اإلرشادية واحلد األدنى 

للمعايير من اآليني تساهم بالتطوير الشمولي للفرد، مبا في ذلك تطوير الكفاءات 
الرئيسية. بعض من تلك القضايا قد تكون مرتبطة بشكل مباشر بنواحي التعليم 
املتنامية، مبا في ذلك التقدم التكنولوجي والعلمي، واملقاربات اجلديدة إلدماج ومتتني 

القيم اإلجتماعية والثقافية والتطرق إلى التحوالت السياسية والبيئة. ما يلي أمثلة 
عن قضايا موضوعية رئيسية ألخذها بعني اإلعتبار أثناء أقلمة وتطوير املنهج:

يهدف تعليم السالم	  إلى تطوير قدرة املتعلمني على تفادي، وحل، وحتليل النزاعات 
والعنف بشكل بّناء؛ إنه يعنى بكيفية إدارة التنّوع بشكل فّعال عبر الصبر واإلحترام 

جتاه النفس وجتاه اآلخر. ميكن لتعليم السالم أن يتشارك احملتوى مع تعليم مهارات 
احلياة أن أن يشمل مواضيع من حقوق اإلنسان، املبادئ اإلنسانية، احلد من النزاع، تاريخ 

النزاع، واملواطنية.

يركز تعليم مهارات احلياة	  على التأثير على السلوكيات عبر مساعدة املتعلمني في 
إتخاذ قرارت واعية تصب في مصلحتهم الفردية ومصلحة غيرهم اآلن وفي املستقبل. 

ميكن ويجب، لتعليم مهارات احلياة، أن يتم تطبيقه في مجموعة متنوعة من 
محتوى التعّلم من أجل تعزيز التنمية املستدامة. قد تشمل هذه: التعّلم اإلجتماعي 

والعاطفي، والدعم النفس-إجتماعي؛ احلد من اخملاطر والترويج للصحة؛ حقوق اإلنسان؛ 
املواطنية؛ والتماسك اإلجتماعي؛ احلد من مخاطر الكوارث، احلد من التغّير املناخي، 
واألقلمة؛ الرياضة، الفنون، والترفيه؛ وفي بعض السياقات؛ موارد الرزق ومحو األمية 

املالية. 

القضية: إن تأمني التعليم 
للمجتمعات البدوية في أوغندا 
مليء بعقبات توظيف معلمني 

مؤهلني، وتطوير مواد تعّلم 
مناسبة وأقلمة بيئة التعّلم 

لتصبح نّقالة ومناسبة لثقافة 
اجملتمع. إن النزاعات املعّقدة التي 
غالباً ما يعيشها الرعاة تزيد من 

هشاشتهم وتزيد من احلاجة 
املاسة حلصولهم على التعليم 

اجليد.

املداخلة: في كاراموجا، قامت 
منظمة غوث األطفال في أوغندا 

بالتعاون مع سلطات التعليم 
احمللية واجملتمعات الرعوية لتطوير 

برامج تعليم بديلة نّقالة حيث 
يتم تزويد املعلمني وامليسرين 
من اجملتمعات الرعوية بتدريب 

مكّثف حول احملتوى، وتقييم 
التعّلم، وحقوق الطفل وطرائق 
التدريس املرتكزة على الطفل. 

لقد مت تصميم هذه البرامج، والتي 
مت تنظيمها في الهواء الطلق، 

بشكل يتيح لها اللحاق بالرعاة 
أثناء تنقلهم من مجموعة رعوية 
إلى أخرى. بوجود لوح خشبي حتت 
ظل الشجرة، يتعّلم األطفال بني 

عمر السادسة واخلمسة عشر 
أسس القراءة واحلساب ويشاركون 

في مواضيع أخرى أساسية 
ومرتبطة مثل الصحة، مرض 

نقص املناعة البشرية املكتسبة 
)اإليدز(، إنتاج احملصول والسالم 

واألمن، وكلها مرتكزة على البيئة 
واملعرفة والثقافة احمللية. إال أنه، 

وكون التعليم يستغرق ثالث 
ساعات كحد أقصى في اليوم، فإن 

التعّلم يكون بطيئاً، وقد يكون 
هناك حاجة لدمجة في حياة 

الرعاة بشكل مبتكر ومتواصل 
أكثر. بالرغم من أن هذه البرامج 

ليست رسمية كإستجابة، إال 
أنها، ومبا فيها املعلمني وامليسرين، 

تعمل على أن تصبح معترف 
بها ومدمجة في نظام التعليم 

الرسمي.

املصدر: منظمة غوث األطفال، أوغندا

دراسة حالة: تأمني التعليم 
للرعاة/البدو في أوغندا
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على تقليل مواضع الهشاشة ومخاطر  الكوارث  يرّكز احلد من مخاطر الكوارث 	 
إلى احلد األدنى في اجملتمع من أجل تفادي أو احلد )التخفيف واجلهوزية( من اآلثار 

املتنوعة لألخطار. قد تشمل هذه تعليم املتعلمني واملعلمني متى وأين يلتجأون في 
حالة طوارئ، تأسيس فرق إطفاء في املدرسة وتزويدهم باملواد، تدريب األطفال على 
اإلستجابة لإلصابات اجلسدية، أو خلق خطط مشتركة مع خدمات الطوارئ احمللية.

تعليم حقوق اإلنسان واملواطنية التشاركية واملسؤولة	  قد تشمل زرع قيم حقوق 
اإلنسان في كل نواحي املنهج أو إلقاء الضوء على معايير حقوق الطفل واإلنسان. 

سوف يشمل تعليم حقوق اإلنسان تثقيف الشباب ليس فقط عن املعاهد الرسمية 
)علم التربية املدنية( بل أيضاً حول كيفية املشاركة كمواطن محلي وعاملي ناشط. 
قد يشمل هذا تصميم وتيسير أنشطة تساعد املتعلمني واملعلمني في املساهمة 

في حل املشاكل في مجتمعهم أو في إتخاذ قرارات جماعية.

التعليم بني الثقافات	  يشمل أنشطة أو مقاربات تطّور الوعي الفردي واإلحترام 
جلميع الناس. إنها تشير إلى احلاجة إلدارة التنّوع بأسلوب بّناء وخلق احلوار والتفاهم 
بني الثقافات. غالباً ما يتم ربط هذا بتعليم السالم، واحلد من النزاع وتعليم حقوق 

اإلنسان.

تعليم الصحة والنظافة الشخصية	  يرّكز على فهم وتقدير أساليب احلياة 
الصحية، كيفية التأقلم مع اخملاطر الصحية، وكيفية إتخاذ قرارات واعية وكيفية 

احلصول على املساعدة الفّعالة داخل وخارج املدرسة عند احلاجة. يشمل تعليم 
الصحة الغذاء الصحي وفهم أثره على النمو املعرفي ومنو القدرات، ويجب أن يتطرق 

إلى الرفاه اجلسدي، النفسي، والروحي.

املساواة بني اجلنسني	  تشمل األنشطة، املقاربات، واملواد التي ترّوج للمساواة بني 
اجلنسني وتزيل أو تتفادى كل اإلنحيازات اجلنسية في احلياة اخلاصة، املهنية، والعامة 
للمتعلمني ومجتمعاتهم. تشمل املساواة بني اجلنسني ضمان فرص متساوية لكال 

اجلنسني من أجل املشاركة الكاملة في عمليات التعّلم والتطّور خالل حياتهم. 
إنها تتطرق لقضايا العنف املبني على اجلنس واإلستجابة إليه وتفاديه، مبا في ذلك 

اإلستغالل اجلنسي ضمن وخارج بيئة التعّلم.

التعليم لعالم العمل أو برامج تعليم موارد الرزق	  )إدماج تعليم العمل، تعليم 
املشاريع، تعليم اإلستهالك، وتعليم إزالة الفقر املادي( تخلق تفهماً لعالم العمل، مبا 

في ذلك أخالقيات العمل، الوعي اإلستهالكي، أمناط احلياة الصحية، والوعي البيئي. 
كذلك تطّور البرامج مهارات العمل واملشاريع، مثل حل املشاكل، التفكير النقدي 

ومهارات التحليل، العمل اجلماعي، القيادة واإلبتكار، أخذ املبادرة، والقدرة على تطبيق 
اخلطوات واستخدام األدوات بفعالية وبشكل مسؤول.

املالحظة ذ: كيف يتم تنسيق عملية املنهج مع املبادرات والقطاعات األخرى؟

 Ê إدعم التعاون بني مبادرات التعليم. من الضروري حتديد األطراف املعنية املناسبة
في مبادرات التعليم األخرى في كل خطوة من التحليل، واألقلمة، والتنفيذ. 

بشكل خاص، قم بتحديد نقاط التقاطع، وخذ بعني اإلعتبار الطرق لدمج اجلهود 
لتفادي إزدواجية العمل )مثالً، حتليل املنهج قد يتناسب وعمليات التدريس والتعّلم 

وتقييم حتليل نتائج التعّلم – هل من املمكن دمج املقاربات، وطرائق جمع املعلومات 
ومشاركتها؟(.

تأكد من حصول تنسيق بني مبادرات املنهج وبرامج تدريب املعلمني. Ê من 
الضروري أن يحصل املعلمون على تدريب مالئم ودعم متواصل خالل عملية أقلمة 

املنهج أو مراجعته. إن هذا هام بشكل خاص أثناء نقل رسائل قد تكون منقذة للحياة 
وأثناء التطرق لقضايا مثيرة للجدل. يجب على اإلستراتيجيات الوطنية واحمللية إلزالة 

احملتوى املنحاز أن تأخذ بعني اإلعتبار إستراتيجيات للتدريس مع منهج قد ال يحتوي 
على سياق تاريخي.

خذ بعني اإلعتبار إستجابات حالية أو مخططة من قطاعات أخرى. Ê في 
معظم األحيان، ال تكون القطاعات األخرى )مثل الصحة، الغذاء، املاء والصرف 

الصحي، وحماية األطفال( مدركة للحاجات أو لكيفية التطرق حلاجات املتعلمني 
ونظام التعليم. خذ بعني اإلعتبار حاجات املتعلمني والبرامج )املالحظات ب، ث، و د( 

أثناء التعاون مع قطاعات أخرى، وقم بتقدمي معلومات واضحة وتوصيات حول التعاون 
التي قد تعّجل ومتّت اإلستجابة. أمثلة عن التعاون قد تشمل توزيع رسائل صحية 

منقذة للحياة حول النظافة الشخصية واإلستعمال الصحيح ملرافق املياه والصرف 
الصحي أثناء إنتشار الكوليرا، إزالة أو احلد من العقاب اجلسدي في املدارس، أو متتني 

اإلستجابة النفس-إجتماعية وأنظمة اإلحالة لألطفال املتأثرين باألزمة.

القضية: خالل السنوات املاضية 
للنزاع الذي إستمر عقوداً بني 

احلكومة السريالنكية واإلنفصاليني 
من التاميل، مت نزوح مئات اآلالف من 
الناس. وقد أدت النزاعات املسلحة 

في العديد من املناطق، باإلضافة 
إلى حركات نزوح واسعة النطاق، 
إلى منع العديد من املتعلمني من 

إرتياد املدرسة بشكل منتظم ألشهر 
وسنوات. في املقاطعة الغربية من 
باتيكالوا، حاولت املدارس والعاملني 
في التعليم أن يستوعبوا املتعلمني 

النازحني في الصفوف، األمر الذي 
أدى إلى مدارس مكتظة للغاية 

ومجموعات مختلطة من املتعلمني. 
في بعض املناطق املتأثرة بالنزاع، %10 
تقريباً من الفئة العمرية املناسبة لم 
يلتحقوا بالصف األول؛ باإلضافة إلى 

ذلك، تشير تقديرات التسرب املدرسي 
بني الصف األول والتاسع إلى نسبة 

بني 5 و 22% في املقاطعات الشمالية 
والغربية في سريالنكا.

املداخلة: قامت اليونيسف بدعم 
عملية توحيد املنهج الرسمي لضمان 

متكن التالميذ النازحني واملتأثرين 
بالنزاع من متابعة اإلمتحانات العادية 

والتقدم ملستوى الصف املناسب 
لعمرهم. هذه العملية على صعيد 
مقاطعة شملت مجموعة مختارة 
من أخصائيي املواضيع الذين قاموا 

مبراجعة كل موضوع على املستويات 
األساسية، وقاموا باختيار الكفاءات 
الرئيسية، وقاموا بإلقاء الضوء على 

النصوص األساسية، وبتوحيد املنهج 
القياسي جملموعة أصغر من النصوص. 

أتاح هذا للمتعلمني في املدراس 
األساسية والثانوية )الصفوف 13-1( 

والذين قد خسروا أشهراً من التعليم 
بالبدء باإللتحاق وإستكمال العام 

األكادميي. ومبا أن املنهج املوحد والذي 
متت مراجعته كان قد إستخلص من 

املنهج القياسي، فقد كان هناك 
حاجة قليلة جداً لتوجيه املعلمني 
إلستخدام هذا املواد بفعالية. لقد 
شمل توجيه املعلمني دورة تدريبية 

حول الدعم النفس-إجتماعي لضمان 
تأمني دعم أكبر للمتعلمني. بالرغم 

من أن العملية قد سّرعت على 
مستوى املقاطعة، إال أنه كان هناك 
تأخيرات ال مفر منها، وبالتالي، فقد 
إمتدت مواد ومقاربة التوحيد خالل 

الفرصة األكادميية ووصوالً إلى العام 
األكادميي التالي حّتى تعاود األنشطة 

األكادميية نشاطها املعتاد.
املصدر: اليونيسف

دراسة حالة: برنامج التعليم 
املوّحد، سريالنكا
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تطرق للمقاومة احملتملة لتغيير املنهج. Ê قد تأتي املقاومة ملراجعات املنهج من مجموعات محددة أو أفراد ذوي تأثير ضمن 
نظام التعليم أو من قطاعات أخرى من احلكومة أو اجملتمع. بالرغم من أنه من املستحيل إزالة املقاومة، إال أن إستراتيجيات 

تخفيف املقاومة قد تزيد من الوعي ومن حس امللكية أثناء العملية. قد تشمل هذه لقاءات مجتمعية أو جلسات عامة 
تتناول أسئلة وأجوبة، حتضير وتوزيع حزم تعريف لقادة احلكومة واجملتمع، أو ورشات عمل هادفة ملشاركة التغييرات املقترحة.

التنفيذ:  3.1
إن توزيع وإستخدام مواد املنهج التي متت أقلمتها ومراجعتها يجب أن تضمن حصول املتعلمني على مواد تعّلم 

مالئمة للعمر ومستوى التطور.

نقاط أساسية لألخذ بعني اإلعتبار:

التعافي املبكر واجلهوزيةحالة الطوارئ

األزمة املزمنة

األطراف املعنية

هل أن أكثر األطراف املعنية مالءمّة تشارك في عملية تنفيذ 
ودعم توزيع املناهج والتقييم املستمر للمحتوى املناسب؟ 

)أنظر املالحظة ر على الصفحة 15(.
	 من ميتلك املهارات واملوارد إلجراء التعديالت وإلنتاج املواد 

احمللية؟ 
	 كيف سيتم تدريبهم أو توجيههم؟

من املسؤول عن الدعم الطويل األمد لتوزيع املناهج 
والتنسيق مع القطاعات األخرى؟ )أنظر املالحظة ر على 

الصفحة 15(.
	 ما هي آثار اإلنتاج الكبير للمواد التي متت مراجعتها؟ 

من سوف يحصل على املوارد والقدرة على تنسيق ودعم 
التدريب والتوجيه وإعادة التوجيه الالزمة للمعلمني 

املدربني؟
	 هل تنعكس تغييرات املنهج في كل مدارس وجامعات 

تدريب املعلمني؟

توزيع املناهج ومواد التدريس والتعّلم

توزيع املناهج ومواد التدريس والتعّلم
ما هي أنواع مواد التعّلم األكثر مالءمة للسياق؟ )أنظر 

املالحظة ز على الصفحة 15(

كيف مت توزيع املواد؟ )أنظر املالحظة ز على الصفحة 15(
هل مت	  توزيع مواد التدريس والتعّلم ومعايير التقييم 

املتناسبة على مستوى املدرسة أو البرنامج؟

هل مت دعم املواد من قبل التدريبات أو التوجيهات لضمان 
الفهم والقدرة على إستخدامها؟ )أنظر املالحظة ذ على 

الصفحة 13(

ماذا كان األثر احلقيقي لبرنامج التعليم املسّرع أو البرامج 
األولية للكراسات املوحدة؟ )أنظر املالحظة ص على الصفحة 

)15
	 هل تلبي املواد حاجات املتعلمني؟

	 هل تغيرت أهداف التعّلم؟ هل هناك نظام للتقييم 
املتواصل ملعرفة ما إذا كان املنهج يلبي حاجات املتعلمني؟

	 هل هناك نظام تقييم أو مصادقة لضمان التطور الواضح 
والفرصة للعودة إلى صفوف التعليم الرسمي في 

املستقبل؟

هل يشمل املنهج تعليم القيم؟
هل مت وضع جدول لتقييم ومراجعة املنهج؟ )أنظر املالحظة ز 

على الصفحة 15(
	 ما هي أنواع مواد التعّلم األكثر مالءمة للسياق؟

	 هل تغّير السياق بشكل واضح وأصبح يتطلب مواد 
إضافية؟

هل متت جتربة املواد في البدء؟ )أنظر املالحظة س على 
الصفحة 15(

املالحظة ر: من يجب أن يشارك في تعديل أو خلق مواد تعّلم رسمية ومؤقتة؟ 

قم بإشراك اجملتمع األوسع. Ê األطراف املعنية املتعددة، مبا في ذلك املعلمني، ومقدمي الرعاية، والشباب، والعاملني، 
وموظفي وزارة التعليم، وقادة اجملتمع، واملؤسسات الدينية، واملنظمات غير احلكومية؛ بإمكانهم كلهم أن يلعبوا دوراً في 
تعديل أو خلق مواد تعّلم. إذا أمكن األمر، يجب مشاركة املواد املعّدلة مع اجملتمع األوسع عبر مراكز موارد التعّلم، ومراكز 

التوثيق، ومراكز التدريب لضمان إمكانية احلصول بشكل أكبر على املواد اجليدة باإلضافة إلى تناسق املقاربة واحملتوى.

املالحظة ز: ما هي أنواع مواد التعّلم األكثر مالءمة للسياق؟ 

قم بتحديد مدى توافر املواد. Ê عندما يكون باإلمكان إستخدام املواد املوجودة، أو استخدامها مع بعض التعديالت احملددة، 
من املهم إيجاد حلول تتيح للمعلمني احلصول على هذه املواد بشكل متساٍو. مثالً، قد يكون من الضروري إعادة طباعة مواد 

تعّلم متت مراجعتها قليالً بكميات كافية.
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قم بدعم عملية األقلمة احمللية للمواد املوجودة. Ê عندما تكون موارد 
التعّلم قدمية بشكل واضح أو غير مالئمة )مثالً، منحازة، مليئة باإليديولوجيات، 

غير متناسبة وخلفية املتعلمني، أو ال تتطرق إلى حاجات متنامية جديدة مثل 
مهارات احلياة أن التعّلم املرتكز على التلميذ(، من الضروري تأمني حلول واقعية 

وقليلة الكلفة. قد تشمل هذه أقلمة املواد من بلدان أخرى، تطوير إرشادات 
للمعلمني، وتشجيع ودعم املعلمني باملواد لتطوير وإستخدام مواد تعّلم 

أنتجوها بنفسهم )مثالً، ملفات موضوعية، قواميس، ملصقات، مناذج أنشطة، 
ومناذج تقييم(.

تأكد من وجود ومالءمة مواد تعّلم غير تقليدية. Ê عندما تكون موارد 
التعّلم التقليدية، مثل الكتب املدرسية، تدعم بشكل غير مالئم مبادرات 
املنهج اجلديدة املرتبطة بالتطور الفردي، ومهارات احلياة، والتحضير للحياة 

والعمل، واملواطنية وتعليم حقوق اإلنسان، والتعليم للتنمية املستدامة 
وتعليم الصحة، فقد يكون من اجملدي أكثر إستخدام مواد تعّلم بديلة ومعّدلة 

في اإلستجابة للحاجات. خذ بعني اإلعتبار تعديل املواد املوجودة مثل كتب 
التالميذ، حقائب التعّلم، حقائب مادة العلوم واإلختبارات، األطلس، األلعاب 

ومواد اللعب؛ إن مثل هذه املواد اإلضافية غالباً ما تكون أسهل في التحديث 
والتعديل لتتناسب والسياقات واحلاجات واملوارد احمللية.

تأكد من أن املواد مطّورة لتتناسب وكل املتعلمني. Ê يجب على مواد 
التعّلم املستخدمة في حاالت الطوارئ أن تكون مرتكزة على الطفل، وموّجهة 

للمجتمع، ومناسبة. بعد التعديل، من املمكن إستخدامها في برامج محو 
األمية وتعليم البالغني.

املالحظة س: ما هي األنظمة املوجودة من أجل احلصول على 
التعليقات وتقييم املنهج الذي متت مراجعته؟ 

قم بتجربة املواد مع مجموعات مختلفة من املعلمني واملتعلمني. Ê يجب 
أن تتم جتربة املواد قبل توزيعها على املستويات اإلقليمية والوطنية إذا أمكن. 
يجب على املعلمني وسائر العاملني في التعليم املشاركني في جتربة املواد أن 

يتم توجيههم بشكل مناسبة أو تدريبهم على املواد قبل توزيعها على مستوى 
الصف. يجب القيام بتجربة املواد في مختلف السياقات، وفي أنواع مختلفة من 

املدارس ومع مجموعات مختلفة من املتعلمني من أجل حتديد نقاط القوة والضعف 
واألثر على املعلمني واملتعلمني واخملاوف احملتملة بطريقة أفضل. مثالً، من املمكن أن 

يكون املنهج الذي متت مراجعته مثيراً لإلهتمام، ومحّدثاً، وذا معاٍن هامة، لكن قد ال 
يكون املعلمون مدربون أو جاهزون لتنفيذه، أن قد يتم عرقلة املناهج أو مواد التعّلم 

املُعاد مراجعتها بسبب نقص حاد في مرافق املدرسة وبسبب الصفوف املكتظة.

. من  Ê قم بإدخال التعليقات من التجارب إلى املنهج اجلديد قبل توزيعه
الضروري إدخال التعليقات املناسبة من املعلمني واملتعلمني من مرحلة التجارب 

في النصوص قدر اإلمكان قبل توزيع املنهج ومواد التعّلم على مستوى واسع.

قم بجمع التعليقات من املعلمني واملتعلمني الذين يستخدمون  Ê 
املواد. يجب أن تشمل عملية جتربة املواد تقييماً رسمياً ملدى مالءمة ومناسبة 
كل املواد التي يتم إدخالها. خذ بعني اإلعتبار إستخدام مجموعة من الوسائل 
التي تتيح لألطراف املعنية، خاصة املتعلمني واملعلمني، أن يقدموا آراءهم حول 

جودة، وفعالية، وأثر املناهج والكتب املدرسية املُعاد مراجعتها.

قم مبشاركة نتائج التقييم. Ê يجب مشاركة نتائج التقييم مع األشخاص 
املسؤولني عن مراجعة، وصياغة، وتنفيذ التغييرات في املناهج لضمان أن أي 

أقلمة سوف تستجيب حلاجة فعلية.

. إذا لم يكن باإلمكان  Ê واصل مراقبة إستخدام وتقييم املواد املناسبة
جتربة املواد، يجب القيام باملراقبة والتقييم مع تركيز خاص على احلصول على 

معلومات دقيقة ومحددة بالوقت حول إستخدام وأثر املناهج ومواد التعّلم 
اجلديدة. إستناداً إلى مثل تلك البيانات، من املمكن إتخاذ قرارات لتحسني 

املناهج واملواد عبر التطرق للنواقص التي مت حتديدها في هذه العملية.

القضية: قبل احلرب عام 
2001، كان نظام التعليم في 

أفغانستان يستخدم النصوص 
التي كانت تعتبر غير مالئمة 

وقدمية ومنحازة بالنسبة 
ألفغانستان التي كانت في 

مرحلة إنتقالية.

املداخلة: بدأت وزارة التعليم في 
أفغانستان، وبدعم من الوكاالت 

الدولية، بعملية مراجعة 
املنهج األساسي والثانوي من 

أجل الترويج للتركيز على 
املتعّلم، وعلى نتائج التعّلم 

اجليد، ومن أجل إدخال نواحي 
تعلمّية جديدة مللء الفراغات 

التي كانت موجودة في املنهج 
السابق. عام 2003، متت املوافقة 
على إطار عمل منهج للتعليم 

األساسية من قبل حكومة 
أفغانستان، وشملت مجال 

تعليم جديد، أال وهو مهارات 
احلياة. مت تطوير الكراسة اجلديدة 

والكتبي املدرسية بشكل 
تعاوني بني وزارة التعليم في 

أفغانستان، ومنظمات التعليم 
احمللية غير احلكومية، والشركاء 

الدوليني وركّزت العملية على 
أقلمة األطفال على حقوقهم 

ومسؤولياتهم وحتضيرهم 
ملشاركة فّعالة في عائالتهم 

ومجتمعاتهم. بعد جتربة املواد 
في تدريب للمعلمني على صعيد 

البالد، مت اإلنتهاء من الكتاب 
املدرسي األساسي ملهارات احلياة 

ومت إطالقه ألول مرة في النظام 
كمكون جديد بعد أكثر من 

أربعة عقود.

IBE املصدر: اليونسكو

دراسة حالة: تطوير مهارات 
احلياة، أفغانستان
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مراقبة وتقييم املناهج:  4.1
إن مراقبة التقدم في كل خطوة من التحليل واألقلمة واملراجعة والتنفيذ للمناهج تتيح فرصة تقييم مالءمته 

وجودته. إن املراقبة والتقييم يتيحا األقلمة املتواصلة للمواد لتتناسب وحاجات املتعلمني.

ملراقبة وتقييم املناهج:

قم مبراجعة كل من جداول »نقاط أساسية لألخذ بعني اإلعتبار« لهذا املقطع، مبا في ذلك 1.1. 1 التحليل واملراجعة؛ 
1.2 األقلمة والتطوير؛ و1.3 التنفيذ، وقارنهم باألسئلة املرتكزة اخلاصة باملراقبة والتقييم من ناحيتي العملية 

واحملتوى.

قم مبراجعة اخلطوات الرئيسية للحد األدنى للمعايير للمناهج على الصفحة 1. 2

خذ مالحظة مبا يجري بشكل جيد باإلضافة إلى اجملاالت التي لم يتم حتقيق أهدافها بشكل كامل وقد تتطلب إعادة  3 .
النظر في سياساتها وبرامجها.

فيما يلي بعض األمثلة حول كيفية مقاربة املراقبة والتقييم للعملية واحملتوى لعملية التدريب:

املراقبة والتقييم – العملية:

إن عملية تطوير املنهج لهامة ويجب مراقبتها وتقييمها باإلضافة إلى احملتوى مبا أن أنظمة القيم، والثقافات والتوقعات 
من هؤالء املشابكني في مراجعة وتطوير احملتوى سوف تنعكس على مواد املنهج والتعّلم. 

بعض األمثلة عن األسئلة املرتكزة على عملية املراقبة والتقييم من جداول »نقاط أساسية لألخذ بعني 
اإلعتبار« تشمل:

هل مت إشراك األطراف املعنية املالئمة؟ من شارك وهل كان لديهم الشرعية والسلطة لتحقيق األثر األقصى؟ Ê 
هل مت حتديد احلاجات احلقيقية للمتعلمني، وهل متت مراجعة املنهج ومواد التدريس والتعّلم أو تطويرها لتلبي تلك  Ê 

احلاجات؟

هل هناك عملية حالية ملواصلة تقييم حاجات املتعلمني؟ Ê 
هل مت ربط عملية مراجعة وتطوير املنهج بشكل مناسب مع عمليات التدريب والتدريس والتقييم؟ Ê 

هل مت أخذ بعني اإلعتبار اخلطوات الرئيسية للحد األدنى للمعايير على الصفحة Ê 1 والتي تركز على عملية مراجعة 
وتعديل وتطوير مواد املنهج والتعّلم من أجل تعزيز املناهج على املدى القصيروالطويل؟

املراقبة والتقييم – احملتوى:

سوف تؤمن املراقبة والتقييم إلستخدام املنهج ومواد التعّلم املعلومات الالزمة لتحديد ما إذا كانت هيكلية ومحتوى 
املنهج واملواد التي مت تطويرها مالئمة وشمولية. 

بعض األمثلة عن األسئلة املرتكزة على محتوى املراقبة والتقييم من جداول »نقاط أساسية لألخذ 
بعني اإلعتبار« تشمل:

هل لّبت مداخالت التعليم غير الرسمي حاجات املتعلمني حيث لم يكن هناك فرص رسمية )مبا في ذلك الفرصة  Ê 
إلعادة اإللتحاق بالتعليم الرسمي( أو من خالل تأمني مهارات منقذة للحياة؟

هل جنحت اجلهود املبذولة في االرتباط بتدريب وتوجيه املعلمني؟ Ê 
( والتي تركز على أثر  Ê 1 هل مت أخذ بعني اإلعتبار اخلطوات الرئيسية للمناهج من احلد األدنى للتعليم )أنظر الصفحة

املراجعة والتعديل وتطوير املنهج ومواد التعّلم في تعزيز املناهج على املدى القصير والطويل؟

*** إرشادات حول صياغة مؤشرات مراقبة مالئمة وأمثلة حول مؤشرات املراقبة موجودة في املرفق رقم 7 على الصفحة 63
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املناهج

املوارد:  5.1
تؤمن املوارد التالية معلومات إضافية حول املناهج، مبا في ذلك اخلطوة املطلوبة لتقييم وتأسيس برامج مالئمة، 

باإلضافة إلى املواد املرجعية ومواد املناصرة العامة. باإلمكان تنزيل كل هذه املوارد في رزمة موارد اآليني حول التدريس 
والتعّلم. من املمكن الوصول إلى رزمة املوارد على شبكة اإلنترنت على املوقع www.ineesite.org/resourcepack أو 

على حقيبة أدوات اآليني على القرص املدمج. لطلب نسخة من حقيبة أدوات اآليني على القرص املدمج الرجاء إرسال 
.teachinglearning@ineesite.org بريد إلكتروني إلى
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2. التدريب، التطور املهني والدعم
0.2 احلد األدنى للمعايير واخلطوات الرئيسية للتدريب والتطور املهني والدعم

1.2 التحليل
2.2 احملتوى واملنهجية

3.2 اإلشراف
4.2 املراقبة والتقييم

5.2 املوارد

احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني للتدريب والتطور املهني والدعم*:  يتلقى املعلمون وسائر العاملني في 
التعليم التدريب املناسب الدوري واملنّظم وفقاً حلاجاتهم وظروفهم.

اخلطوات الرئيسية للحد األدنى ملعايير التعليم من اآليني*:
تتوافر فرص التدريب للمعلمني الذكور واإلناث ولسائر العاملني في التعليم، وذلك حسب احلاجات Ê 

يكون التدريب مالئماً للسياق ويعكس أهداف التعّلم واحملتوى Ê 
يتم االعتراف بالتدريب واملوافقة عليه من قبل سلطات التعليم املناسبة Ê 

ل التدريب خالل اخلدمة، والدعم، واإلرشاد، واملراقبة واإلشراف على الصف يقوم املدربون املؤهلون بإجراء دورات تدريب تَُكمِّ Ê 
من خالل التدريب والدعم املتواصل، يصبح املعلمون ميّسرين فّعالني في البيئة التعلمّية، باستخدام أساليب تشاركية  Ê 

في التعليم ووسائل التدريس املناسبة
يشمل التدريب املعرفة واملهارات Ê للمناهج الرسمية وغير الرسمية، مبا في ذلك الوعي حول األخطار، احلد من مخاطر 

الكوارث، وتفادي النزاعات

*كما ذكرت في كتيب احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني

يتأثر املعلمون وعائالتهم باألزمة بنفس الطريقة التي يتأثر بها أعضاء اجملتمع. إنهم يتشاركون نفس احلاجات للخدمات 
األساسية ونفس الرغبات ويحتاجون لإلستقرار والدعم. مبا أن املعلمني غالباً ما ينظر إليهم كقادة مجتمع طبيعيني، من 
املمكن أن يطلب منهم إستالم مسؤوليات إضافية عندما تتأثر العائالت واجملتمعات باألزمة أو بالكارثة. من املهم جداً أن 

يعترف املمارسني واحلكومات أن للمعلمني حاجات فردية ومهنية في أوقات األزمة والتعافي املبكر. يجب تقييم هذه احلاجات 
والتطرق إليها بشمولية لضمان أن املعلمني قادرين على لعب دورهم الكامل كقادة للمجتمع ومدرسي األجيال املستقبلية. 

إن املعلمني هم العامود الفقري للتعليم ويتطلبون بالتالي إستثماراً حقيقياً.
في أوقات األزمة والتعافي، يجب أن يكون تصميم وتنفيذ برامج تطوير للمعلمني مبنية بشكل مباشر على حاجات واقعية 

ومتغيرة لكل من املعلمني واملتعلمني. يجب أن يكون هناك رابط واضح بني املنهج، واحلق في التعليم، وحاجات التالميذ 
وعائالتهم، وتدريب املعلمني والدعم املتواصل. في العديد من البلدان تكون مستويات التعليم للمعلمني ومستوى التعويض 

على احلد األدنى وتكون ظروف العمل غير مناسبة، وغالباً ما يتوقع من املعلمني غير املدعومني بشكل مناسب أن يحدثوا 
تغييرات جذرية في الصفوف بإستخدام مواد ومقاربات مبتكرة. بالرغم من أن كل خدمات التعليم تكون في حال اخلطر 

أثناء الطوارئ، إال أن املدارس في املناطق الريفية وشبه احلضرية تكون شديدة التعّرض للمعوقات وألثر الكوارث الطبيعية 
والنزاعات. ومبا أن املعلمني غالباً ما يكونون آخر من يحصلون على املوادر والدعم فإن املعلمني في املناطق الريفية بشكل 

خاص غالباً ما يكونون آخر من يحصلون على مواد دعم وتدريب بسبب املوقع اجلغرافي وبسبب أعداد املتعلمني التي غالباً 
ما تكون قليلة. يجب على رفاه املعلمني أن يكون مكوناً أساسياً في اجلهود املبذولة للتدريب والتطور املهني لضمان فعالية 

أكثر في مثل تلك الظروف.
إن جودة املعلمني والتدريس أمر واضح األهمية في حالة التعافي. إن ضمان تدريس صديق للطفل بعد مرحلة الطوارئ قد 

يعني تغييرات جذرية في مقاربات الت___4عليم، تغييرات قد تكون صعبة التحقيق عبر سلسلة تدريبات قصيرة األمد. 
إن متتني أنظمة الدعم والتوجيه ميكن أن تتغلب على التحديات على املستوى احمللي. إاّل أنه، وعلى املدى الطويل، يجب وضع 

آليات في مكانها لضمان أن برامج التدريب الوطني للمعلمني )قبل وأثناء اخلدمة( ستتم أقلمتها بشكل متواصل لكي تلبي 
احلاجات املتنامية للمعلمني، واملدارس والتالميذ.

إن توظيف املزيد من موظفي التدريس قد يكون أمراً ضرورياً خالل فترة الطوارئ والتعافي، خاصة إذا كان عددا كبيرا من 
املوظفني املدربني قد استلموا أعمال أخرى، أو نزحوا أو حتى قتلوا. يجب أن حتصل عملية توظيف املعلمني بأسرع طريقة 

ممكنة ويجب أن تكون عملية مفتوحة، شفافة، ومنهجية مرتكزة على احلاجات الفعلية للمجتمعات املتأثرة، وعلى معايير 
مسبقة للكفاءات املطلوبة، وعلى الكفاءات املتوافرة في املوظفني اجلدد. يجب القيام ببرامج تدريب لضمان أن املوظفني 

اجلدد يحصلون على املهارات والدعم األساسي، ويجب أن تتزايد هذه البرامج مع الوقت وأن تستمر في تطوير احملتوى املعرفي 
واملنهجية املطلوبة الضرورية. يتم تناول موضوع التوظيف بشكل مفّصل أكثر في احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني في 

النظاق املتعلق باملعلمني وسائر العاملني في التعليم ومت ذكره هنا كتذكير للروابط بني التوظيف، التدريب، واملصادقة على 
فريق التدريس.
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التحليل:الت  1.2
إن القيام بتقييمات شاملة للحاجات اخلاصة، واملهارات واخلبرات وتوافر الدعم للمعلمني هي اخلطوة األولى خللق 

برامج تدريب ودعم مناسبة.

نقاط أساسية لألخذ بعني اإلعتبار:

تذكير: تعكس األسئلة املطروحة في اجلداول أدناه القضايا املناسبة في اإلمتداد بني حالة الطوارئ القصوى واألزمات 
املزمنة من خالل التعافي املبكر واجلهوزية. ينصح بقراءة كل األسئلة قبل حتديد أيها أكثر مناسبة أو مرتبطة بسياق 
القارئ؛ سوف تستفيد العديد من السياقات ومبادرات التعليم من التطرق لألسئلة في ِكال العامودين. يجب مراجعة 

األسئلة املطروحة في العامود األول والبناء عليها فيما تتطور البرامج واإلستراتيجيات.

التعافي املبكر واجلهوزيةحالة الطوارئ

األزمة املزمنة

األطراف املعنية

من يجب أن يشارك في تقييم حاجات وقدرات املعلمني 
إستناداً إلى السياق واحلاجات/السياسات التعليمية 

املتغيرة؟ )أنظر املالحظة أ على الصفحة 21(

من هم املعلمون؟ )أنظر املالحظة ب على الصفحة 21(
	 كيف ميكن حتديد قوى التدريس واإلعتراف بها بشكل 

رسمي وضمن بنود مالية؟
	 هل هناك عدد كبير من الناس الذين يتمتعون مبستوى 

التعليم الضروي والكفاءات واملهارات اللغوية للتدريس؟
	 هل هناك طريقة جلذب املزيد من املعلمني؟

	 من هم مدربوا املعلمني؟
	 من يشرف على املعلمني وما نوع التدريب والدعم الذي 

يلقونه؟

هل تغير املعلمون احلاليون؟ )أنظر املالحظة ب على الصفحة 
)21

	 هل تغيرت قوى التدريس أو ميزان قوى التدريس؟
	 هل ينعكس التوزيع العرقي والديني للمعلمني على 

دميغرافية التالميذ؟
	 ما هي حاجات وخبرات املوظفني اجلدد؟
	 من ميتلك السلطة لتوظيف املعلمني؟

	 هل هناك تسلسل واضح للسلطة فيما يتعلق بدعم 
املعلمني واإلشراف عليهم؟

	 كيف يتم مشاركة املعلومات بني املعلمني وموظفي 
الدعم؟

	 هل ميتلك املعلمون أسلوباً أو صوتاً يوصل مالحظاتهم 
وتعليقاتهم بشكل دوري إلى عملية مراجعة املنهج أن 

خطة التدريب؟

التدريب

ما هي هيكليات التدريب املوجودة والفاعلة للمعلمني 
املؤهلني وغير املؤهلني؟ )أنظر املالحظة ت على الصفحة 22(

	 ما هي أولويات تدريب املعلمني قبل وأثناء اخلدمة؟
	 هل تشمل برامج تدريب املعلمني قبل وأثناء اخلدمة 
محتوًى جديداً وطرائق تدريس تفاعلية مرتكزة على 

املتعلم؟
	 هل أن الدعم النفس-إجتماعية للمعلمني جزءاً من برامج 

التدريب قبل وأثناء اخلدمة؟
	 هل مت حتديد إستراتيجيات للحد من معوقات تدريس 

البرنامج للتدريب أثناء اخلدمة؟
	 هل هناك خطة لتدريب املعلم ملرحلة الطوارئ وما بعدها؟

ما هي حاجات التدريب املؤقتة والطويلة األمد وأولويات 
املعلمني؟ )أنظر املالحظات ب وت على الصفحات 22-21(

	 ما هي املوارد البشرية واملادية املطلوبة لدعم مراكز 
ومعاهد تدريب املعلمني؟

املالحظة أ: من يجب أن يشارك في تقييم حاجات وقدرات املعلمني وفقاً للسياق وللحاجات التعليمية 
املتغيرة؟

قم بتقييم حاجات املعلمني ومن يدعموهم. Ê إن تقييم حاجات املعلمني واآلخرين الذين يدعموهم في عملية التدريس 
هو أمر ضروري. عند اإلمكان، ميكن أن تقود التقييم جهة التنسيق: وزارة التعليم أو جهة تنسيق التعليم، مثل مجموعة 

التعليم من اللجنة املشتركة الدائمة بني الوكاالت. يجب تصميم التقييمات من قبل هؤالء الذين يألفون نظام التعليم، مبا 
في ذلك التعليم غير الرسمي، والذين يفهمون القضايا التي أّدت إلى أو التي هي نتيجة حلالة الطوارئ. من املفيد أن يكونوا 

منفتحني لتبني حلول مبتكرة.

تأكد من مشاركة األطراف املعنية املناسبة. Ê خذ بعني اإلعتبار إشراك وزارة التعليم ملا في ذلك املفتشية واملعاهد 
األكادميية الوطنية والدولية ومعاهد تدريب املعلمني واحتادات املعلمني ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية 

واملمولني واملعلمني ورؤوساء املعلمني وقادة اجملتمع وجلان إدارة املدرسة وممثلي اجملتمع مبا في ذلك األطفال.
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القضية: بعد إجتياح العراق 
وتفكيك حكومة البعث عام 

2003، عملت مجموعة من 
األطراف املعنية مع احلكومة 

املؤقتة لتطوير منهج 
وسياسات ومداخالت تكميلية 

جديدة لضمان اإلنتقال 
اإليجابي في نظام التعليم. 
بالرغم من القيام بخطوات 

هامة، إال أن الفرص قد ضاعت 
نتيجة لفاصل نشأ بني املنهج 
وتقييم نتائج التعّلم وتدريبب 

املعلم.
املداخلة: يرتكز املنهج اجلديد 

على معايير البكالوريا الدولية 
وباإلضافة إلى محتوى آخر، 

يرّكز على تأسيس أساس 
صلب في اللغة اإلجنليزية 

جلميع املتعلمني في املنهجني 
العربي والكردستاني. ولكن 

لألسف، ونتيجة لثغرات 
سابقة في برنامج اللغة 

اإلجنليزية، فإن األكثرية من 
املعلمني لم يكونوا مجهزين 

بشكل مناسب لتقدمي صفوف 
لغة إجنليزية، فيما كافح 

مدربوا املعلمني واملشرفني 
لتأمني الدعم املناسب، خاصة 

في املناطق النائية.

كان ال بد من إدخال احملتوى 
املذكور في املنهج في نظام 
اإلمتحان القياسي لضمان 

تناسبه وتطور التلميذ. 
يطرح هذا السؤال ليس 

فقط حول قدرة التالميذ 
في تخطي اإلمتحانات في 
مادة يجاهد فيها املعلمني، 

بل وأيضاً حول قدرة املعلمني 
ومشرفيهم على ضمان أن 
التالميذ قادرين على البقاء 

في املدرسة والتطور عبر نظام 
التعليم في سياق صعب في 
األساس. إال أن، وفيما يعترف 

بعض مسؤولي التعليم 
على املستوى الوطني بهذه 

املشكلة وبإحتمال إزدياد 
التفاوت والتسرب املدرسي، 

فإن الفاصل يستمر.

املصدر: هيئة اإلغاثة الدولية

دراسة حالة: الفصل بني 
مراجعة املنهج، وتدريب 

املعلم وتقييم نتائج التعّلم، 
العراق

املالحظة ب: من هم املعلمون؟

قم بالتخطيط ألنظمة التقييم املالئمة للسياق احلالي. Ê قد يكون من الضروري 
إجراء إفتراضات واسعة فيما يتعلق باملعلمني وقدراتهم خالل مرحلة الطوارئ األولية 
قبل إجراء وحتليل تقييمات فردية مرتكزة على املدرسة. قد يكون هذا صحيحاً عندما 

يتم توظيف أعداد كبيرة من املعلمني خالل حاالت الطوارئ. غالباًُ ما قد تقوم سلطات 
التعليم والشركاء املنفذين بإجراء تقييمات هادفة أثناء مرحلة األزمة املزمنة ومرحلة 

التعافي املبكر. يجب القيام مبحاوالت لتأسيس أنظمة للتقييم الشامل حلاجات تدريب 
املعلمني خالل األزمة املزمنة والتي قد تخدم كأساس لتخطيط طويل األمد حتت 

التعافي املبكر.

قم بتحليل قدرة قوى التدريس. Ê يجب على حتليل املعلم أن يشمل مسحاً 
للمعلمني املوجودين وكفاءاتهم، وتدريبهم، وخبرتهم، والتالميذ الذين هم حالياً في 

برامج تدريب املعلمني قبل اخلدمة، واملتطوعني املندفعني واملناسبني والذين قد يتم 
شملهم كمعلمني غير مدربني.

 Ê 15قم بتخطيط املداخالت املرتكزة على تقييم احلاجات. إن التقييمات السريعة
)سواء كانت أداة مستقلة أو مجموعة أدوات تقييم إلستكشاف احلاجات التعليمية 

األوسع(، يجب أن جتري في أبكر وقت ممكن وأن يتبعها تقييمات مصممة بعناية وهادفة 
في نواحي مثل معرفة احملتوى واملنهجية. بناًء على نتائج التقييم، يجب إدخال تعديالت 

على خطط التدريب قبل وأثناء اخلدمة باإلضافة إلى تدريب املوظفني الذين يدعمون 
املعلمني عند احلاجة. يجب أن يتم ربط التقييمات مبعاهد ومراكز تدريب املعلمني 

املوجودة لضمان أن األسئلة املناسبة سوف تطرح وأن حاجات املعلمني احلالية واملتغيرة 
يتم أخذها بعني اإلعتبار في تصميم ومتابعة برامج تدريب املعلمني.

. عند اإلمكان، يجب على تقييم املعلمني، مبا في  Ê تأكد من تصنيف بيانات التقييم
ذلك األعداد املوجودة، اجلنس )اجلندر( والكفاءات واخلبرة، أن تبني على بيانات املعلمني 

املوجودة، ويجب أن تكون مصنفة من حيث اجلنس، ومرتكزة على حاجات محددة 
للمتعلمني وعلى املتطلبات املتغيرة للمنهج وملواد التدريس. من الضروري حتديد 

معوقات املشاركة وتوظيف معلمني ذكور وإناث والعمل مع األطراف املعنية للترويج 
للمساواة بني اجلنسني.

قم بإشراك كل السلطات الوطنية املناسبة. Ê في حالة إجتياز احلدود، يجب 
إشراك سلطات التعليم من البلد اجملاور والسلطات املناسبة األخرى قدر اإلمكان في 

حتليل وفي البرمجة لضمان أن كل املعلمني سيتم اإلعتراف بهم ودعمهم. يجب على 
سياسات التوظيف أن تعترف بكفاءات وخبرات املعلمني العائدين والتي اكتسبوها في 

مكان آخر.

. يجب على سلطات التعليم  Ê تأكد من إستدامة خطط التوظيف والسياسات
والوكاالت املنفذة أن تضمن متويالً حلاالت التوظيف الطارئة استناداً إلى عدد املعلمني 

املتوقع لتجهيز املدارس ومراكز التعّلم لفترة عام أكادميي واحد على األقل. يجب أيضاً 
تقييم متطلبات التمويل اإلضافية من أجل استمرارية تعويض املعلم املوّظف أثناء 

مرحلة الطوارئ ويجب تأمينها وفق الضرورة.

. يجب وضع نظام توظيف واضح في أسرع  Ê تأكد من شفافية عملية التوظيف
وقت ممكن من قبل السلطات املسؤولة عن توظيف املعلمني في حاالت الطوارئ؛ يجب 

أن يتم ذكر احلد األدنى من الكفاءات وفقاً لفهم واقعي للمجموعة املوظفة احملتملة 
ولفرص التدريب املستقبلية املتوقعة. يجب أن يتم التفكير بتوظيف معلمني في 

حاالت الطوارئ بشكل جيد وبإتباع عملية شفافة. يجب أن يكون واضحاً منذ البداية 
ما إذا كان من املتوقع تدريب املعلمني لهذا العمل. يجب على نظام التوظيف واملوِظفون 

أن يعوا ويأخذوا بعني اإلعتبار التوترات املوجودة أصالً في اجملتمعات والتي قد تخلق 
مشاكل خالل عملية التوظيف وموضعة املعلمني، مبا في ذلك اإلنتماءات السياسية أو 
التوترات العرقية. قد تكون حالة الطوارئ فرصة إلعادة النظر إلى مبمارسات التوظيف 
السابقة ويجب بذل اجلهود لضمان تعاون مستدام وحقيقي مع السلطات واألطراف 
املعنية املشاركة في دعم املعلمني وسائر العاملني في التعليم. )الرجاء مراجعة احلد 

األدنى ملعايير التعليم من اآليني، نطاق املعلمون وسائر العاملني في التعليم(. 

15   لقد قامت مجموعة التعليم بتطوير عدداً من األدوات املفيدة مبا في ذلك حقيبة أدوات لتقييم مشترك حلاجات
       التعليم والتي ميكن أقلمتها للسياقات احملددة. الرجاء اإلطالع على حقيبة أدوات اآليني، نطاق التحليل في احلد

       األدنى ملعايير التعليم في املقطع اخلاص بنموذج أدوات التقييم السريع.
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احملتوى واملنهجية:  2.2
من الضروري أن يعكس احملتوى واملنهجية في برامج التدريب حاجات املتعلمني 

ويحضروا املعلمني ليستجيبوا للحاجات املتغيرة في السياق.

نقاط أساسية لألخذ بعني اإلعتبار:

التعافي املبكر واجلهوزيةحالة الطوارئ

األزمة املزمنة

احملتوى واملنهجية

كيف يتم حتديد برامج تدريب املعلمني؟ 
)أنظر املالحظة ت على الصفحة 22(

هل ترّوج برامج تدريب املعلمني احلالية 
لبيئات التعّلم الداعمة والشمولية؟ 

)أنظر املالحظات ت و ث على الصفحات 
)23-22

	 هل تتطرق برامج تدريب املعلمني احلالية 
إلى احلاجات املذكورة في املنهج وتلك 
التي تنتج عن مرحلة الطوارئ احلالية؟

كيف يتم تدريس وترويج املنهجيات 
اخملتلفة عبر برامج تدريب املعلمني؟ )أنظر 

املالحظة ث على الصفحة 23(

هل يدعم احملتوى واملنهجية لبرامج تدريب 
املعلمني األهداف التعليمية الطويلة 

األمد؟ )أنظر املالحظات ت و ث على 
الصفحات 23-22(

	 هل يفهم املعلمون وموظفو الدعم 
التغييرات التي طرأت على املنهج؟

	 هل هناك أنظمة موجودة ملشاركة 
تفاصيل التغييرات مع اجملتمع األوسع؟

املالحظة ت: كيف يتم حتديد برامج تدريب املعلمني؟

قم بإستخدام املعلومات لتحديد احلاجات. Ê يجب املوازنة بني احلاجة إلى 
مراجعة شاملة لتدريب املعلمني واحلاجة إلى تدريب املعلمني على احملتوى الضروري 

وطرائق التدريس خالل األزمة. يجب على فريق من خبراء تدريب املعلمني أن يحدد 
الكفاءات الرئيسية التي يجب تطويرها في »دورة تدريب للطوارئ« للموظفني اجلدد 

أو للمعلمني املتأثرين وفقاً لتقييم شامل للثغرات املوجودة واحلاجات التي نتجت عن 
حالت الطوارئ )أنظر املالحظة ب على الصفحة 21(. يجب على برامج التدريب أن 

تزود املعلمني باملعرفة املالئمة واملهارات الالزمة اآلن وفي األزمات املستقبلية من أجل 
زيادة اجلهوزية والقدرة على التأقلم.

قم بإضافة مكون التأمل والتقييم الذاتي باإلضافة إلى احملتوى  Ê 
واألساليب. يجب أن يتم تصميم برامج تدريب املعلمني لتكون منطقية وتراكمية 
من أجل دعم تعزيز وإدخال املعرفة املناسبة والطباع والسلوكيات واملهارات بطريقة 

تسلسلية. يجب على برامج تدريب املعلمني أن تشمل فرصاً للمعلمني للتأمل 
مبمارسات التدريس اخلاصة بهم، مما يساعدهم على تطوير مهارات وكفاءات التقييم 

الذاتي.

قم بتطوير برامج تدريب مرتكزة على نقاط قوة وضعف محددة. Ê يجب 
تصميم برامج تدريب املعلمني إستناداً إلى مهارات ومعرفة وخبرات املتدربني. في 

احلاالت حيث تكون املستويات التعليمية للموظفني متدنية، قد يكون من الضروري 
التركيز على تزويد املعلمني بأساسات صلبة في املنهج الرئيسي عوضاً عن النظريات 

التعليمية واملنهجيات اجلديدة. يجب أن يتم تزويد املعلمني بأدوات بسيطة مثل 
أنظمة تخطيط الدروس والتي ميكن تطبيقها في التدريس اليومي.

قم بإدخال مكون في احملتوى حول حقوق اإلنسان األساسية والقضايا  Ê 
املوضوعية الرئيسية. يجب أن يرتكز احملتوى على مناهج مقبولة باإلضافة إلى 

أنه يجب أن يعكس القضايا الرئيسية املناسبة للسياق ولقيم حقوق اإلنسان. يجب 
إدخال مواد التدريب أو تقوية معرقة املعلمني وقدرتهم على خلق واستدامة بيئة 

تعلمّية داعمة وشمولية.

 Ê .قم بتأمني اإلرشاد لتفادي املمارسات التمييزية أو التي تؤدي إلى انقسام
قم بتأمني اإلرشاد لتفادي املمارسات التمييزية أو التي تؤدي إلى انقسام.

منذ بداية األزمة في دارفور 
عام 2003، وصل أكثر من 

250,000 الجئ سوداني إلى 
شرق تشاد. قامت منظمة 

 PricewaterhouseCoopers
PwC(( بتقدمي 4 مليون دوالر 

أميركي لتعليم األطفال 
الالجئني في اخمليمات. للمشروع 

ثالث مكونات، إحداها هي 
حتسني جودة التعليم.

من أجل تأمني اخلط األساس، 
مت تسجيل طريقة تدريس 
كل املعلمني أثناء اخلدمة 

على الفيديو، ومت تقييم 
ذلك عبر خبراء، ومت إعطاء 
80% من التالميذ إختباراً 

فجائياً للحصول على صورة 
عن قدراتهم في املواضيع 

األساسية. أظهرت تقييمات 
الفيديو قضايا متعلقة 

بتمتع املعلمني مبستًو متدٍن 
من التعليم وفكرة أنهم لم 

يحصلوا على تعليم جيد 
لنفسهم، األمر الذي أصبح 

عائقاً أمام إستخدام األساليب 
التي تؤدي إلى تفاعل مثمر 

بينهم وبني التالميذ.

كانت أولوية املشروع هي 
جعل اجلاهزون منهم قادرين 
على التدريس بثقة وكفاءة 

بإستخدام أسلوب تدريب 
املعلمني أثناء اخلدمة واملعروف 

بإسم »كن معلماً أفضل« 
 Be a better teacher / Le’

Bon Enseignant’. يتم تقييم 
املعلمني وفقاً للمعايير التالية:

يم وتشخيص الفيديو تقي	 
	 التدريب واخلبرة السابقة في 

السودان
	 التدريب في اخمليمات مبا في 

ذلك إختبار خطي للموضوع 
احملتوى

نسبة اإلشراف واملتابعة	 

لقد أّدى جتميع هذه البيانات إلى 
خلق قاعدة بيانات للمعلمني 

لتفسح اجملال ملزيد من التدريب 
والدعم احملددين، ما يحّسن 

فعالية التدريس في مخيمات 
الالجئني فيما يشعر املعلمني 

بأنهم جزء من نظام منّظم 
يهدف إلى حتسني التعليم. ومبا 

أن املنهج مرتكز على قواعد 
وطنية، فإنه سوف يساعد 

إيضاً في مساعدة هؤالء الذين 
يرغبون في أن يصبحوا معلمني 

عند انتهاء األزمة.

املصدر: مفوضية األمم املتحدة العليا 
لشؤون الالجئني

دراسة حالة: تدريب املعلمني، 
شرق تشاد
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القضية: يختبر برنامج تعليم 
الالجئني البورمي في تايالند 

حتوالً ملحوظاً للمعلمني 
بشكل سنوي. لقد شهدت 

بعض السنوات ما يقارب 
الـ800 معلماً في البرنامج. إن 

مغادرة املعلمني يعني وجوب 
تدريب املعلمني اجلدد بشكل 

سريع من أجل احلد من انقطاع 
التعليم.

املداخلة: زوا لرعاية الالجئني 
)تايالند( وجلنة كارن لالجئني: 
قامت وحدة التعليم بتطوير 

تدريب جديد للمعلمني في 
مقاربة الطوارئ في برنامجهم 

أثناء اخلدمة. بدالً من التركيز 
على »املوضوع«، يقوم املنهج 
اجلديد بتدريب املعلمني على 

»منهجية التدريس« مع تركيز 
على »كيف يتعلم األطفال« 

ومنو الطفل. كاستجابة للتغير 
الدائم في سكان اخمليم، تشمل 
الدورة أثناء اخلدمة والتي مدتها 
شهر واحد دليالً للتدريب ملدربي 

املعلمني الالجئني مع كتيب 
للمشاركني وبرنامج للمتابعة 

يتألف من شهر واحد من 
التوجيه والدعم في الصفوف. 
املرحلة التالية ستشمل فترة 

جتريبية مع املعلمني اجلدد 
يدعمها تدريس في الفريق 

وتدريس مع األقران وتأمني فرص 
تعّلم ممتدة لزيادة مستويات 

املهارات واملعرفة. تشمل فرص 
التعّلم هذه مجموعات دعم 
ذاتية التنظيم وذاتية التعّلم 

مع املزيد من موارد القراءة 
واملوارد السمعية-البصرية. 
يعمل البرنامج بالتوازي مع 

برنامج متابعة التدريب أثناء 
اخلدمة، والذي يشمل مقاربات 

عملية للتعّلم النشط وحل 
املشاكل، عوضاً عن التعّلم عن 

ظهر قلب.

املصدر: : زوا لرعاية الالجئني )تايالند(

دراسة حالة: برنامج تدريب 
املعلمني، مخيمات الالجئني 

على حدود بورما في تايالند

املالحظة ث: كيف يتم تدريس وترويج املنهجيات اخملتلفة خالل برامج 
تدريب املعلمني؟

قم بتأمني فرص للمعلمني ملمارسة املهارات اجلديدة والتأمل في  Ê 
العملية واألثر. خالل برامج تدريب املعلمني، من الضروري أن يعطى املعلمون 

الوقت الكافي ملمارسة األساليب التي من املتوقع أن يطبقوها في صفوفهم. إن 
التأمل في ممارساتهم اخلاصة وممارسات بعضهم البعض أمر يجب الترويج له، 
ويجب على املدربني مناقشة اآلثار واملعوقات احملتملة إلستخدام تلك املقاربات 

واملهارات. يجب تدريب املعلمني ليقيموا مشاركة األطفال في دروسهم، ويجب أن 
يتم تزويدهم بإستراتيجيات لشمل التالميذ غير املشاركني.

قم بتجسيد أفضل املمارسات والتدريس املرتكز على املتعّلم في برامج  Ê 
التدريب. من املمكن جتسيد أساليب التدريس عبر أساليب التدريب عوضاً عن 
تقدميها نظرياً. إال أنه، وفيما تعتبر حاالت الطوارئ فرصاً إلدخال مواد وأساليب 

تدريس مبتكرة، إال أن على سلطات التعليم والوكاالت املنفذة أن تكون واقعية 
في تصميم برامج تدريب املعلمني نظراً إلى البيئة غير املستقرة واملتغيرة، ونظراً 

للنقص في املواد والدعم الرسمي. من املمكن أن تقّوض برامج التدريب املبالغ في 
إبتكارها من ثقة املعلمني بأنفسهم.

قد تشمل برامج التدريب مكوناً عن  Ê  .قم ببناء األساس إلدارة صفية قوية
إدارة الصف يرتكز على أهمية الدقة في كل الصفوف، وفي حتضير الدروس، 

وتقدمي إرشادات واضحة للمتعلمني ومتكني مشاركة املتعلمني، ووضع العالمات 
على األنشطة الصفية والفروض املدرسية، وتقدمي التعليقات، وأرشفة التعّلم، 
والنظريات واملمارسات حول املنهجيات املرتكزة على املتعلم. من املمكن أن ترّوج 

البرامج لإلبداع في استخدام وتطوير مواد تدريس وتعّلم. قد تشمل أيضاً إدارة 
السلوكايات واإلنضباط اإليجابي من أجل تيسير بيئة تعّلم آمنة وحمائية. يجب 
على تدريب إدارة الصف أن يتطرق أيضاً إلى حتديات الصفوف الكبيرة أو الصفوف 

التي حتتوي على مستويات مختلفة أو متعددة اللغات.

يجب على عمليات تدريب  Ê  .قم بدعم مفاهيم مشاركة املتعّلم الفعلية
وتقييم املعلمني املتدربني أن تتفادى التركيز بشكل حصري على العناصر 

السطحية للتدريس التشاركي )عمل اجملموعة، وسائل التدريس(. يجب أن يكون 
التركيز على ما إذا كان األطفال مشاركني بنشاط في التعّلم. املهارات في تقنيات 

السؤال هي أساسية لهذا املوضوع.

من املمكن على برامج التدريب أن  Ê  .قم بخلق روابط باجملتمع لتمتني التدريس
تركز أيضاً على أهمية مشاركة اجملتمع وتأمني اإلرشاد للمعلمني الذين يتواصلون 

مع األهل، واألوصياء وأعضاء اجملتمع. إن خلق مثل هذه الصالت يساعد في احلد من 
هشاشة األطفال، ويرّوج لصالت بني منازل األطفال والبيئة املدرسية، ويجّهز األهل، 

واألوصياء، وأعضاء اجملتمع باملهارات واملعرفة لضمان إستكمال التعّلم في املنزل 
حتى ولو متت عرقلة عملية التدريس املعتادة.

تلعب إحتادات املعلمني دوراً هاماً في نشر الوعي  Ê  .قم بتفعيل إحتادات املعلمني
حول توظيف املعلمني، وحول املناصرة لظروف وشروط املعلمني، ولضمان توافر 

متطلبات التدريب )عند املالءمة( مع دعم من األطراف املعنية املناسبة؛ لذلك فإن 
عملهم بحاجة إلى متتني على الصعيد احمللي، ودون الوطني، والوطني.
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اإلشراف:الت  3.2
إن إستمرار الدعم للمعلمني هو جزء أساسي لضمان أثر أكبر على مستوى 

الصف؛ إن املشرفني هم املفتاح لضمان االستخدام املتواصل واملناسب ملهارات 
املعلمني في الصف.

نقاط أساسية لألخذ بعني اإلعتبار:

التعافي املبكر واجلهوزيةحالة الطوارئ

األزمة املزمنة

اإلشراف والدعم املتواصل

من هو متوافر ولديه القدرة على تأمني 
الدعم على مستوى الصف واملدرسة؟ 

)أنظر املالحظة ج على الصفحة 24(
	 ما هي األدوار واملسؤوليات اخملتلفة 

امللقاة على عاتق املشرفني التقنيني 
مثل موظفي وزارة التعليم وأعضاء 

اجملتمع؟
	  ما هو الدعم املتوافر للمعلمني 

املؤهلني وغير املؤهلني؟
	 ما هو الدور الذي تستطيع احتادات 

املعلمني أن تلعبه؟
	 ما هي املوارد املتاحة لتزويد املعلمني 

بالدعم املستدام والدعم التقني 
املناسب في ما يتعلق بالتعليم 

الرسمي وغير الرسمي؟
	 هل متّت بلورة أدوار أعضاء اجملتمع وجلنة 

إدارة املدرسة خالل التدريب؟

ما هي األنظمة املوجودة واملوظفني 
املوجودين لضمان إستدامة الدعم 

للمعلمني على مستوى الصف واملدرسة؟ 
)أنظر املالحظة ج على الصفحة 24(

	 ما هو الدعم التقني أو املادي، أو 
اللوجستي املطلوب كي تصبح فعالة؟

	 هل هناك قواعد سلوك للمعلمني 
تعّرف بوضوح دور ومسؤوليات املعلمني؟

	 هل مت تدريب املشرفني على املنهج املعاد 
مراجعته وعلى أساليب التقييم؟

	 كيف يتم اإلشراف على املعلمني وكيف 
يتم تقدمي التعليقات واملالحظات؟

	 كيف تغيرت العالقات وهيكيليات 
الدعم بني املعلمني ورؤوساء املعلمني 

واملستويات دون الوطنية في وزارة 
التعليم وكيف ميكن متتينها؟

املالحظة ج: ما هي هيكيليات التدريب ودعم املعلمني املتاحة والفّعالة 
للمعلمني املؤهلني وغير املؤهلني؟

تأكد من حصول املعلمني على املساعدة الشخصية والدعم. Ê إن حاجات 
املعلمني اإلجمالية مشابهة حلاجات سائر أعضاء اجملتمع. إن املناصرة حلصول املعلمني 

على املساعدة خالل الدورة األولى من توزيع وتقدمي اخلدمات قد تضمن قدرتهم على 
متابعة مسؤوليات التدريس. يجب على الدعم أثناء مرحلة الطوارئ والتعافي أن 

يكون جزءاً أساسياً من خطط التعليم الوطنية.

قم بتأسيس أو متتني أنظمة الدعم احمللي. Ê قد يكون الدعم السابق للمعلمني، 
من ناحية اإلشراف أو الدعم أثناء اخلدمة، قد تعرض للمقاطعة، فيما قد تكون 

أنظمة الدعم التقليدية غير مناسبة أو ممكنة خالل حاالت الطوارئ. يجب أن يتم 
تقييم الوضع احلالي ومعوقات القدرات لبرامج تدريب املعلمني قبل وأثناء اخلدمة على 

الصعيد الوطني، دون الوطني, واحمللي، ويجب خلق أنظمة دعم بديلة على مستوى 
املدرسة أو بني مجموعة مدارس إذا دعت احلاجة. عند اإلمكان، يجب وضع إيجاد موارد 
تدريب أقرب إلى املدارس لتقليل الوقت املستغرق في التنقل ولتشجيع مراقبة أفضل 

على املستوى احمللي. ميكن لتطوير قدرات معاهد تدريب املعلمني أن تزيد من جودة 
التدريب قبل وأثناء اخلدمة، وأن تزيد من قدرة كتابة الكتب املدرسية، وتقييمات برامج 

اإلصالح، وأن تؤمن اخلبرة لرصف برنامج التعليم الوطني مع األهداف التعليمية 
ولتحسني اجلودة اإلجمالية للتدريس. يجب تأمني الدعم إلى مفتشية التعليم، أو 
إلى السلطة املماثلة، لضمان أن أولوية التوظيف، واحلاجات التقنية واللوجستية 

يتم تلبيتها من أجل متتني قدرة اإلشراف.

قم بتحديد موارد الدعم التقليدية والبديلة للمعلمني. Ê من املفيد حتديد 
أنظمة الدعم الشعبية والبناء عليها من أجل الترويج إلدارة التوتر الشخصي 

واملهني ومن أجل رفاه املعلمني. وباملثل، ممكن ألنظمة الدعم الرسمية أن تؤمن الدعم 
التقني املطلوب.

القضية: هناك عدد من 
التحديات الرئيسية التي 

تواجه التعليم في ليبيريا مبا 
في ذلك املعلمني غير املدربني، 

ندرة مواد التدريس والتعّلم، 
الرواتب املنخفضة للمعلمني، 

وتشكيل السياسة. تظهر 
هذه التحديات بشكل أوضح 

في املناطق الريفية فيما 
ينزح العديد من املعلمني 

إلى املناطق احلضرية تاركني 
العديد من املدارس الريفية 

من دون معلمني مدربني.

املداخلة: قامت منظمة 
Plan في ليبيريا بالتعاون 

مع وزارة التعليم الليبيرية 
بتنفيذ برنامج تدريب 

للمعلمني يستهدف املعلمني 
الذين لم يحصلوا على تدريب 

رسمي، خاصة في املناطق 
الريفية. إرتكز منهج التدريب 

على إطار العمل املهني 
القياسي من وزارة التعليم 

الذي يحدد املعرفة واملهارات 
والسلوكيات التي يجب أن 

تكون محور تدريب املعلمني، 
فيما رّكز محتوى التدريب 

على التخطيط للدروس 
وإدارة الصف واإلمتحانات 

والتقييم وعلم نفس الطفل 
ومنهجية التدريس واملنهج 

والدراسات الرئيسية وتدريس 
احلساب والعلوم واللغة 
والفنون واإلجتماعيات، 

واإلستخدام الفّعال وخلق 
وسائل التدريس بإستخدام 

املواد املتاحة محلياً. ومن أجل 
إستكمال جهود احلكومة 
إليجاد حلول أكثر دميومة 

لقضايا تعويض املعلم، قامت 
منظمة Plan بدفع رواتب 89 

معلماً في مدارس مختارة في 
مقاطعات مونتسيرادو ولوفا 
لفترة قصيرة. ساعد هذا في 
تشجيع املعلمني املتطوعني 
واإلحتفاظ بهم والذين كانوا 

قد يتركوا صفوفهم؛ مما 
يعّرض جودة التدريس وعملية 

التعّلم.

املصدر: Plan ليبيريا

دراسة حالة: العمل مع 
معلمني ومتطوعني غير 

مدربني، ليبيريا
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القضية: نتيجة للنزاع الطويل 
األمد بني إسرائيل واألراضي 
الفلسطينية احملتلة، شهد 
األطفال عنفاً دموياً ودماراً 

للمجتمعات وهجمات على 
املدارس واعتقاالً ألعضاء من 

العائلة، ومت حصرهم مبنع 
التجوال، ونقاط التفتيش 

وجدران فاصلة. لقد كان لهذه 
آثاراً قصيرة وطويلة األمد على 

رفاههم النفس-إجتماعي 
باإلضافة إلى التأثير على 

فهمهم للقيم واملفاهيم 
التعليمية. كذلك عّبر قادة 

اجملتمع عن قلقهم جتاه اإلعالم 
الذي ميّجد العنف ويدعو األجيال 

اليافعة إلى إستخدام العنف 
كوسيلة أساسية حلل النزاع.

املداخلة: قام برنامج تدريب 
املعلمني من مركز إبداع املعلم 

في الضفة الغربية وغزة 
بدمج التعليم املدني والدعم 

النفس-إجتماعي سوياً، معّرفني 
املعلمني على املواد واألساليب 

لدعم التالميذ في التعّلم حول 
العدالة واملسؤولية واملواطنية 
واألخالقيات واألنواع اإليجابية 
من حل النزاع. لقد عزز دليل 
املعلم من البرنامج فكرة أن 
اإلستجابة للعنف، وتطوير 

قيم مدنية، والقدرة على دعم 
الرفاه النفس-إجتماعي هي 

أمور متصلة ومترابطة وتدعم 
بعضها بعضاً. متت مراجعة 
الدليل وتقويته عبر عملية 

تشاركية ضّمت ممثلني من مركز 
إبداع املعلم وخبراء في اجملاالت 

والدوائر ذات العالقة وقسم 
اإلرشاد في األونروا واملعلمني 

الذين يستخدمون املواد. وفقاً 
ملركز إبداع املعلم، غالباً ما 

يساء فهم التعليم املدني على 
أنه مفهوم غربي ويعتبر غير 

مرتبط أو ضروري للسياق احمللي. 
مت تخفيف املقاومة احملتملة 

عبر حملة إعالمية باإلضافة 
إلى ورشات عمل أصغر مع 
موظفني رئيسيني من وزارة 

التعليم، والتي أدت إلى حس 
أكبر بامللكية ودعم من سلطات 

التعليم. لقد شجعت هذه 
التكتيكات احلوار وحّسنت 

الفهم للمفاهيم الرئيسية حلل 
النزاع اإليجابي والتعليم املدني.

املصدر: : مركز إبداع املعلم

دراسة حالة: التدريب املدني 
والنفس-إجتماعي للمعلمني، 

فلسطني احملتلة

. يجب على برامج التدريب أن ترّوج  Ê قم بتمتني دعم األقران بني املعلمني
لهيكلية دعم األقران املهنية بني املعلمني لزيادة قدرتهم على التأقلم وتخفيف 

الضغط النفس-إجتماعي. قد يشمل هذه تأمني فرص للمعلمني جلمع ومشاركة 
املمارسات اجليدة خارج املدرسة، أو لتشجيع التوجيه فيما يقوم »املعلمون 

الرئيسيون« بدعم املعلمني اجلدد. قد يكون للمعلمني الذين يقضون وقتاً في التعّلم 
من أقرانهم أثراً ملحوظاً على جودة التدريس وعلى سلوكيات ورفاه املعلمني.

. ال يجب التقليل من  Ê قم بتحديد الدور املميز ومسؤوليات املعّلم املسؤول
أهمية الدور الذي يلعبه املعّلم املسؤول أو املعلم الرئيس. إنهم خط الدعم األول 
ألكثرية املعلمني وسوف يحتاجون إلى التدريب والدعم التقني واإلداري املتواصل 

لضمان فعاليتهم.
. إذا  Ê قم بتأمني الدعم اإلضافي إلى املعلمني غير املدرين أو غير اخلبيرين

كان من املتوقع أن يستلم موظفون جدد مهام التدريس فوراً، سوف يحتاجون إلى 
تدريب مناسب ووقتي مرتبط باحملتوى األساسي وأساليب التدريس، باإلضافة إلى 

مواد أساسية، تفّسر نفسها بنفسها، ومناسبة. قد يكون من املناسب أيضاً 
تدريب يتعلق بإدارة الصف الدعم النفس-إجتماعي. من املمكن دمج املعلمني غير 

املدربني مع املعلمني املدربني وذوي اخلبرة لتقدمي التوجيه حلني وضع برنامج تدريب 
وإشراف أكثر تنظيماً. ممكن للمدرسني األكبر سناً أو األكثر خبرة، وقادة اجملتمع، 

والقادة الدينيون، واألهل أن يلعبوا دوراً في تأمني الدعم للمعلمني عند حشدهم. 
عند اإلمكان، ال تخلق هيكليات دعم متوازية للمعملني غير املؤهلني أو الذين ال خبرة 

لهم، مبا أن هذا قد يؤدي إلى الوصم.
. ممكن للجان إدارة  Ê قم بإشراك أعضاء ومجموعات اجملتمع في تقدمي الدعم

املدرسة أو جمعيات األهل واملعلمني أن يؤمنوا دعماً إضافياً وإشرافاً للمعلمني. عند 
املالءمة، قد يتم تأمني توجيه لألعضاء األساسيني في جلان إدارة املدرسة أو جمعيات 

األهل واملعلمني حول الطريقة الفضلى لدعم املعلمني. في العديد من أنظمة 
التعليم سيكون هناك مسؤوليات ومهام واضحة للجان إدارة املدرسة وجمعيات 

األهل واملعلمني والتي قد يتم توسيعها أو متتينها لتشمل الروابط بني املدرسة 
واجملتمع.

. يجب على التقييمات أن حتدد  Ê قم بالترويج حلس مهني ومسؤول بني املعلمني
ما إذا كان هناك قواعد للسلوك وما إذا كان املعلمون يفهمونها، باإلضافة إلى وجود 

نظام تقرير وانضباط فّعال في حال عدم التقّيد بقواعد السلوك.
. يجب  Ê قم بتحديد ما إذا كان املعلمون جاهزين لتدريس الصفوف بفعالية

على التقييمات أن تراجع مدى إملام املعلمني باملنهج املوجود ووسائل التدريس، 
باإلضافة إلى قدرتهم على خلق وسائل أخرى تكّمل املنهج بدروس إضافية. يجب 

كذلك تقييم قدرتهم على إستخدام منهجيات تدريس مختلفة من أجل التطرق 
حلاجات املتعلمني اخملتلفني.

. إن الدعم  Ê قم مبتابعة التدريب عبر الدعم والتطوير اخملتص واملتواصل
املتواصل للمعلمني عبر تصميم برنامج محدد باإلضافة إلى خطط التعليم 
الوطنية، هو أمر أساسي لضمان التطبيق الفّعال للمهارات واملعرفة. كذلك 

يجب تأسيس إستراتيجية متابعة موضوعية للتطوير املهني املتواصل. قد يشمل 
هذا إستخدام تكنولوجيا جديدة والتعّلم عن بعد، ومستشاري التعليم امليداني، 

والتعاون الوثيق مع مستشاري املنهج، وخلق شبكة توجيه. يجب حتديد األنشطة 
البديلة للتطور املهني واملصادقة عليها من قبل السلطات املعنية.

. يجب وضع  Ê تأكد من أن التخطيط يلبي احلاجات الفورية والطويلة األمد
مسودة خطة توضح حاجات تدريب املعلمني مبا في ذلك عدد املعلمني الواجب 
تدريبه، واجلنس )اجلندر(، واملوقع اجلغرافي، ولغة التدريس، وغيرها من القضايا 

املرتبطة التي سوف تساعد في الترويج لتعليم شمولي ومتساٍو. يجب أن تتم 
أقلمة هذه اخلطة فيما يتغير السياق.

. اإلشراف هو  Ê قم بتأمني تعليقات ومالحظات فّعالة كالتعزيز اإليجابي
فرصة لتعزيز املمارسات اجليدة ولعرض أساليب التدريس األفضل. بالتالي، عوضاً 

عن التركيز على التدابير العقابية، يجب أن يتم اإلشراف على املعلمني بأسلوٍب بّناء، 
يؤمن رد الفعل والدعم اإليجابيني.
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املراقبة والتقييم للتدريب والتطور املهني     الت  4.2
        والدعم:

إن مراقبة التغييرات في حاجات املعلمني، مبا في ذلك احلاجة ملعرفة ومهارات 
جديدة باإلضافة إلى الدعم املتواصل إلستدامة وحتسني التدريس، كلها خطوات 

تقّوي الرابط بني املناهج واملتعّلم، ويتيح تقييم التقّدم األقلمة وفق احلاجة.

املراقبة وتقييم عمليات التعّلم والتدريس:

أعد النظر في كل من جداول »نقاط أساسية لألخذ بعني اإلعتبار« في هذا املقطع،  1 .
مبا في ذلك 2.1 التحليل، 2.2 احملتوى واملنهجية، و2.3 اإلشراف، وانظر إلى األسئلة 

املركزة على املراقبة والتقييم من ناحية احملتوى والعملية.

أعد النظر في احلد األدنى للمعايير واخلطوات الرئيسية للتدريب، والتطور املهني،  2 .
والدعم على الصفحة 19.

دّون مالحظاتك حول ما يجري بشكل جيد باإلضافة إلى النواحي التي لم يتم حتقيق  3 .
أهدافها بشكل كامل وقد تتطلب إعادة النظر في السياسات والبرامج.

في األسفل أمثلة عن كيفية مقاربة املراقبة والتقييم لعملية ومحتوى عملية التدريب:

املراقبة والتقييم – العملية:

إن عملية تطوير نظام تدريب ودعم متني ومناسب للمعلمني هو أمر هام، ويجب أن تتم 
مراقبته وتقييمه باإلضافة إلى مراقبة وتقييم محتوى التدريب. 

بعض األمثلة عن األسئلة املرتكزة على عملية املراقبة والتقييم من جداول 
»نقاط أساسية لألخذ بعني اإلعتبار« تشمل:

هل مت إشراك األطراف املعنية املناسبة؟ من كان مشاركاً وهل كان لديه الشرعية  Ê 
والسلطة إلحداث األثر األقصى؟

هل مت حتديد حاجات التدريب والدعم الفعلية للمعلمني وهل متت مراجعة املواد أو  Ê 
تطويرها لتلبي هذه احلاجات؟

هل هناك وسيلة ملتابعة تقييم حاجات املعلمني في اخلدمة وقبلها؟ Ê 
هل هناك وسيلة لدعم تطوير القدرات الالزم للمدربني؟ Ê 

هل مت ربط عملية متتني وتطوير أنشطة وبرامج تدريب بشكل فّعال مع املناهج،  Ê 
وعمليات التدريس والتقييم؟

 Ê 19 هل مت أخذ اخلطوات الرئيسية للتدريب من احلد األدنى للمعايير على الصفحة
التي ترّكز على عملية متتني برامج التدريب احلالية وتطوير مواد ومقاربات جديدة 

ودعم مستمر للمعلمني حتت معيار »تدريب املعلمني«، بعني اإلعتبار لتلبية حاجات 
القدرات فوراً وعلى املدى الطويل؟

املراقبة والتقييم – احملتوى:

إن مراقبة وتقييم إستخدام مواد التدريب وتطبيق معرفة ومهارات جديدة في الصف 
سوف يؤديا إلى تأمني معلومات هامة لتحديد ما إذا كانت املواد املطورة ومنهجية 

التدريب تستخدم بشكل مناسب، فّعال وشمولي. 

بعض األمثلة عن األسئلة املرتكزة على محتوى املراقبة والتقييم من جداول 
»نقاط أساسية لألخذ بعني اإلعتبار« تشمل:

هل تقوم مواد التدريب مبناصرة مقاربات تربوية مقبولة ثقافياً )مرتبط بعمليات  Ê 
التدريس والتعّلم( وتؤمن حاجات املعلمني؟ هل متكنهم املواد واملقاربات من تدريس 

املتعلمني بشكل فّعال في املنهج املّتبع ومن خلق بيئة تعّلم شمولية؟ 

هل مت أخذ بعني اإلعتبار اخلطوات الرئيسية للتدريب من احلد األدنى للمعايير على  Ê 
الصفحة 19 والتي ترّكز على األثر املتوقع من تدريب املعلمني وتأمني الدعم املتواصل، 

من أجل تقوية تدريب املعلمني والتطور املهني والدعم فوراً وعلى املدى الطويل؟

*** إرشادات حول صياغة مؤشرات مراقبة مالئمة وأمثلة حول مؤشرات املراقبة موجودة في املرفق رقم 7 على 
الصفحة 62

القضية: أثناء قيام مراكز 
اجملتمع في األردن بفسح 

اجملال لصفوف التعليم غير 
الرسمي لالجئني العراقيني، 
كان ال بد من قيام املعلمني 

املتطوعني بتدريس الصفوف 
مبا أن السياسة األردنية متنع 

توظيف مواطنني عراقيني 
ليس لديهم إقامة رسمية 
وإذن عمل رسمي في األردن. 

لقد كان لبعض املعلمني 
املتطوعني خبرة تدريس 

بينما كان هناك الكثير من 
املعلمني اجلدد بحاجة إلى 
دعم ولم يكن لديهم أية 

خبرة في التدريس.

املداخلة: من أجل تيسير 
التبادل الدوري لألفكار 

واألدوات واألساليب، قامت 
منظمة اإلغاثة الدولية 

بتأسيس منتدى على 
اإلنترنت ونشرة شهرية 

لألشخاص الذين لديهم 
وصول محدود لإلنترنت، 

حيث يقوم املعلمون 
باإلجابة عن أسئلة حول 

التدريس ومشاركة املوارد 
والتقنيات. فيما كانت 

املشاركات تستخدم لدعم 
القدرات التقنية للمعلمني 

املتطوعني، فقد قامت كذلك 
بتأمني منتدى ملشاركة 

خبرات شخصية، وتوقعات 
مستقبلية، وملشاركة 

موارد ومعلومات مرتبطة 
مبجتمع الالجئني األوسع. 

لقد حتّول الدعم األساسي 
للمعلمني املتطوعني إلى 

حوار مفتوح ومتواصل بني 
املعلمني وأصبح فرصة 

للتواصل مع اجملتمع األوسع 
لالجئني واجملتمعات املضيفة 

واملمولني.

املصدر: منظمة اإلغاثة الدولية

دراسة حالة: دعم تقني 
مستمر للمعلمني اجلدد 

وغير املدربني، األردن )لتعليم 
الالجئني العراقيني(
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املوارد:  5.2
تؤمن املوارد التالية معلومات إضافية حول التدريب والتطور املهني والدعم، مبا في ذلك اخلطوات املطلوبة لتقييم 

وتأسيس برامج مناسبة، باإلضافة إلى مواد للمراجعة العامة وللمناصرة. باإلمكان تنزيل كل هذه املوارد ضمن 
رزمة موارد اآليني حول التدريس والتعّلم، والتي تؤمن وصفاً مختصراً لكٍل من املوارد، باإلضافة إلى ترجمات 

عندما تكون متوفرة. من املمكن الوصول إلى رزمة املوارد على اإلنترنت www.ineesite.org/resourcepack أو 
على القرص املدمج حلقيبة أدوات اآليني. لطلب نسخة من القرص املدمج حلقيبة أدوات اآليني الرجاء مراسلة 

 .teachinglearning@ineesite.org
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3. عمليات التدريس والتعّلمعم
0.3 احلد األدنى للمعايير واخلطوات الرئيسية للتدريب والتطور املهني والدعم

1.3 التحليل
2.3 عملية وأسلوب التدريس والتعّلم

3.3 خلق بيئات تعّلم داعمة ومساعدة وشمولية
4.3 املراقبة والتقييم

5.3 املوارد

احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني حول عمليات التدريس والتعّلم*:  تكون عمليات التدريس والتعّلم 
مرتكزة على املتعّلم وتشراكية وشمولّية.

اخلطوات الرئيسية للحد األدنى ملعايير التعليم من اآليني*:
تكون أساليب التعليم مالئمة للعمر، مستوى النمو، اللغة، الثقافة، القدرات، وحاجات املتعلمني Ê 

يُظِهر املعلمون فهماً حملتوى الدرس ومهارات التعليم في تفاعلهم مع املتعلمني Ê 
تتناول عمليات التدريس والتعّلم حاجات كل املتعلمني، مبا في ذلك هؤالء ذوي اإلعاقات، عبر الترويج للشمولية  Ê 

واحلد من معوقات التعّلم
Ê يفهم األهالي وقادة اجملتمع ويتقبلوا محتوى التعّلم وأساليب التعليم املستخدمة

*كما ذكرت في كتيب احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني

إن التفاعل بني املتعّلم واملعلم هو اجلزء األكثر حيوية في عملية التعليم. خالل حاالت الطوارئ، قد تتغّير حاجات 
املتعلمني، واملعلمني، وسائر العاملني في التعليم واجملتمع األوسع بشكل كبير. من الضروري أن تشمل التقييمات 

الشاملة تركيزاً على التفاعل بني املعلم واملتعلم باإلضافة إلى حاجات املتعلمني احملددة في حاالت الطوارئ وصوالً إلى 
مرحلة التعافي واجلهوزية.

إن خلق مساحات حمائية وتشرك املتعّلم في فرص التعليم املناسبة خالل حاالت الطوارئ هي خطوة أساسية نحو 
التعافي لكٍل من الفرد واجملتمع األوسع. قد تكون بيئة التعّلم أساسية للغاية )مثل حتت ظل شجرة، في خيمة، أو 

في منزل أحدهم( أو قد تكون مجّهزة جيداً. بغض النظر عن احملتوى، ممكن للمساحات الصديقة للمتعّلم والصديقة 
للطفل أن تساعد في احلد من اآلثار احملبطة لألزمة على املتعلمني وعائالتهم، وأن تؤمن بيئة حمائية متّكنهم من 

مواصلة تطورهم اإلجمالي وتتيح لهم إنتهاز الفرص للتعّلم وللتعبير عن ذاتهم. تلعب املشاركة بني القطاعات دوراً 
هاماً في ضمان مثل تلك البيئات اآلمنة والصحية.

في العديد من السياقات، قد يكون من الضروري البدء بفرص التعليم غير الرسمي بشكٍل مؤقت حّتى يستطيع 
التعليم الرسمي من استكمال أنشطته وميكنه أن يكون في سياق آمن. في السياقات األخرى، قد يتم تأسيس برامج 

التعليم غير الرسمي حيث يكون هناك محدودية في الوصول إلى املدارس الرسمية وقد تستمر هذه احلالة إلى أجل غير 
مسّمى من أجل تأمني الدعم املتواصل لألطفال املتأثرين بحالة الطوارئ.

التحليل:  1.3
إن إجراء حتليل شامل للحاجات اخلاصة للمتعلمني واملعلمني ومجتمعاتهم هو أمر ضروري لتطوير عمليات 

تدريس وتعّلم مناسبة وفّعالة.

نقاط أساسية لألخذ بعني اإلعتبار:

تذكير: تعكس األسئلة املطروحة في اجلداول أدناه القضايا املناسبة في اإلمتداد بني حالة الطوارئ القصوى واألزمات 
املزمنة من خالل التعافي املبكر واجلهوزية. ينصح بقراءة كل األسئلة قبل حتديد أيها أكثر مناسبة أو مرتبطة بسياق 
القارئ؛ سوف تستفيد العديد من السياقات ومبادرات التعليم من التطرق لألسئلة في ِكال العامودين. يجب مراجعة 

األسئلة املطروحة في العامود األول والبناء عليها فيما تتطور البرامج واإلستراتيجيات.
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التعافي املبكر واجلهوزيةحالة الطوارئ

األزمة املزمنة

األطراف املعنية

من املشارك بشكل مباشر في عملية التدريس والتعّلم؟ 
)أنظر املالحظة أ على الصفحة 30(

	 من يدعم املعلمني واملتعلمني؟
	 من يشارك في حتديد املتعلمني واألطفال والشباب خارج 

املدرسة في اجملتمعات؟
	 كيف ترّوج السلطات واجملتمعات للتعليم الشمولي 

بالنسبة للعمر ومستويات النمو، والتمّتع السابق 
بالتعليم وإجنازات التعليم واجلنس )اجلندر( والتوّزع 

اجلغرافي واإلعاقات وحاجات اللغة وحاجات املنهج، أو 
املشاركة في النزاع أو الكارثة؟

هل تغيرت حاجات املتعلمني أو تركيبة مجتمع املتعلمني في 
حالة الطوارئ، إذا كان اجلواب نعم، كيف؟ )أنظر املالحظة أ 

على الصفحة 30(
	 من ال يرتاد املدرسة وملاذا؟

	 ما ال يكمل املدرسة وملاذا؟
	 هل هناك أّية توترات متصاعدة في اجملتمع تؤدي إلى تزايد 

هشاشة اجملموعات املهّمشة؟
	 هل مت تقليل الوقت املتاح للتدريس؟

من هم املعلمون؟ )أنظر املالحظة أ على الصفحة 30(
	 هل هناك معلمون من ِكال اجلنسني؟

	 هل ميثل املعلمون املوجودون كل اجملموعات العرقية 
واإلجتماعية والدينية واللغوية؟

	 هل هناك أعضاء مجتمع إضافيون مت حشدهم أو قد 
يتم حشدهم لدعم التدريس؟ هل لديهم نفس احلاجات 

املتعلقة بحالة الطوارئ؟ ما كانت عالقتهم السابقة مع 
اجملتمع وكيف تغيرت؟

من هم املتعلمون؟ )أنظر املالحظة أ على الصفحة 30(
	 هل حدثت تغييرات جذرية لتشكيلة الصفوف أو جملتمع 

املتعلمني؟ كيف يؤثر هذا على عملية التدريس؟

من هم املعلمون؟ )أنظر املالحظة أ على الصفحة 30(
	 هل حصلت تغييرات جذرية جملموعات املعلمني؟

	 هل لديهم مؤهالت رسمية؟ ما هو مستوى التعليم الذي 
وصلوا إليه؟

	 هل لديهم خبرة سابقة في الصف أو في سياقات مماثلة؟
	 هل تلّقوا الدعم من وزارة التعليم أو أية وكالة أخرى؟

	 هل إستفادوا من التدريب أثناء اخلدمة من وزارة التعليم أو 
أية وكالة أخرى؟

	 هل يحصلون على أجر، إذا كان اجلواب نعم، من أية مصادر؟

القدرات

ما هي املهارات واملعرفة املطلوبة لتحقيق تدريس فّعال في 
السياق املتغّير؟ )أنظر املالحظات أ و ب على الصفحات 30-
31، أنظر إلى الِصالت مع الفصل اخلاص بالتدريب، والتطور 

املهني، والدعم(
	 ما هو التدريب الذي تلقوه املعلمني؟

	 هل حصل املعلمون على تدريب مرتكز على عملية 
التدريس؟ هل حصلوا على التدريب والدعم الالزم إلشراك 

املتعلمني بالطريقة األكثر فعالية ومالءمة؟
	 هل يتكلم املعلمون نفس اللغة كاملتعلمني؟

	 من قد يؤمن الدعم اإلضافي للمعلمني؟

ما هي قدرة وزارة التعليم في دعم التدريس على الصعيد 
الوطني ودون الوطني؟ )أنظر املالحظة ب على الصفحة 31(

	 هل هناك أنظمة دورية منظمة جلمع البيانات؟ هل هي 
شفافة وتشاركية؟

	 هل يتم جمع البيانات الكمية )نسبة اإلرتياد ونسبة 
احلضور( والبيانات النوعية )املشاركة، الشمولية، إدارة 

الصف(؟

ما هي قدرة اجملتمع على دعم عملية التدريس والتعّلم؟ 
)أنظر املالحظات أ و ب على الصفحات 31-30(

	 ما هي موارد اجملتمع املتاحة لدعم عملية التدريس؟
	 هل بإستطاعة بالغني وشباب إضافيني املساعدة 

في الصف، مبا في ذلك املعلمني املشاركني واملعلمني 
املساعدين واألهل واملتطوعني، أو األطفال األكبر الذين 

يساعدون األطفال األصغر؟

هل تغيرت قدرة املعلمني؟ )أنظر املالحظة ب على الصفحة 
)31

	 هل يتم حتديد أولويات إضافية أو متغيرة ويتم أخذها بعني 
اإلعتبار خالل تخطيط وتنفيذ مبادرات التدريب، واإلشراف، 

والدعم؟ ما هي الٍصالت مع مبادرات تدريب املعلمني؟
	 هل يفهم املعلمون التغييرات ويتبنوها؟

	 هل يترك املعلمون قوى التدريس؟ ملاذا؟

كيف تغيرت قدرات املدرسة/اجملتمع؟ )أنظر املالحظة ب على 
الصفحة 31(

	 هل هناك تغييرات واضحة في إستعداد وقدرة اجملتمع في 
املشاركة في التدريس؟

	 هل هناك جلنة إدارة مدرسة فّعالة، أو جمعية األهل 
واملعلمني أو ما مياثلها؟
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القضية: في جورجيا، كانت 
أساليب التدريس املستخدمة 
في املدارس وفي برامج تنمية 
الطفولة املبكرة سلبية جداً 

ومرتكزة على املعلم. كان 
املعلمون يتبعون برنامجاً 

محدداً ويستخدمون ممارسات 
تربوية من العهد السوفيتي.

املداخلة: بدأت اليونيسيف 
مبادرة جديدة للتعليم ما قبل 

األساسي أدت إلى التغيير 
من مقاربة تدريس جماعية 

أكثر سلبية إلى مقاربة أكثر 
نشاطاً ومرتكزة على الطفل 
مع تركيز على حاجات الفرد 

ورغبات األطفال األصغر. 
بالتعاون مع صّناع السياسة 

احمللية واملدراء الشعبيون 
احملليون، قاربت اليونيسيف 
التغيير بعملية ذات شقني: 

تدريب معلمي الطفولة 
املبكرة وتغييرات املناصرة 

والسياسة لإلصالح املستدام. 
بذل البرنامج جهوداً كبيرة 

إلدخال التعليم الشمولي في 
املرحلة قبل املدرسة عبر بناء 

قدرات املعلمني ملرحلة ما قبل 
املدرسة، ومدراء القطاعات، 

واألهل ليؤمنوا حتفيزاً مبكراً 
مناسباً للعمر ومرتكزاً على 
احلاجات، وإستعداداً مدرسياً 
وفرص لإلندماج اإلجتماعي 

لألطفال ذوي اإلحتياجات 
اخلاصة واإلعاقات. إن التحّول 
نحو منهجيات مرتكزة على 
الطفل أدت إلى أطفال أكثر 
إستعداداً للمدرسة وقادرين 

على التعبير عن أنفسهم 
بطريقة أفضل كأفراد.

املصدر: اليونيسيف جورجيا

دراسة حالة: تعليم 
الطفولة املبكرة، جورجيا

املالحظة أ: من هم املتعلمون واملعلمون وما هي حاجاتهم؟

. بالرغم من أن التركيز يكون  Ê تأكد من وجود املتعلمني من كل عمر ومستوى منو
غالباً على تعليم املرحلة األساسية، إال أنه يجب على األطراف املعنية أن يسعوا للتطرق 

إلى حاجات كل األعمار مبا أن التعليم يحصل كإمتداد من تعليم الطفولة املبكرة إلى 
التعليم العالي وتعليم البالغني. يجب أخذ أعمار ومستويات املتعلمني بعني اإلعتبار أثناء 

التخطيط لفرص التعليم بشكل مؤقت أو على املدى الطويل، مع التذكر بأنه نتيجة 
ملقاطعة العملية التعليمية أن بسبب األزمة اإلقتصادية، فإن بعض التالميذ سيكونون 

أكبر من العمر الطبيعي ملستوى دراستهم أو تعليمهم.

. في حالة الطوارئ،  Ê إفهم أن املتعلمني قد يكون لديهم خبرات وحاجات مختلفة
قد يكون هناك حاجة لدمج املتعلمني من مختلف األعمار أو املستويات في صف واحد، 

أو في دمج املتعلمني ذوي خبرات احلياة اخملتلفة، مثل األطفال الذين كانوا مقاتلني أو 
املتعلمني الذين حصلوا على مواد تعلمّية أو ترفيهية قليلة أو لم يحصلوا عليها 

إطالقاً. لذلك من الضروري فهم من هم املتعلمون، وقدراتهم، وحاجاتهم اخلاصة، وكيف 
يستجيبون إلى أقرانهم واألنشطة واملواد اخملتلفة املوجودة في الصف.

. يضيف املتعلمون الفرديون  Ê تعّرف على نقاط القوة عند املتعلمني وقدراتهم
ومجموعات املتعلمني القوة واإلهتمام إلى التعليم وقد يتم إشراكهم بشكل بّناء 

في الهيكليات الرسمية مثل مجالس التالميذ، اجملالس النيابية املدرسية، وجلان إدارة 
املدرسة أو عبر الوسائل البديلة مثل تعليم األقران واملراسلة أو نقاشات اجملموعات املركزة 

التشاركية والشمولية. في حاالت الطوارئ، قم بالبناء على قدرة اجملابهة عند األطفال 
ورغبتهم في املشاركة. يجب على املتعلمني أن يشاركوا بنشاط في تعلمهم وأن 

يساهموا في القرارات الرئيسية التي تؤثر عليهم.

إعترف بأثر حاالت الطوارئ واألزمة املزمنة على املتعلمني واملعلمني، وخاصة  Ê 
في تقليص الوقت اخملصص للتعّلم. إن االعتراف بأثر حاالت الطوارئ واألزمة املزمنة 

على املتعلمني سوف يضمن إستيعاباً أكثر للحاجات الفورية وتلك على املدى البعيد. من 
املمكن أن يتم تقليص وقت التعّلم بشكل كبير، بسبب إغالق املدارس ألسباب سياسية، 
أو بسبب إنشغال املعلمني بأمورٍ أخرى، أو بسبب إلغاء الصفوف من أجل إشراك التالميذ 

في أنشطة أخرى. يجب تقوية اجملتمعات واملدارس ليتمكنوا من حماية وقت التعّلم.

. قد يكون للمعلمني خلفيات  Ê خذ بعني اإلعتبار مؤهالت املعلمني وخلفياتهم
تعليمية وثقافية وخبرات تدريس مختلفة. سوف حتدد امللفات الشخصية واخلبرات 
والشهادات قدرة املعلمني األفراد ومجموعات املعلمني على اإلستجابة إلى احلاجات 

اخلاصة للمتعلمني على مستوى الصف. )الرجاء مراجعة مقطع التدريب والتطور املهني 
والدعم فوق قطاع املعلمون وسائر العاملني في التعليم في احلد األدنى ملعايير التعليم 

من اآليني ملزيد من اإلرشاد والنقاش حول أدوار ومسؤوليات املعلمني(.

. من املمكن حشد أعضاء مناسبني من اجملتمع لدعم عملية  Ê نفوذ أعضاء اجملتمع
التدريس ولتعزيز املمارسات التعليمية اجليدة. من املمكن لبرامج التعّلم املبكر أو برامج 
تعليم الطفولة املبكرة أن حتصل على الدعم من األهل أو مقدمي الرعاية، ومن املمكن 

لبرامج التعليم ما قبل األساسي أن تستفيد من دعم الشباب أو األهل. يستطيع 
الشباب واألهل وأعضاء اجملتمع الرئيسيون أن يقدموا الدعم لصفوف ما بعد األساسي 

فيما يستطيع األهل واخملتصون املناسبون أن يقدموا الدعم للمتعلمني في الفرص 
التعليمية الثانوية.

املالحظة ب: ما هي قدرات اجملتمع املوجودة لدعم عمليات التدريس والتعّلم؟

إستخلص من املوارد البشرية املتاحة على مستوى اجملتمع لضمان تعليم  Ê 
مالئم وشمولي. عند أخذ بعني اإلعتبار الدعم احملتمل املتوافر لعملية التدريس 

والتعّلم، فّكر في املوجودين، واملهارات التي ميتلكونها، والتدريب أو التوجيه اإلضافي الذي 
يحتاجون إليه. فّكر في كيفية إشراك األطفال وكيف ميكن تشجيع األهل ومقدمي 

الرعاية ليلعبوا دوراً هاماً في مراقبة تعّلم األطفال. )الرجاء مراجعة املالحظات اإلرشادية 
حول تعويض املعّلم من اآليني ونطاق املعلمون وسائر العاملني في التعليم، من احلد 

األدنى للمعايير من اآليني(.

قم بحشد أنظمة الدعم املدرسية التقليدية لدعم عمليات التدريس  Ê 
والتعّلم. في العديد من البلدان، تلعب جلان إدارة املدرسة أو جمعيات األهل واملعلمني 

دوراً هاماً في ربط املدرسة باجملتمع. قد يكون أمراً مالئماً وضرورياً حشد جلان إدارة املدرسة 
أو جمعيات األهل واملعلمني لتأمني دعم أكبر ومباشر للصفوف إستناداً إلى عملية



م س والتعّل
عمليات التدري

31

إستناداً إلى عملية التدريس. كذلك، من املمكن إستخدام الروابط مع أعضاء 
اجملتمع الرئيسيني، وخاصة األهل، من أجل إيصال معلومات إلى اجملتمع األوسع 
وهو أمر مفيد عندما تتطلب التغييرات على مستوى الصف دعماً من اجملتمع. 

يجب حتديد دور مختلف اجملموعات في رعاية العالقات اإليجابية بني املدرسة 
واجملتمع ويجب أن يتم الترويج لها )مثالً، قد يكون لألهل أو األخصائيني احملليني 

املهارات ليصبحوا مدرسني مشاركني أو موجهني(.

إستخدم بيانات املدرسة أو بيانات التعليم غير الرسمي لإلستجابة  Ê 
احمللية. يجب إستخدام البيانات اجملموعة حول حضور ومشاركة املتعلمني كأداة 
لتحديد احلاجات اجلماعية للمتعلمني باإلضافة إلى حتديد احلاجات احملددة لألفراد 

املتعلمني. غالباً ما تستعمل أنظمة التعليم أنظمة إدارة البيانات املركزية، إاّل 
أنه من املمكن جمع أكثرية البيانات على مستوى املدرسة. خذ بعني اإلعتبار نوع 

املعلومات املتاحة عبر عملية التدريس والتعّلم وكيفية إستخدامها من قبل 
األطراف املعنية احمللية لتقوية عمليات التدريس والتعّلم.

القضية: لقد أثر النزاع 
الطويل في أوغندا الشمالية 

على كل نواحي نظام التعليم. 
أصبح املتعلمون واملعلمون 

متأثرين بشكل خاص وعانوا 
من التعرض الطويل للعنف 

واخلوف.
املداخلة: I DEAL هي مداخلة 
حول مهارات احلياة تهدف إلى 

تقوية الرفاه النفس-إجتماعي 
ملتعلمي املرحلة األساسية 

واملرحلة الثانوية في مناطق ما 
بعد النزاع. من خالل إستخدام 

أنشطة خاّلقة، مثل الدراما 
والرسم واأللعاب ونقاشات 

اجملموعات، يهدف البرنامج إلى 
إشعار املتعلمني باملرح والراحة 

ودعمهم في تقوية مهارات 
التأقلم لديهم، وبناء الثقة 

بالنفس، واملهارات اإلجتماعية، 
والتعاون، والتركيز والثقة. 
تتألف مواد التدريب من 6 

وحدات مرتكزة على مجموعة 
من املواضيع النفس-إجتماعية 

العاملية: 1. الهوية والتقييم، 
2. التعاطي مع املشاعر، 

3. العالقات بني األتراب، 4. 
العالقات مع البالغني، 5. النزاع 

والسالم، و6. املستقبل. من 
أجل زيادة أثر التعّلم للمداخلة 

ومن أجل دعم اإلستمرار، 
يتم دمج الفروض املدرسية 

باحلصص. تشجع هذه الفروض 
التالميذ على ممارسة مهارات 
جديدة خارج الصف، وتخلق 

بالتالي رابطاً أقوى بني أهداف 
التعّلم للحصة وحياتهم 

اليومية. يدعم امليسرون هذه 
العملية عبر تأمني الوقت 

والوسائل اخلاّلقة للمتعلمني 
ليشاركوا خبراتهم. تضمن 

هذه العملية روابط أقوى بني 
الصفوف واجملتمع.

املصدر: منظمة War Child هولندا

دراسة حالة: مداخلة 
مهارات احلياة النفس-

إجتماعية، أوغندا الشمالية
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احملتوى وأسلوب التدريس:عم  2.3
يرتكز التدريس اجليد وعمليات التعّلم على التفاعل بني املنهج واملعلم واملتعلمني.

نقاط أساسية لألخذ بعني اإلعتبار:

التعافي املبكر واجلهوزيةحالة الطوارئ

األزمة املزمنة

محتوى التدريس

هل يتالءم احملتوى والسياق املتغّير؟ )أنظر املالحظة ت على 
الصفحة 32(

	 هل هناك مواد جاهزة متاحة لدعم عملية التدريس؟
	 هل تعكس املواد املنهج وحاجات املتعلمني الطارئة؟

	 هل تشمل املواد أساليب ومعايير لقياس نتائج التعّلم؟
	 هل تعكس املواد قيم اجملتمع وتدعم املنهج؟ )أنظر 

املالحظة ز في فصل املناهج على الصفحة 15(

ما هي الفرص لزيادة مستوى وجودة التدريس؟ )أنظر 
املالحظات ت و ث على الصفحة 32(

	 هل يفهم املعلمون حاجات املتعلمني وخبراتهم؟
	 هل يستطيع املعلمون قياس نتائج التعّلم التي تتخطى 

املعرفة؟ )مثالً، السلوكيات والطباع(

أسلوب التدريس

هل أن أساليب التدريس مالئمة للسياق املتغّير؟ )أنظر 
املالحظة ث على الصفحة 32(

	 هل ميتلك املعلمون املهارات واملرونة ألقلمة املنهج 
واألساليب التربوية وفق تغّيرات املتعلمني؟

	 هل يستخدم املعلمون األساليب التي تساعد املتعلمني في 
التعاطي مع آثار مشاهدة أو اختبار نزاع أو كوارث طبيعية؟

	 هل يرتكز تدريس املعلمني على املناهج، مبا في ذلك أية 
أقلمة أو تعديالت متعلقة باألزمة؟

	 هل يغطي املعلمون املنهج الكامل بطريقة شاملة 
وفّعالة؟

ّلم؟ مع هي الِصالت مع تقييم نتائج التع	 

ما هي املمارسات التربوية املناسبة والتي تأخذ بعني اإلعتبار 
حاجات املتعلمني ونتائج التعّلم املتوقعة بالنسبة للعمر 

واجلنس )اجلندر( والتعليم الرسمي وغير الرسمي والتعليم 
املسّرع واألساسي والثانوي؟ )الرجاء مراجعة قسم املناهج 

باإلضافة إلى االسئلة في األعلى(.

ما هو الدعم املطلوب لضمان اإلستخدام الفّعال للمنهج 
ومواد التدريس؟ )أنظر املالحظة ث على الصفحة 32(

	 من هو في املوقع األفضل لدعم املعلمني الذين يعانون 
من صعوبة في إستخدام أو احملافظة على أساليب تدريس 
جديدة في الصف؟ )الرجاء مراجعة قسم التدريب، التطور 

املهني، والدعم(
	 هل تتضح الِصالت مع تقييم نتائج التعّلم خالل عملية 

التدريس والتعّلم؟
	 هل هناك تنّوع في أساليب التقييم؟

املالحظة ت: هل أن محتوى التدريس مالئم للسياق املتغّير؟

إعترف بالدور الذي تلعبه اإلمتحانات في عمليات التدريس والتعّلم. Ê يجب على التدريس أن يؤمن دعماً فورياً 
للمتعلمني الذين سُيطلب منهم أن يخضعوا إلمتحانات ليتقدموا إلى املستوى أو املرحلة الثانية في تعليمهم.

تأكد من مالءمة التعليم لكل املتعلمني. Ê خالل حاالت الطوارئ، يجب على التدريس أن يتطرق إلى احلاجات اخملتلفة 
لكل املتعلمني املشاركني في الصف، مبا في ذلك املتعلمني الذين قد ال يكونون في نفس الصف مع مستواهم احلقيقي. 

يجب على املتعلمني، مبا في ذلك الشباب، أن يشاركوا بفعالية في عملية التعّلم، وأن يفهموا أهميتها، وأن يكونوا 
محميني في بيئتهم التعلمّية.

قم بتحديد أهداف واقعية والتخطيط لها. Ê من الضروري التركيز على واقعية األهداف ووضع األولوية لألهداف 
التي تتطرق للمتعلمني األكثر هشاشة. يجب على املقاربة املتنقلة من حالة الطوارئ وصوالً إلى مرحلة التعافي 

املبكر أن تتيح اإلزدياد التدريجي في فرص املتعلمني. من املمكن خلق روتني وبيئة آمنة حّتى قبل تدريب املعلمني أو قبل 
حصولهم على املواد.

املالحظة ث: هل أن أساليب التدريس مالئمة وفّعالة، وشمولية ومناسبة للجميع؟

قم بتحديد أولوية األنشطة التعلمّية وفقاً للمحتوى. Ê يجب على أنشطة التعّلم في حاالت الطوارئ والتعافي 
املبكر أن حتدد إستناداً إلى املناهج والكتب املدرسية املتاحة واملألوفة. على األقل، يجب على املعلمني أن يؤمنوا أنشطة 

منّظمة للترفيه واللعب وتعليم القراءة واحلساب حّتى يتم توجيههم إلى املنهج والكتب املدرسية اجلديدة ونتائج 
التعّلم املتوقعة.
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. من الضروري أن يشعر  Ê ًقم بالبناء على األسس الرئيسية للتدريس أوال
املعلمون بالثقة والكفاءة في دورهم ومع محتوى املنهج. تأكد من أن املعلمني 
مؤهلني في احملتوى األساسي )قراءة، حساب، مواضيع أساسية ومهارات احلياة 
األساسية( قبل زيادة التوقعات للتدريس املرتكز على املتعلم أو إدخال محتوى 
إضافي. يجب على األطراف املعنية أن تعترف بأن بناء األسس أمٌر يتطلب وقتاً 

معتبراً. إعتمد على ما يعرفه املعلمون وما هو مألوف لهم، إن أخذ هذه النقطة 
بعني اإلعتبار هو األساس الذي ميّكننا من زيادة املهارات واملوارد. إن التدريس عن ظهر 

قلب هو مالئم في البداية إذا كان املنهجية الوحيدة التي يعرفها املعلمون، إال 
أنه، يجب على املعلمني أن يعوا ملاذا ومتى يجب عليهم أن يستخدموا منهجيات 

مختلفة. )الرجاء مراجعة مقطع التدريب، والتطور املهني، والدعم(.

. يجب أن يتمكن املعلم من التواصل  Ê إستخدم اللغات التي يفهمها املتعلمون
بفعالية مع املتعلمني واألهل. إذا كانت لغة التدريس مختلفة عن اللغات احمللية، 

فّكر في جلب األهل أو الشباب للمساعدة في ترجمة هذه الدروس واملفاهيم 
األساسية إلى اللغات احمللية، خاصة في الصفوف الصغيرة. إن ضمان إتقان املتعّلم 

للغة األم أمر ضروري إلتقان مهارات اللغة وبالتالي النمو املعرفي.

إستكشف األساليب واملقاربات لضمان املشاركة الكاملة لكل  Ê 
املتعلمني. قد تكون البرامج البديلة ضرورية لضمان مشاركة املتعلمني ولكي 

تتيح لهم التطور في املراحل التنموية والتعليمية. قد يشمل هذا املقاربات مثل 
برامج التعليم املسّرع لألطفال الذين خسروا فترات معتبرة من التعليم. من 

املمكن أن تكون مناذج املدرسة في البيت أو التعليم عن بعد عبر الراديو بدائل مفيدة 
لألطفال الذين ال يستطيعون إرتياد املدرسة بشكل دوري نتيجة للنزاع املستمر.

. هناك توافق منتشر بأن املنهجيات  Ê قم بالترويج لبيئة تعّلم نشطة وهامة
املرتكزة على املتعّلم والتي تعتمد على اإلكتشاف، ترّوج للتفكير النقدي لدى 

األطفال وتساعد في تنمية سلوك محترم يشّجع طرح األسئلة. عند اإلمكان، 
يجب حماية األطفال من التفكير البسيط أو التفكير املزدوج )مثالً، هذا الرأي 

صحيح، وهذا الرأي خطأ(. يجب على مواد التدريس والتعّلم أن تؤمن فرصاً للتفاعل، 
والنقاش، واحلوار. يجب على األساليب التي ترّوج للمشاركة الفّعالة لكل املتعلمني، 

والتي يتم تصميمها لتتناسب ووسائل تعّلم األطفال اخملتلفة، أن تكون املكون 
الرئيسي في برامج تدريب املعلمني واملنهج.

. إن إدارة الصف هي  Ê قم بدعم إدارة الصف الفّعالة واملرتكزة على املتعلم
جزء أساسي من التدريس الفّعال؛ مبا أنها تساعد في توسيع مشاركة األطفال 
ومساهتمهم في التعّلم وتتفادى املشاكل في السلوك عبر التخطيط احملّسن 

واملنّظم ألنشطة الصف وإدارتها، والتقدمي األفضل ملواد التدريس، والتفاعل األفضل 
 Embracing Diversity بني املعلم والتلميذ. )الرجاء مراجعة حقيبة أدوات اليونسكو

في رزمة املوارد ودليل املعلم، املرفق رقم 8(.

. خالل حاالت  Ê قم بأقلمة بيئة التعّلم لتتناسب وحجم الصفوف املتغّير
الطوارئ، غالباً ما يتغّير حجم الصف وتركيبته ويجب على املعلمني أن يقوموا 

بالتعديالت للبيئة املادية وأسلوب التدريس أو املقاربة. )الرجاء مراجعة دليل املعّلم، 
املرفق رقم 8(.

. قم بخلق قواعد سلوك  Ê قم بتاسيس توقعات وحساً باملسؤولية في الصف
أو قواعد صف مع املتعلمني واعرضهم في الصف إذا أمكن. قد تكون هذه وسيلة 

فّعالة لضمان أن املتعلمني يفهمون وميتلكون توقعات بيئة التعّلم.

قم بخلق ومتتني ومتابعة عملية جمع بيانات دقيقة ومناسبة حول  Ê 
املتعلمني. عند اإلمكان، قم بخلق سجل ملتابعة تغيرات املتعلمني، مثل احلضور 
واألداء وغيرها من البيانات املناسبة. إذا كان املتعلمون واملعلمني سوياً قبل حالة 

الطوارئ، فقد تكون هذه السجالت موجودة وقد حتتاج فقط إلى بعض التعديالت. 
إن هذا أمر هام من أجل تقييم نتائج التعّلم. من خالل جمع امللومات، خالل التقييم 

األولي والتقييم املستمر )الرجاء مراجعة املقطع 3.1 حتليل عمليات التدريس 
والتعّلم على الصفحة 28( سوف يتمكن املعلمون من حتديد ما إذا كان تقدم 

املتعلمني مبنياً على مستوى العمر أو مستوى النمو. سوف تثبت هذه املعلومات 
أهميتها عند جمع املتعلمني وفق الدرجات أو مستوى املهارة.

القضية: في آب/أغسطس 
عام 2007، قامت األردن 

بتغيير سياستها للسماح 
لألطفال العراقيني الالجئني 

غير املقيمني من إرتياد املدراس 
الرسمية. إال أن العديد من 

العراقيني الذين يعيشون في 
األردن منذ سنوات كانوا قد 
خسروا سنوات عديدة من 

التعليم وواجهوا صعوبات في 
اإلندماج في املدارس األردنية 

وتعويض ما فاتهم من تعليم.

املداخلة: مت تطوير مجموعة 
من اإلستراتيجيات اخملتلفة 
ملساعد التالميذ العراقيني 

على العودة إلى املدرسة. إحدى 
اإلستراتيجيات كانت برنامج 

التعليم في املنزل والتي أتاحت 
للتالميذ تعويض ما فاتهم من 

تعليم عبر الدراسة في املنزل 
وفي مراكز تعليم غير رسمي، 
وبالتالي، متت إعادة دمج هؤالء 
التالميذ في املدارس الرسمية.

Relief International :املصدر

دراسة حالة: التعليم البديل 
لالجئني العراقيني، األردن
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تأسيس بيئات تعّلم داعمة وشمولية16:عم  3.3
يحتاج املتعلمون واملعلمون إلى الشعور باألمان، واحلماية واإلحترام كأعضاء في مجتمع التعّلم.

نقاط أساسية لألخذ بعني اإلعتبار:

التعافي املبكر واجلهوزيةحالة الطوارئ

األزمة املزمنة

األطراف املعنية

من املسؤول عن بيئة التعّلم؟ )أنظر املالحظات ج – خ على 
الصفحات 36-35(.

	 ما هي أدوارهم ومسؤولياتهم؟
	 ما هو دور ومسؤولية املعلم؟

	 ما هي قدرات وزارة التعليم ومسؤولياتها لتأمني املساحة 
واحلماية؟

من هي	  األطراف املعنية األخرى املناسبة لتأسيس وضمان 
مساحات آمنة وحماية للمتعلمني واملعلمني؟

كيف يشارك اجملتمع؟ )أنظر املالحظة د على الصفحة 36(.
هل لدى وزارة التعليم أو اجملتمعات املهارات أو املوارد الضرورية 

إلستدامة مساحات التعّلم وفق الضرورة؟ )أنظر املالحظات 
ج – خ على الصفحات 36-35(.

	 إذا مت تأسيس مساحات تعّلم من قبل املنظمات، هل هناك 
أنظمة تضمن تسليم مساحات التعّلم لألطراف املعنية 

األخرى )وزارة التعليم، اجملتمعات(؟
	 ما هي اخلطوات املطلوبة لضمان أن األطراف املعنية 

املناسبة لديها القدرة لدعم وصيانة بيئات التعّلم على 
املدى الطويل؟

املساحة والبيئة

ما هي متطلبات مساحات التعّلم احلمائية؟
ما هي مساحات التعّلم املتاحة؟ )أنظر املالحظة ج على 

الصفحة 35(
	 كيف تؤثر املساحة املادية على قدرة املعلمني واملتعلمني في 

املشاركة في عملية التدريس؟
	 هل متّكن املساحة كل املتعلمني من املشاركة بطرق مفيدة؟

	 أين هي هذه املساحات؟
	 هل هناك مساحات مالئمة وآمنة؟

	 ما هي التحديات التي يواجهها األطفال في إرتياد املدارس أو 
املساحات اآلمنة؟

	 ما هي املوارد املوجودة فوراً لتأسيس ودعم ومتتني بيئات 
التعّلم احلمائية؟

هل مساحات بيئات التعّلم حمائية؟ )انظر املالحظة ح على 
الصفحة 35(

هل من املمكن تأسيس بيئات تعّلم حمائية إذا لم تكن 
املدارس شّغالة؟ )أنظر املالحظة ح على الصفحة 35(

هل بيئات التعّلم شمولية؟ )أنظر املالحظة خ على 
الصفحة36(

	 ماذا يعني التعليم الشمولي من حيث عملية التدريس؟
	 ما هي خصائص التدريس التي ترّوج لبيئة تعّلم شمولية.

ما هي األنظمة املوجودة إلنتقال املساحات املؤقتة مثلما 
يجب؟ما هي األنظمة املوجودة لضمان أن كل مساحات 

التعّلم آمنة وداعمة؟ )أنظر املالحظات ج و ح على الصفحة 
)35

	 هل تغيرت املساحات؟
	 هل هناك معايير وطنية أسستها وزارة التعليم حول 

املساحات التعليمية؟
	 هل يتم تنظيم املساحات من قبل وزارة التربية؟ إذا كان 

اجلواب كال، من املسؤول عن ضمان احلد األدنى للمعايير في 
تصميم مساحات صديقة للطفل في السياق احمللي؟

	 هل هناك إجراءات واضحة إلنتقال مؤقت وحمائي ملساحات 
التعّلم إلى مساحات تعّلم أخرى أو صفوف دائمة؟

	 هل تغيرت قضايا إمكانية احلصول على التعليم؟ هل هناك 
آليات ترّوج للحصول على التعليم اجليد جلميع املتعلمني 

من دون أي متييز؟

احلماية واإلنضباط

ما هي ممارسات احلماية واإلنضباط احلالية؟ )أنظر املالحظات ج 
و ح على الصفحة 35(

	 هل مت تأمني احلماية للمتعلمني واملعلمني حلمايتهم من 
اإلستغالل والعنف؟

	 ما هي اإلجراءات املوجودة للترويج للسلوك اإليجابي 
للمتعلمني واملعلمني؟

	 هل هناك أية ممارسات سلبية أو إستغاللية قيد اإلستخدام؟
	 ما هي املمارسات واملواقف التي تطرح تهديداً مباشراً لرفاه 

وسالمة املتعلمني واملعلمني؟

هل هناك سياسة بخصوص اإلنضباط اإليجابي )للمتعلمني 
واملعلمني(؟ )أنظر املالحظة ج على الصفحة 35(
	 هل هناك إرشادات حول إدارة الصف والسلوك؟

	 ما هي األنظمة املوجودة لإلستجابة للسلوك السلبي 
واإلستغاللي؟

16   الرجاء مراجعة نطاق إمكانية احلصول على التعليم والبيئة التعلمّية من احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني، املالحظات اإلرشادية حول بناء مدارس أكثر
       أماناً من اآليني، ومواد احلماية من اللجنة املشتركة الدائمة بني الوكاالت.
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املالحظة ج: ما هي خصائص مساحة التعّلم اآلمنة واحلمائية؟ 
تأكد من أن املتعلمني من كل األعمار يستفيدون من مساحات حمائية  Ê 
وشمولية.  من املمكن أن تزيد املساحات اآلمنة والشمولية، من فهم ودعم منو 
الطفل الصحي، وأن حتّفز التعاون والتسامح، وأن تزيد اإلعتراف مبشاعر اخلسارة 
واليأس، وأن تؤمن جواً آمناً وإجتماعياً إلستعادة احلياة الطبيعية ونظرة صحية 

وإيجابية للمستقبل. بالتالي، من الضروري خلق بيئة يكون فيها املتعلمون من كل 
األعمار قادرين ومحضرين للتعّلم. تستطيع بيئات التعّلم أن تقّدم الدعم النفس-

إجتماعي واحلماية في حاالت الطوارئ من خالل:
ً ستقرارا خلق روتني يومي ومستقبالً أكثر إ	 

	 احلد من الهشاشة جتاه العنف اجلنسي، املتاجرة بالبشر، اإلستغالل، وعمالة األطفال
ك األطفال واملراهقني في البدائل اإليجابية للتجنيد العسكري والعصابات  إشرا	 

واخملدرات.
	 تأمني وسائل لتحديد حاجات األطفال اإلضافية، مثل مرض نقص املناعة البشرية 

املكتسبة.
تيسير اإلندماج اإلجتماعي لألطفال والشباب	 

بة ومريحة لعملية التعّلم. Ê إن إدارة الصفوف  تأكد من أن املساحة املادية مرحِّ
أمر أساسي في عملية التعّلم. قد يؤدي تغيير البيئات إلى إنقطاع معتبر لعالقات 

املتعّلم وقدرته على التقدم نحو أهداف التعّلم. مثالً، إن تغيير في عدد األطفال يؤثر 
على حجم الصف، والذي يؤدي إلى حاجة إلى تقسيم الصف وفق تعليم للعمر أو 
املرحلة أو مستوى املهارات أو متعدد املراحل. باإلضافة إلى ذلك، تؤثر التغييرات في 

البيئة املادية للصف على إدارة الصف، واملساحة املتاحة جملموعة عمل صغيرة او لعب 
في اخلارج وعلى املساحة والقدرة على إستخدام اجلدران لعرض الفروض أو امللصقات 

التي تقدم املعلومات أو وسائل التدريس )الرجاء مراجعة وثائق إدارة الصف من 
اليونسكو في رزمة املوارد(.

املالحظة ح: هل بيئات التعّلم حمائية؟ 

. إن بيئة التعّلم  Ê تأكد من املساواة بني اجلنسني في كل نواحي بيئة التعّلم
احلمائية هي بيئة يتوافر فيها املعلمون وسائر العاملني في التعليم من ِكال اجلنسني 

من أجل الترويج للمساواة بني اجلنسني واملساهمة في خلق بيئة حمائية تيّسر 
املشاركة الفّعالة من قبل كل املتعلمني.

. إذا لم تكن املدارس احلالية جاهزة  Ê قم بتحضير ودعم بيئة تعّلم آمنة وواعية
أو كبيرة كفاية، قم بتأسيس مساحات مؤقتة وآمنة وصديقة للمتعلم مبساعدة 

اجملتمع. من الضروري تقييم آمن املكان والطرق املؤدية إليه ودعم هذا التقييم 
باخلطوات العملية للمساعدة في تفادي حاالت الطوارئ واإلستجابة لها )مثالً، مترينات 

الطوارئ، طرق اإلخالء، أو العمل مع اجملتمع والسلطات احمللية لتخفيف مخاطر 
التفريق بني الطفل واألهل(. قد يتم حشد جلنة إدارة املدرسة وأعضاء اجملتمع من 

أجل مراقبة األمن والسالمة في بيئة التعّلم والترويج لها. يجب النظر إلى اإلجراءات 
الوقائية للكوارث الطبيعية، وجتنيد األطفال، والهجمات على التعليم، عند املستطاع.

. يجب على بيئة الصف  Ê إدعم الرفاه النفس-إجتماعي للمتعلمني واملعلمني
والتدريس أن يؤمنا الدعم النفس-إجتماعي وإرتفاع في مستوى الوعي حول آثار التوتر 

في حاالت الطوارئ أو األزمات املزمنة. يجب اإلنتباه إلى رفاه املعلمني واملتعلمني في كل 
برامج التعليم.

. قد يتم الطلب من قطاعات  Ê تعاون مع القطاعات األخرى لضمان دعم شامل
أخرى الدعم في تصميم وخلق مساحات حمائية وفي تأمني خدمات مدمجة مرتكزة 

على الطفل. إن الِصالت بني القطاعات مثل الزمالء في قطاعات املاء والصرف الصحي 
والصحة وحماية الطفل والغذاء هي أساس لضمان حصول املتعلمني واملعلمني على 

أنسب املرافق واخلدمات املمكنة.
. غالباً ما ال تكون مساحات التعّلم  Ê قم باملناصرة ألفضل املساحات املوجودة

مثالية، وبعضها قد يكون مفتوحاً فيما البعض اآلخر قد يكون على طرف مخيمات 
الجئني أو نازحني كبيرة، أو تقع قرب الثكنات أواملراكز العسكرية. فيما تشعر اجملتمعات 

بأن لديها تأثير قليل على عملية إختيار املساحات املناسبة، من الضروري إشراكهم 
في املناصرة لتأمني مواقع بديلة وموارد ضرورية لضمان احلد األدنى من احلماية )الرجاء 
مراجعة نطاق إمكانية احلصول على التعليم والبيئة التعلمّية في احلد األدنى ملعايير 

التعليم من اآليني ملزيد من اإلرشادات(.

القضية: عام 2004، حصلت 
هزة أرضية في إندونيسيا أدت 

إلى دمار على مستوى كبير 
في البنية التحتية املادية 
ملقاطعة آتشه وأدت إلى 

تسونامي قتلت حوالي مئة أو 
مئة وخمسون ألف شخص. 

وكانت الهزات اإلرتدادية 
الضخمة والدمار املادي الذي 

خلفته مبثابة تذكير يومي 
للجروح العميقة حيث 

ناضلت اجملتمعات والعائالت 
للتأقلم مع خسارة األحباء 

وروابط اجملتمع.

املداخلة: قبل التسونامي، 
كانت أقسام التعليم وحماية 

الطفل في اليونيسيف قد 
دعمت برامج الدعم النفس-
إجتماعي وكانت قد كسبت 

معرفة عميقة نتيجة للعمل 
في أندونيسيا حول الثقافة 

ونظام التعليم. مع دعم 
شعبي إلعادة فتح املدارس في 

أعقاب التسونامي، إستندت 
اليونيسيف إلى خبراء تقنيني 

من مجال التعليم وعلم 
النفس لضمان تزويد املعلمني 

باملعرفة واملهارات الالزمة 
لدعم التالميذ وعائالتهم. 

متت أقلمة املواد للتطرق 
للحاجات اخلاصة جملتمعات 

آتشه وسياقها، وبدأ املدربون 
احملليون بسرعة بتحضير 

برنامج تدريب للمعلمني لبدء 
تنفيذه على نطاق واسع. لم 

يقم البرنامج بزيادة قدرة 
املعلمني على دعم التالميذ 
وحسب، بل أعطت اجملتمع 

األوسع ومجتمع الغوث 
شعوراً باألمل اجلديد؟

املصدر: اليونيسف

دراسة حالة: املداخلة 
النفس-إجتماعية في 

مساحات تعّلم التسونامي، 
آتشه، أندونيسيا
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املالحظة خ: هل بيئات التعّلم شمولية؟ )الرجاء مراجعة وثائق التعليم عم
الشمولي واملساواة بني اجلنسني في رزمة املوارد(. 

اء األفراد أو مجموعات املتعلمني  Ê تأكد من شمولية بيئة التعّلم. إذا مت إستثن
أو مت تهميشهم في السابق، من الضروري النظر إلى كيفية إعادة إشراكهم 

وشملهم بشكل كامل في عملية التعّلم. من الضروري التأكد من أن املداخالت، 
واملناصرات، وتأمني املواد، تشرك املتعلمني من مختلف اجملموعات بشكل متساٍو 

في عملية التعّلم في سياق الطوارئ وخالل اإلنتقال من حالة الطوارئ إلى حالة 
التعافي املبكر.

قم بتحديد حاجات املتعلمني احملددة والتطرق إليها. Ê تؤمن بيئة التعّلم 
الشمولية الدعم املطلوب للمتعلمني. قد يشمل هذا إعداد البرامج للتطرق 

حلاجات األطفال والشباب الذين تفرقوا عن عائالتهم )القاصرون من دون مرافقة(، 
أو األيتام، أو النازحني أو الالجئني، أو األطفال الذين كانوا مقاتلني، أو االطفال في 

مجموعات عرقية أو مجموعات هّشة ومجموعات محرومة أجتماعياً وإقتصادياً، أو 
الفتيات أو أولئك الذين خسروا سنوات قّيمة من التعليم أو الذين بدأوا املدرسة في 

سن متأخر، أو األطفال والشباب ذوي اإلعاقات اجلسدية أو العقلية، أو هؤالء الذين 
تأثروا عاطفياً بشكل كبير بحالة الطوارئ واألزمة املستمرة.

قم مبراقبة مشاركة وحصول املتعلمني املهمشني واملعرضني للخطر  Ê 
على التعليم. يجب تأسيس نظام ليراقب بشكل متواصل درجة تهميش األفراد 

أو مجموعات املتعلمني. يجب جمع املعلومات من أنظمة التعليم الرسمي واجملتمع 
لضمان فهم كل أسباب التهميش. يجب على مداخالت التعليم التي تعمل على 
التقليل من درجة الهشاشة وزيادة املشاركة الفّعالة للمتعلمني في الصفوف أن 

ترتكز على معلومات مت جمعها عوضاً عن اإلفتراضات.
املالحظة د: كيف ميكن إشراك اجملتمع في خلق بيئات تعّلم داعمة 

وحمائية؟ 

. ميكن التقليل من دور اجملتمع في التأثير  Ê تأكد من إستدامة مشاركة اجملتمع
على بيئة تعّلم األطفال األوسع. ميكن حتقيق التغيير املستدام واحلقيقي فقط من 

خالل مشاركة اجملتمع.

. من الضروري تشجيع احلوار في  Ê إدعم احلوارات املفتوحة بني األطراف املعنية
اجملتمع مبا في ذلك األطفال، املعلمني، األهل، ووزارت التعليم من أجل وضع منوذج 
مناسب لتأمني حاجات التعّلم ونتائجه. يجب على احلوار أن يأخذ بعني اإلعتبار 
السياق والثقافة عند تفسير فؤائد التعّلم التشاركي والشمولي واملرتكز على 

الطفل.

قم بوضع خطط عمل للمستوى املدرسي توّضح أدوار ومسؤوليات  Ê 
اجملتمع. ميكن خلطط املستوى املدرسي أن حتدد طرق يستطيع اجملتمع من خاللها 

املشاركة في تأمني التعليم. من املمكن أيضاً أن حتدد حاجات اإلفراد األطفال أو 
الشباب الذين لديهم وصول محدود أو معدوم إلى التعليم. يجب صياغة اخلطط 

بالتعاون مع قادة اجملتمع، واألهل، واألطفال، والشباب، واملعلمني وموظفي املدرسة، 
وأن يشملوا خطوات لضمان إرتياد املتعلمني للصفوف وأن يلقوا الدعم ليصبحوا 

مشاركني نشطني وناجحني في عملية تعلمهم. عند اإلمكان، يجب أن يكون هناك 
تعاون مع األطراف املشاركني في أنشطة مماثلة في املناطق اجملاورة لضمان مقاربة 

متناسقة.

القضية: أثناء القيام 
بنشاط مسح مع املعلمني، 
التالميذ، املدراء، واألهل حول 

آراءهم حول التعليم بني 
الثقافات في بولندا وتركيا، مت 

اإلستنتاج بسرعة أن التعليم 
بني الثقافات لم يكن كافياً. 
جاء معظم النقد من املربني 

الذين إعترفوا بوجود نوع 
من التمييز بني التالميذ من 
مختلف اخللفيات العرقية. 

في الوقت الذي تردد فيه 
األهل بدايًة باإلعتراف أو 

التعليق على وجود مثل تلك 
األنواع من التعليم، إال أن 

طبيعة التعليقات من األهل 
أشارت إلى أنهم أنفسهم 

قد يكونون العائق األول أمام 
التفاهم بني الثقافات.

املداخلة: أدى هذا البرنامج، 
والذي رّكز على حتديد وجود 

التعليم بني الثقافات في 
بولندا وتركيا، إلى العديد 
من الدروس املستقاة. أوالً، 

من الواضح أنه في املناطق 
التي ينقصها تعليم متعدد 

الثقافات أو حيث يكون 
بحاجة إلى بعض التقومي، فإن 

األهل لهم إعتبار هام لكن 
مشاركتهم وموافقتهم 
ليست مضمونة. ال ميكن 

اإلعتبار أن مجرد تدريس 
التالميذ في املدارس حول 

مجموعاتهم سوف تتحول 
إلى تسامح، وتقدير من دون أن 

ينعكس السلوك في املنزل. 
مبا أن التطرق إلى الهوية 

والقيم في هذه املراحل قد 
يكون أمراً مثيراً للجدل، يجب 
على البرامج التي تتطرق إلى 
تقومي وجهات النظر الثقافية 
أن ال تبدأ عملها في املدارس 
مباشرة من دون التطرق أوالً 

على املقاومة احملتملة.

املصدر: جامعة سانت لويس – 
قبرص

دراسة حالة: تعليم 
التسامح، بولندا وتركيا
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م س والتعّل
عمليات التدري

مراقبة وتقييم عمليات التدريس والتعّلم:  4.3
إن مراقبة التغييرات في بيئة التدريس والتعّلم، والقدرات املتغيرة للمعلمني لينقلوا املعلومات بفعالية، 

ومستوى وجودة مشاركة املتعلمني والتفاعل مع املواد واألقران واملعلمني، تضمن أن تصميم البرنامج يتأثر 
بالتعّلم الصحيح.

ملراقبة وتقييم عمليات التدريس والتعّلم:

أنظر إلى كل من جداول »نقاط أساسية لألخذ بعني اإلعتبار« في هذا املقطع، مبا في ذلك 3.1. 1 التحليل واملراجعة؛ 
3.2 احملتوى وأساليب التدريس؛ 3.3 تأسيس بيئة تعّلم داعمة وشمولية، تعكس على األسئلة املناسبة املرتكزة على 

املراقبة والتقييم من حيث العملية واحملتوى.

إنظر إلى اخلطوات الرئيسية في احلد األدنى للمعايير حول عمليات التدريس والتعّلم على الصفحة 28. 2

دّون مالحظات حول ما يجري بشكل جيد باإلضافة إلى النواحي التي لم يتم حتقيق أهدافها بشكل كامل وقد  3 .
تتطلب مراجعة السياسات والبرامج.

في األسفل بعض األمثلة عن كيفية مقاربة املراقبة والتقييم لعملية ومحتوى التدريس وعملية التعّلم:

املراقبة والتقييم – العملية:

إن تطوير عملية التدريس والتعّلم داعمة ونشيطة في التدريس هي أمر هام ويجب مراقبته وتقييمه باإلضافة إلى 
مراقبة وتقييم احملتوى الذي يتم تدريسه.

بعض األمثلة عن األسئلة املرتكزة على عملية املراقبة والتقييم من جداول »نقاط أساسية لألخذ بعني 
اإلعتبار« تشمل:

هل مت إشراك األطراف املعنية املناسبة؟ من شارك وهل كان لديهم الشرعية والسلطة لتحقيق األثر األمثل؟ Ê 
هل هناك عملية لتقييم حاجات املتعلمني وتوجيه املعلومات عبر قنوات مناسبة في نظام التعليم؟ Ê 

هل هناك عملية لدعم تنمية القدرات الضرورية للموظفني؟ Ê 
هل مت ربط عملية متتني وتطوير أنشطة داعمة في الصف مع عمليات املناهج والتدريب والتقييم بشكل مناسب؟ Ê 

هل مت النظر إلى اخلطوات الرئيسية للتدريس من احلد األدنى للمعايير على الصفحة Ê 28 والتي ترّكز على عملية 
متتني عملية التدريس، من أجل التطرق حلاجات القدرات الفورية وللمدى الطويل؟

املراقبة والتقييم – احملتوى:

سوف تؤدي مراقبة وتقييم التغيير في بيئة التعّلم إلى تأمني املعلومات املطلوبة لتحديد ما إذا كانت املواد ومنهجية 
التدريب التي مت تطويرها تستعمل بشكل مناسب وشامل. 

بعض األمثلة عن األسئلة املرتكزة على محتوى املراقبة والتقييم من جداول »نقاط أساسية لألخذ 
بعني اإلعتبار« تشمل:

هل تلّبي أساليب التدريس حاجات املتعلمني؟ هل هي شمولية ومالئمة للسياق وحلاجات املتعلمني املتغيرة؟ هل  Ê 
مت حشد املوارد املناسبة لضمان عملية تدريس وتعّلم جيدة؟ هل يتمكن املتعلمون من املشاركة بعملية تعّلم 

مجدية؟ هل تلّبي املواد حاجات املعلمني؟
هل أن بيئات التعّلم آمنية وحمائية وهل تتيح مشاركة مجدية للمتعلمني؟ Ê 

هل مت النظر إلى اخلطوات الرئيسية للتدريس من احلد األدنى للمعايير على الصفحة Ê 28 والتي ترّكز على األثر املتوقع 
للتدريس، من أجل التطرق لتمتني عملية التدريس والتعّلم على فوراً وعلى املدى الطويل؟

*** إرشادات حول صياغة مؤشرات مراقبة مالئمة وأمثلة حول مؤشرات املراقبة موجودة في املرفق رقم 7 على الصفحة 63



38

ّلم
تع

وال
س 

دري
الت

ت 
ليا

املوارد:عم  5.3
تؤمن املوارد التالية معلومات إضافية حول عمليات التدريس والتعّلم، مبا في ذلك اخلطوات املطلوبة لتقييم 

وتأسيس برامج مناسبة، باإلضافة إلى مواد للمراجعة العامة وللمناصرة. باإلمكان تنزيل كل هذه املوارد ضمن 
رزمة موارد اآليني حول التدريس والتعّلم، والتي تؤمن وصفاً مختصراً لكٍل من املوارد، باإلضافة إلى ترجمات 

عندما تكون متوفرة. من املمكن الوصول إلى رزمة املوارد على اإلنترنت www.ineesite.org/resourcepack أو 
على القرص املدمج حلقيبة أدوات اآليني. لطلب نسخة من القرص املدمج حلقيبة أدوات اآليني الرجاء مراسلة 

 .teachinglearning@ineesite.org
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4. تقييم نتائج التعّلمتق
0.4 احلد األدنى للمعايير واخلطوات الرئيسية اخلطوات الرئيسية لتقييم نتائج التعّلم

1.4 التحليل
2.4 أنظمة التعلييم واألدوات

3.4 املصادقة على إجنازات املتعّلم
4.4 املراقبة والتقييم

5.4 املوارد

احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني حول تقييم نتائج التعّلم*: يتم استخدام األساليب املالئمة لتقييم 
نتائج التعّلم والتحقق من صحتها

اخلطوات الرئيسية للحد األدنى ملعايير التعليم من اآليني*:
التقييم املتواصل لتقدم املتعلمني نحو الغايات املرجّوة يدعم أساليب التعليم Ê 

يتم اإلعتراف بإجنازات املتعلمني ويتم تأمني إفادات أو شهادات إنهاء للدورات وفقاً لذلك Ê 
يتم تقييم خريجي البرامج التقنية واملهنية ملراقبة نوعية البرامج ومدى إرتباطها في ظل البيئة املتغّيرة Ê 

يتم إعتبار أساليب التقييم عادلة وموثوقة وال تشّكل تهديدات للمتعلمني Ê 
Ê تكون التقييمات مناسبة حلاجات املتعلمني التعليمية واالقتصادية املستقبلية

*كما ذكرت في كتيب احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني

يشمل تقييم نتائج التعّلم قياس تقّدم املتعلم بالنسبة ألهداف التعّلم احملددة. إنها ترّوج للمساءلة بني املعلمني 
واجملتمعات وسلطات التعليم، واملنظمات واملمولني وتُّعد أداة أساسية في تعزيز التعليم اجليد. إن التقييم املنّظم 

واملتواصل للتقّدم وللحاجات املتغيرة احملتملة أمر أساسي لنجاح برامج التعليم. إن تقييم التعّلم الفردي يقّدم 
معلومات هامة لألطراف املعنية الرئيسية في العملية التعليمية، خاصة، املعلمني واملتعلمني واألهل أو األوصياء. سوف 

يشير جتميع وحتليل وإستخدام بيانات التقييم التي حتدد التقّدم الفردي أو اجلماعي إلى مدى جناح نظام التعليم في 
تلبية حاجات املتعلمني. يجب على هذه املعلومات أن تكون جزءاً أساسياً من عملية صنع القرار لرؤوساء املعلمني الذين 

يدعمون املعلمني في الصفوف، وموظفي وزارة التعليم في قسم املنهج على املستوى الوطني ودون الوطني، ودوائر 
تطوير التدريب ومفتشية املعلمني، باإلضافة إلى الوكاالت املمولة أو وكاالت الدعم التقني.

هناك العديد من أنواع التقييم. يشمل التقييم املتواصل قياس التقّدم املستمر عبر حتديد نقاط القوة والضعف لدى 
املتعلم. من املمكن أن يؤدي هذا النوع من التقييم إلى تقدماً أفضل للمتعلم إذا متكن املعلمون واملتعلمون من فهم 

وإستخدام املعلومات اجملّمعة بفعالية. باإلضافة إلى ذلك، فإذا مت جتميعها وحتليلها بشكل مناسب، ممكن ملعلومات 
التقييم أن تخدم كأداة أساسية في حتسني عملية التدريس والتعّلم ومعايير اجلودة. التقييم التلخيصي أو التقييم عبر 

اإلمتحان أو اإلختبار هو نوع من التقييم الرسمي لكفاءات املتعليم بالنسبة ألهداف التعّلم الوطنية أو الدولية كما مت 
حتديدها في املناهج أو في أطر عمل التعليم غير الرسمي. عادًة ما يولي املعلمني واملتعلمني تركيزاً أكثر على ما سوف 

يتم اختباره في اإلمتحانات واإلختبارات، ومن املمكن أن تلهم النتائج كال الطرفني ليستهدفوا التحسينات عند احلاجة. 
إال أن هناك أدوات تقييم ال حتصى ومقاربات ميكنها أن تؤمن مؤشراً واضحاً للنمو إذا ما استخدمت بفعالية.

يجب على أهداف التعّلم احملددة في املنهج، والسلوك أو الطباع املتغير املتوقع خالل إدخال مواد تعّلم وممارسات تدريس، 
أن يكون لها تقييمات ومعايير وبرامج وأدوات مطابقة لها. من الضروري إستخدام مجموعة من األساليب لتقييم نتائج 

التعّلم مبا أنها تضمن أن النتائج تعكس إجنازات التعّلم بدقة أكبر.

التحليل:  1.4
سوف يشير حتليل شامل ألنظمة تقييم التعّلم احلالية واألدوات واملمارسات ضمن بيئة التعّلم إلى إمكانية 

تقييم التقّدم نحو حتقيق أهداف التعّلم.

نقاط أساسية لألخذ بعني اإلعتبار:

تذكير: تعكس األسئلة املطروحة في اجلداول أدناه القضايا املناسبة في اإلمتداد بني حالة الطوارئ القصوى واألزمات 
املزمنة من خالل التعافي املبكر واجلهوزية. ينصح بقراءة كل األسئلة قبل حتديد أيها أكثر مناسبة أو مرتبطة بسياق 
القارئ؛ سوف تستفيد العديد من السياقات ومبادرات التعليم من التطرق لألسئلة في ِكال العامودين. يجب مراجعة 

األسئلة املطروحة في العامود األول والبناء عليها فيما تتطور البرامج واإلستراتيجيات.
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التعافي املبكر واجلهوزيةحالة الطوارئ

األزمة املزمنة

األطراف املعنية

من هي األطراف املعنية الرئيسية في عملية التقييم؟ 
)أنظر املالحظة أ على الصفحة 42(

	 من مشارك في تطوير أدوات التقييم؟ هل هم 
مشاركون أو لديهم ِصالت قوية لتطوير املنهج؟

	 ما هي قدراتهم وما هو إستيعابهم لقيمة التقييم؟
	 من يجمع معلومات التقييم؟

	 من يستخدم معلومات التقييم؟
	 من لديه السلطة لتقرير ما هي التغييرات التي يجب 

أن حتصل في نظام التعليم إستناداً إلى نتائج التقييم؟

من هي األطراف املعنية الرئيسية في التمتني الطويل 
األمد لعملية التقييم؟ )أنظر املالحظة أ على الصفحة 

)42
	 هل هناك فرصة لشمل متعلمني وأعضاء من اجملتمع 

كأطراف معنية؟
	 هل مت حتديد أطراف معنية من خارج نظام التعليم 

التقليدي؟ إذا كان األمر كذلك، كيف سيستخدمون 
معلومات التقييم التي مت جمعها خالل عملية 

التدريس والتعّلم؟

األنظمة واألدوات

ما هو نظام التقييم الوطني احلالي أو الفائت؟ )أنظر 
املالحظة ب على الصفحة 42(

	 هل هناك أنظمة حالية لتحديد مستوى املتعّلم 
وحتديد وضعه التعليمي املناسب؟

	 ما هو آخر تقييم رسمي تلخيصي أو إختبار وطني جرى 
للمتعلمني قبل حالة الطوارئ؟

ما هي أدوات التقييم الرسمية املستخدمة من قبل 
املعلمني؟ )أنظر املالحظة ب على الصفحة 42(

	 ما هي نقاط القوة والضعف ألدوات التقييم الرسمي 
هذه بالنسبة إلى تنظيمها وكيفية طرحها، والصرامة 

األكادميية، واإلرتباط، واللغة وإحتمال الغش، والتزوير 
األكادميي أو التالعب بالبيانات؟

	 هل تتناسب هذه األدوات واملنهج الوطني والسياق؟
	 هل يوجد أدوات وأساليب تقييم للصفوف ذات األعمار 

اخملتلفة والدرجات اخملتلفة واملزدحمة؟
	 ما هي الكفاءات التي يجري تقييمها حالياً؟ هل مت 

إهمال إحداها؟
	 هل أن أدوات وأساليب التقييم متاحة لهدف حتسني 

املعرفة والطباع واملهارات والنّية السلوكّية؟
	 هل مت شمل الكفاءات اإلضافية املرتبطة باألزمة، مثل 
الرسائل الصحية والوعي حول القذائف غير املنفجرة/ 

األلغام األرضية، في أدوات التقييم الرسمي؟
	 هل هناك أدوات وأساليب لتقييم مشاركة الطفل؟

	 هل هناك أدوات للتقييم املتواصل والتلخيصي؟
  	SMART هل أن مؤشرات التعّلم تنطبق وفق مبادئ

1 )محددة، ممكن قياسها، ممكن حتقيقها، واقعية/

مناسبة، ومحددة بالوقت(
	 إذا تغيرت مؤشرات أو أهداف التعّلم، هل يعي املعلمون 

واملتعلمون هذا التغيير وهل ينعكس هذا في أدوات 
التقييم؟

	 كم مرة يجب تقييم أهداف التعّلم خالل فترة زمنية 
محددة؟

	 هل يتم تسجيل بيانات التقييم بطريقة منهجية 
وآمنة على مستوى الصف واملدرسة؟

ما هي أنظمة التقييم املوجودة؟ كيف ميكن متتني هذه 
األنظمة بإستمرار؟ )أنظر املالحظة ب على الصفحة 42(

	 هل متت مراجعة أساليب التقييم على ضوء التغييرات 
احلاصلة للمناهج؟

	 ما هي اجلهة اخملّولة مراجعة نظام التقييم الوطني؟
	 هل مت إشراك مجلس اإلمتحانات الوطني في عملية 

أقلمة أو مراجعة املنهج والكتب املدرسية؟
	 هل هناك فرصة إلشراك املعلمني واملتعلمني واألهل 
في أقلمة النظام ومراجعة األدوات لضمان مالءمة 

ومناسبة املؤشرات واملعايير املؤسسة؟
	 هل يعرف املعلمني كيفية إستعمال أساليب التقييم 

واألدوات التي متت مراجعتها ويوافقون عليها؟
	 من له القدرة والشرعية لتدريب املعلمني على 

إستخدام أدوات التقييم؟
	 هل هناك مجموعة متنّوعة من األدوات واألساليب 

املتاحة؟
	 كيف ميكن حتسني هذه األدوات لتصبح أكثر فّعالة في 

اإلستخدام؟
	 هل للمعلمني القدرة والسلطة لتطوير وأقلمة أدوات 

تطوير خاصة بهم على مستوى الصف؟
	 هل يتم تطبيق أسلوبي التقييم املتواصل والتلخيصي 
لضمان مقاربة أكثر شمولية ألمناط املتعلمني اخملتلفة؟

	 هل مت تأمني األساليب واحملتوى للتقييمات التي 
تستهدف أطفاالً ذوي إعاقات وحاجات خاصة؟

	 هل لدى املعلمني القدرة والطباع املناسبة لتقييم 
املتعلمني ذوي اإلعاقات بطريقة مناسبة؟

	 هل مت أخذ بعني اإلعتبار التقييمات املتعددة األطراف 
املرتكزة على اللعب وتلك املرتكزة على نطاق الطفولة 

املبكرة؟
	 هل مت متتني الِصالت مع املناهج والتدريب بشكل كاٍف؟

	 ما هي إجراءات مراقبة اجلودة املوجودة لضمان 
إستقاللية وموضوعية أساليب التقييم الرسمية؟

1  محددة، ممكن قياسها، ممكن حتقيقها، واقعية/مناسبة، ومحددة بالوقت.
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املالحظة  أ: من هي األطراف املعنية املشارِكة؟ تق
إدعم التعاون بني املوظفني التقنيني للمنهج واإلمتحانات. Ê من الضروري دعم 

التعاون بني املوظفني التقنيني املشاركني في حتضير أدوات التقييم وموظفي تطوير 
املنهج املناسبني. في العديد من أنظمة التعليم، يتم تأسيس الِصالت رسمياً لكن قد 

حتتاج إلى تقوية من خالل النقاشات املوّجهة، وبناء القدرات، أو ورشات عمل تخطيطية 
مشتركة لكي تتمكن عمليات التقييم واإلمتحان من دعم التطبيق الفّعال ألهداف 

املنهج عوضاً عن عرقلتها. من الضروري احلصول على موافقة موظفي اإلمتحانات 
الوطنية في مرحلة مراجعة املنهج والكتاب املدرسي لضمان أنها تتصل بأية مقاربات 

أو مواد جديدة وترّوج لها.
شارك املعلومات املناسبة مع األطراف املعنية. Ê عند اإلمكان، خذ بعني اإلعتبار 

تأمني الدعم لنظام جمع ومشاركة معلومات التقييم. يشمل هذا ضمان تقدمي 
املعلومات من املدرسة إلى سلطات التعليم املركزّية وصّناع القرار، وأن املعلومات 

وحتليل البيانات يتم مشاركتها من املستويات املركزية وصوالً إلى مستويات املدرسة.
املالحظة ب: ما هو نظام التقييم الوطني احلالي أو السابق وما هي األدوات 

املستخدمة من قبل املعلمني؟ 
 . Ê قم بتقييم األنظمة التي كانت موجودة والبيانات األخيرة التي مت جمعها

خذ بعني اإلعتبار مسح نظام التقييم الوطني الذي كان موجوداً قبل األزمة وجمع 
البيانات عن آخر إمتحانات رسمية أجريت للمتعلمني. إذا مت تطوير أدوات تقييم 

تلخيصية وإمتحانات جديدة من وزارة التعليم )أو تلك املستخدمة من قبل املنظمات 
غير احلكومية(، قد يكون من الضروري دعم إدراجها في املدارس عبر تدريب توعية 

للمعلمني واملشرفني للتطرق الفوري حلاجات التقييم، ال سيما إذا كانت على مقربة من 
نهاية العام الدراسي.

. عندما يكون من الضروري مرور  Ê قم باإلعتراف بأهمية اإلمتحانات التقليدية
املتعلمني باإلمتحانات التقليدية من أجل احلصول على شهادات أو مؤهالت أو ليتم 
ترفيعهم إلى الدورة الثانية من التعليم، يجب على مقاربات التعليم املرتكزة على 

املتعّلم أن تفسح اجملال للتشديد على معرفة املوضوع من خالل املنهجية األكثر ألفًة 
للمعلمني واملتعلمني )وغالباً ما يكون التعّلم عن ظهر قبل(. يجب أخذ بعني اإلعتبار 

األهداف الطويلة األمد للمقاربات املرتكزة على املتعّلم خالل التخطيط اإلستراتيجي، 
ويجب إتخاذ خطوات إلدخال مقاربات مبتكرة تشّكل حتدياً. قد يبدأ هذا خالل حاالت 

الطوارئ ويستمر خالل الفترة اإلنتقالية إلى مرحلة التعافي املبكر واجلهوزية.
. يجب على نظام التقييم أن يشرح  Ê تأكد من الشفافية في نظام التقييم

بوضوح مؤشرات نتائج التعّلم بالنسبة لتقّدم التالميذ املراقب واملقّيم من أجل ضمان 
الشفافية واملساءلة في عملية التدريس والتعّلم.

. خذ بعني اإلعتبار إمكانية  Ê خذ بعني اإلعتبار األقلمة احمللية لألدوات واملقاربات
وكيفية إشراك املعلمني ومجتمعاتهم في تطوير أدوات تقييم خاصة بالسياق أو في 

تأمني الدعم لعملية التقييم على مستوى الصف.
. يجب  Ê إستخدم مجموعة متنّوعة من أدوات وأساليب التقييم بشكٍل دوري

إستخدام أدوات وأساليب التقييم، التي تعكس نتائج التعّلم املتفق عليها ومؤشراتها، 
بشكل دوري لتحديد التقّدم الفردي. قد تتضمن الالئحة غير الشاملة ألدوات التقييم 

خملتلف نتائج التعّلم:
	 املعرفة: أسئلة مغلقة )مثالً، صح أم خطأ، أو إستمارات متعددة اخليارات(، أسئلة 
مفتوحة )مثالً، املقاالت، إكمال اجلمل(، حتليل دراسة حالة أو سيناريو خيالي، مدة 

زمنية، ترتيب الصور، لعب أدوار، ومماثالت
	 الطباع: أسئلة مغلقة، أسئلة مفتوحة، حتليل دراسة حالة أو سيناريو خيالي، لعب 
أدوار ومماثالت، ومقاييس )مثالً، مقاييس اليكرت، مقاييس التفاوت اللفظي، ومقاييس 

املسافة اإلجتماعية(
ائم  املهارات: أسئلة مغلقة، حتليل دراسة حالة أو سيناريو خيالي، لعب أدوار ومماثالت، قو	 

الكشف واليوميات واجملالت
	 النّية السلوكّية: أسئلة مغلقة، حتليل دراسة حالة أو سيناريو خيالي، لعب أدوار 

ومماثالت، قوائم الكشف واليوميات واجملالت، وتصريحات حول نّية التصرف
.  يجب على املعلمني أن  Ê تأكد من قدرة املعلمني على إستخدام أدوات تقييم
يحصلوا على تدريب على أدوات التقييم، خاصة عندما تكون قد تغيرت على ضوء 
مراجعات املنهج. يجب على التدريب أن يأخذ بعني اإلعتبار املعوقات التي يواجهها

القضية: إن تركيز الالجئني 
على اإلمتحانات والشهادات 

يعكس أهمية الشهادات 
)مقارنة باملعرفة املكتسبة أو 

سنوات الدراسة( في السودان. 
يقلق األطفال الالجئني في 

السودان والذين يصلون 
إلى الصف السابع والثامن 

أساسي حول الشهادة التي 
سيحصلون عليها وما إذا 

كانوا سيتمكنون من متابعة 
علمهم إلى املرحلة الثانوية، 
مبا أن الشهادة احمللية املُعطاة 

لالجئني السودانيني عند نهاية 
مرحلة الثماني سنوات من 

التعليم األساسي ال يتم 
اإلعتراف بها حالياً في التشاد 
أو في السودان. إن هذا النقص 

في إصدار الشهادات هو أحد 
العوامل املؤدية إلى التسرب 

املدرسي، أحد العوامل 
األخرى هو إنعدام وجود 

مستقبل واضح؛ األمر الذي 
ال يشجع املتعلمني األكبر 
سناً وخاصًة الفتيان على 

البقاء في املدرسة. ومبا أنهم 
ال يرون مستقبالً في التعليم 

ينخرطون في امليليشيات.

املداخلة: بالرغم من وجود 
جهود حثيثة للمصادقة 

على تعليم التالميذ من قبل 
السلطات السودانية، إال 

أنه ال يوجد اآلن أية وسائل 
مالئمة لتقييم إجنازات التعّلم 

واملصادقة عليها. إن الفارق 
بني اللغة واملنهج، وحّتى مدة 

دورة التعليم األساسي )6 
سنوات في التشاد و 8 سنوات 
في السودان( هي عوامل جتعل 

دمج الالجئني السودانيني 
في النظام التعليمي في 

التشاد عملية بطيئة ومليئة 
بالتحديات، فيما تبدو عملية 
الدمج أقل فائدة من إحتمال 
عودة الالجئني إلى الوطن. في 

الوقت عينه، فإن شهادات 
الدورات القصيرة التي 

يحصل عليها املعلمني ال يتم 
اإلعتراف بها كذلك األمر في 

ِكال البلدين، وتبقى عملية 
إصدار شهادات للمعلمني 

حتدياً إضافياً.

املصدر: مفوضية األمم املتحدة 
العليا لشؤون الالجئني

دراسة حالة: حتديات 
الشهادات للتالميذ 

واملعلمني، تشاد الشرقية
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املعلمون في ما يتعلق بالصفوف الكبيرة، والصفوف املتعددة األعمار واملستويات، والتالميذ ذوي املشاكل 
السلوكية، وعدم األلفة مع التالميذ، والنقص في املوارد لتسجيل املعلومات. مبا أن األدوات املوجودة ليست دائماً 
مالئمة أو دقيقة في تقييم تعّلم األطفال، يجب على التدريب أن يبني قدرة املعلمني على تصميم أدوات تقييم 

مناسبة بأنفسهم وأن يجمعوا ويحللوا النتائج من التقييمات. عند تطوير أدوات تقييم، يجب على املعلمني أخذ 
بعني اإلعتبار تقييم معرفة وطباع ومهارات وسلوكيات التالميذ.

حافظ على سجالت يومية. Ê يجب على املعلمني الذين مت دعمهم أن يستعملوا كتباً حلفظ سجالت التالميذ مع 
مالحظات يومية، مبا في ذلك الئحة بأسماء التالميذ ونتائجهم في التقييمات املتواصلة والتلخيصية.

. عند املالءمة، قم بتطوير مقاييس طفولة مبكرة  Ê قم بأقلمة األدوات واملقاربات خملتلف الفئات العمرية
للكفاءات األساسية وأضف إليها تقييمات مرتكزة على اللعب جملموعات الطفولة املبكرة. من املمكن القيام 
بحمالت أو أنشطة توعية مع أعضاء اجملتمع لضمان فهم أكبر وإستجابة أفضل ملراحل تطور الطفل لتنمية 

الطفولة املبكرة.

. من الضروري التفكير بطرٍق عملية لدعم املعلمني جلعل محتوى التقييمات  Ê تأكد من شمولية التقييم
وتطبيقها مالئمنًي لألطفال ذوي اإلحتياجات اخلاصة واإلعاقات.

2.4   أنظمة وأدوات التقييم:
يجب على أنظمة وأدوات التقييم أن تكون إمتداداً طبيعياً للمنهج وعملية التدريس والتعّلم.

نقاط أساسية لألخذ بعني اإلعتبار:

التعافي املبكر واجلهوزيةحالة الطوارئ

األزمة املزمنة

إستخدام معلومات التقييم

كيف يجمع ويستخدم املعلمون بيانات التقييم؟ )أنظر 
املالحظة ت على الصفحة 43(

	 كيف تُستخدم بيانات التقييم ملساعدة املتعلمني في 
اإلنخراط في الصفوف املناسبة ملستواهم العلمي 

والتنموي، مع ضمان مقاربة شمولية؟
	 هل يفهم املعلمون وموظفو وزارة التعليم أهمية 

التقييم؟
	 كيف يعكس املعلمون نتائج التقييم على املتعلمني 

واألهل/األوصياء، إذا حدث ذلك؟
	 كيف يعتقد املتعلمون واألهل/األوصياء وأعضاء اجملتمع 

بأنه يجب حتسني نتائج التقييم؟
	 هل يجمع موظفو مفتشية وزارة التعليم بيانات 

التقييم؟
	 هل تتوافر معلومات التقييم و/أو شهادات اإلمتحانات 

من آخر إمتحانات خاضها املتعلمون؟ هل يُعلِم املعلمون 
العائالت عن تقّدم املتعلم بطريقة تسمح للعائالت 

بالتجاوب بطريقة بّناءة؟
	  كيف ميكن تشجيع العائالت على مراقبة عمل املتعّلم 

في املنزل؟

هل يتم تسجيل البيانات من التقييمات املتواصلة 
والتلخيصية من قبل املعلمني ملراقبة تقّدم املتعلمني؟ 

)أنظر املالحظة ت على الصفحة 43(
	 هل يستخدم املعلمون بيانات التقييم لتحسني 

ممارسات التعليم اخلاصة بهم؟
	 كيف يعتقد األطفال أنه يجب حتسني نظام التقييم 

وبيانات التقييم؟
	 كيف ميكن دعم التغييرات؟

	 هل يتم إستخدام بيانات التقييم من قبل األهل 
واملتعلمني للترويج للمساءلة بني املعلمني؟

	 هل لدى وزارة التعليم القدرة على جمع وحتليل بيانات 
اإلمتحانات في التعليم الرسمي وغير الرسمي، من 
أجل مراجعة املتغيرات اجلغرافية في األداء باإلضافة 

إلى املواضيع التي يجب حتسينها؟
	 هل هناك بيانات تقييم وطنية للفترة قبل األزمة؟

	 ما هو الدعم اللوجستي والتقني الذي يتطلبه 
موظفو التعليم لضمان أن بيانات التقييم تؤثر على 

السياسة واملمارسة على مستويات التدريس والتعّلم 
الوطنية ودون الوطنية؟

	 هل هناك نظام فّعال يتيح مرور املعلومات املتعلقة 
ببيانات التقييم وصوالً إلى املستوى الرئيسي في وزارة 

التعليم ونزوالً إلى املدارس واجملتمعات؟
	 كيف ميكن تشجيع العائالت على مشاركة نتائج 
خبرتهم اخلاصة في التعامل مع املتعلمني؟ كيف 

يساهم هذا في عملية التقييم؟

املالحظة ت: كيف يستخدم املعلمون بيانات التقييم؟

تأكد من وجود فهم أكبر لقيمة بيانات التقييم والتحليل. Ê يعتمد التعليم اجليد على جمع ومشاركة 
وإستخدام املعلومات بشكل دقيق وفي الوقت املناسب. يجب أن يتم توعية املعلمني وموظفي وزارة التعليم وأعضاء 

اجملتمع حول أهمية أنظمة التقييم في عملية التدريس والتعّلم.
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. عندما يكون هناك نقص في بيانات التقييم في املستوى احمللي أو الفردي، ومن أجل تق Ê إدعم مرونة وأقلمة األدوات
حتديد املستوى املناسب للمتعلمني، من املمكن تطوير أداة تقييم للمتعّلم تشرح نفسها بنفسها للمعلمني 

املدربني وغير املدربني إستناداً إلى املواد واملؤشرات املناسبة. من املمكن أن يكون هناك حاجة للقيام بذلك بشكل 
متكرر في احلاالت حيث يكون هناك نسب مرتفعة من النزوح.

. لدى إستخدامها بفعالية،  Ê تأكد من أن املعلومات التي مت جمعها تؤثر على عملية التدريس والتعّلم
يجب على املعلومات التي مت جمعها من خالل التقييمات أن تؤثر على ممارسة التدريس والتعّلم والسياسة على 

املستوى احمللي والوطني، مبا في ذلك تصميم املنهج وتدريب املعلمني. عند جعلها متاحة للجميع، يجب على نتائج 
التقييم أن ترّوج للمساءلة الوطنية من جهة وزارة التعليم للمواطنني حول أداء نظام التعليم. على مستوى 

املدرسة، يجب تدريب املعلمني على التحليل وإستخدام نتائج التقييم لتعديل احملتوى ومنهجية ممارسة التدريس 
اخلاصة بهم. يجب على التدريب كذلك أن يشمل الوسائل املالئمة لتأمني التعليقات واملالحظات لألطفال واألهل 

وأعضاء اجملتمع، ومفتشية وزارة التعليم، واملنظمات غير احلكومية الداعمة للمدرسة.

3.4   املصادقة على إجنازات املتعّلم:
 للمتعلمني احلق في احلصول على إعتراف بإجنازاتهم.

نقاط أساسية لألخذ بعني اإلعتبار:

التعافي املبكر واجلهوزيةحالة الطوارئ

األزمة املزمنة

املصادقة على إجنازات املتعّلم

ما الذي يجب أخذه بعني اإلعتبار لضمان املصادقة على 
إجنازات املتعلمني؟ )أنظر املالحظة ث على الصفحة 44(

	 هل يتم اإلعتراف بشهادات املتعلمني من قبل 
السلطات املدرسية املناسبة وتلك التي على مستوى 

املقاطعة؟
	 هل أن نظام املصادقة خاٍل من الفساد واإلضطهاد؟

	 كيف ميكن خلق روابط بني املعاهد/املدارس وعبر احلدود؟

ما هي األنظمة املطلوبة لضمان املصادقة املستمرة 
للمتعلمني؟ )أنظر املالحظة ث على الصفحة 44(

	 ما هي اخلطط الطويلة األمد لإلعتراف ببرامج التعليم 
غير الرسمي وبنقل املصادقات عبر احلدود؟

املالحظة ث: ما الذي يجب أخذه بعني اإلعتبار لضمان املصادقة للمتعلمني؟

. بإمكان النزوح واألزمات واملقاطعة املتواصلة لفرص  Ê تأكد من إصدار الشهادات وصالحية إجنازات التعّلم
التعليم أن يخلقوا أو يؤدوا إلى مشاكل جدية في احلصول على التعليم واإلعتراف مبواصلته. إن إصدار الشهادات 

واإلعتراف بالتحصيل العلمي من قبل السلطات املؤهلة هي قضايا هامة للبرامج اجليدة ولفعالية التعليم واألثر 
واإلستدامة. )الرجاء مراجعة وثائق املصادقة في رزمة املوارد(.

. يواجه املتعلمون الذين يقطعون احلدود  Ê تأكد من املصادقة وإصدار الشهادات عبر احلدود في حاالت اللجوء
الدولية وينخرطون في برامج تعليم رسمي أو غير رسمي أثناء إنتظار عودتهم إلى بلدهم العديد من التحديات. قد 

ال تتيح األنظمة انتقاالً بسيطاً أو مصادقة إذا عاد املتعلمون، وقد يبرهن اإلنخراط في املدارس أنه أمر صعب حيث 
قد ال يكون هناك سجالت رسمية للمتعلمني غير املسجلني بشكل رسمي في املدارس خالل النزوح. بحصول هذا، 
يجب على الوكاالت واحلكومات املناسبة أن تتشارك وتصل إلى توافق حول اإلعتراف بالشهادات واملصادقة، خاصة 

في حالة نزاع طويل األمد أو أزمات مزمنة ونزوح. يجب تأسيس األنظمة التي تضمن أن الشهادات واإلعترافات التي 
حصل عليها الالجئون ستكون مقبولة في البلدان األم أو في البلدان املضيفة.

. يجب خلق أنظمة جمع  Ê تأكد من إمكانية حصول املتعلمني واملعلمني على معلومات التقييم السابقة
وإدارة التقييمات وصيانتها بطريقة تتيح مشاركة املعلومات بني املستويات اخملتلفة واملناطق اجلغرافية لنظام 

التعليم. إن هذا أمر هام خاصة في حاالت النزوح الداخلي.
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املراقبة والتقييم لتقييم نتائج التعّلم:  4.4
إن مراقبة فعالية وإستمرارية إستخدام األدوات واملقاربات لتقييم نتائج التعّلم هو أمر هام لضمان مالءمة 
وفعالية برامج التعليم. إن تقييم إستخدام معلومات التقييم بإمكانه أن يساعد في الترويج للمشاركة 

الدورية للمعلومات بني املتعلمني واملعلمني واألطراف املعنية في تطوير املنهج وتدريب املعلمني.

ملراقبة وتقييم عمليات التدريس والتعّلم:
قم مبراجعة جداول »نقاط أساسية لألخذ بعني اإلعتبار«، مبا في ذلك 4.1 التحليل؛ 4.2. 1 تطبيق أدوات وأنظمة 

التقييم؛ و4.3 املصادقة على إجنازات املتعّلم، وفّكر في أسئلة مرتكزة على املراقبة والتقييم من حيث العملية 
واحملتوى.

قم بالتفكير في اخلطوات الرئيسية للحد األدنى للمعايير لنتائج تقييم التعّلم على الصفحة 40. 2
خذ مالحظة مبا يجري جيداً باإلضافة إلى النواحي التي لم تتحقق كل أهدافها وقد تتطلب مراجعة لسياساتها  3 .

وبرامجها.

في األسفل بعض األمثلة عن كيفية مقاربة املراقبة والتقييم لعملية ومحتوى التدريس وعملية التعّلم:

املراقبة والتقييم – العملية:
إن عملية تقييم نتائج التعّلم، ودمج نتائج التقييم في التقييمات وعمليات صنع القرار في نظام التعليم هي جزء هام 

لضمان التعليم اجليد.

بعض األمثلة عن األسئلة املرتكزة على عملية املراقبة والتقييم من جداول »نقاط أساسية لألخذ بعني 
اإلعتبار« تشمل:

األطراف املعنية املناسبة؟ من مت إشراكهم وهل كان لديهم الشرعية والسلطة إلحداث األثر األمثل؟ Ê  هل مت إشراك
هل أتاحت عملية تأسيس أو متتني تقييم نتائج التعّلم واألدوات واملقاربات احلصول على عملية تدريس وتعّلم أكثر  Ê 

مالءمة وقوة؟
هل هناك عملية موجودة جلمع وإستخدام واحملافظة على معلومات تقييم نتائج التعّلم بطريقة تتيح وتشّجع  Ê 

إستجابة نظام التعليم؟
هل هناك عملية لدعم تطوير القدرات الالزم للعاملني في التعليم املناسبني؟ Ê 

هل مت ربط عملية متتني أو تطوير أدوات وأنظمة التقييم بشكل مناسب بعمليات املناهج والتدريب والتدريس؟ Ê 
هل هناك أنظمة موجودة لإلعتراف بإجنازات املتعلمني؟ Ê 

هل مت أخذ بعني اإلعتبار اخلطوات الرئيسية لتقييم نتائج التعّلم من احلد األدنى ملعايير التعليم على الصفحة  Ê 
X والتي ترّكز عى عملية تقييم احلاجات واإلجنازات التعليمية ضمن معيار تقييم نتائج التعّلم، من أجل حاجات 

القدرات الفورية وتلك الطويلة األمد؟

املراقبة والتقييم – احملتوى:

سوف تؤمن مراقبة وتقييم أداء املتعلمني املعلومات الالزمة لتحديد ما إذا كانت عملية التدريس والتعّلم تتناسب 
وحاجات املتعلمني األفراد واجملموعات.

بعض األمثلة عن األسئلة املرتكزة على محتوى املراقبة والتقييم من جداول »نقاط أساسية لألخذ 
بعني اإلعتبار« تشمل:

يتمكن املتعلمون من التقّدم كما هو متوقع مقارنة بأهداف التعّلم املوّضحة في املنهج؟ هل تشير إجنازات  Ê  هل
التعّلم إلى العوامل ضمن عملية التدريس والتعّلم والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قدرة املتعلمني 

على التقّدم؟ هل ميكن حتديد نزعات في التعليم وقدرة للمتعلمني على استخدام املعرفة واملهارات املكتسبة من 
أجل متتني عمليات صنع القرار املتعلقة مبراجعة املنهج وتطوير أو تدريب املعلمني؟

هل يتم اإلعتراف بإجنازات املتعلمني؟ هل تتيح املصادقة تقّدم التالميذ في نظام التعليم أو اإلنتقال إلى القطاع  Ê 
اإلقتصادي وفق احلاجة؟

 Ê 40 هل مت أخذ بعني اإلعتبار اخلطوات الرئيسية لتقييم نتائج التعّلم من احلد األدنى ملعايير التعليم على الصفحة
والتي ترّكز على أثر تقييم نتائج التعّلم من أجل متتني عملية التدريس والتعّلم فوراً وعلى املدى الطويل؟

*** إرشادات حول صياغة مؤشرات مراقبة مالئمة وأمثلة حول مؤشرات املراقبة موجودة في املرفق رقم 7 على الصفحة 63
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املوارد:تق  5.4
تؤمن املوارد التالية معلومات إضافية حول تقييم نتائج التعّلم  مبا في ذلك اخلطوات املطلوبة لتقييم وتأسيس 

برامج مناسبة، باإلضافة إلى مواد للمراجعة العامة وللمناصرة. باإلمكان تنزيل كل هذه املوارد ضمن رزمة 
موارد اآليني حول التدريس والتعّلم، والتي تؤمن وصفاً مختصراً لكٍل من املوارد، باإلضافة إلى ترجمات عندما 

تكون متوفرة. من املمكن الوصول إلى رزمة املوارد على اإلنترنت www.ineesite.org/resourcepack أو على 
القرص املدمج حلقيبة أدوات اآليني. لطلب نسخة من القرص املدمج حلقيبة أدوات اآليني الرجاء مراسلة 

 .teachinglearning@ineesite.org
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املرفق رقم 2: املصطلحات
لقد مت إختيار املصطلحات التالية لتساعد أثناء العمل على احلد األدنى ملعايير التعليم، مبا في ذلك معايير التدريس 

حة في هذه املالحظات اإلرشادية. كما أنها مفيدة أثناء العمل مع موارد أخرى من اآليني. إن الفهم  والتعّلم املوّضّ
واإلستخدام املشترك لهذه املصطلحات هو مثالي؛ إال أن احلكومات واملنظمات واجملتمعات بإمكانها إستخدامها بطرق 

مختلفة. لقد مت تشكيل هذه الالئحة لإلرشاد وال متّثل بأي شكل وثيقة رسمية بإسم أية مجموعة.

برنامج التعّلم املسّرع: هو برنامج يعزز فرص احلصول على التعليم اإلبتدائي والثانوي للمتعلمني الذين خسروا فترات 
طويلة من الدراسة، والفئات احملرومة، وغيرهم من املتعلمني خارج املدرسة. متّكن هذه البرامج املتعلمني من إستكمال 

املنهج الرئيسي في مدة أقل عبر دمج عدة مراحل ببعضها.

التقييم: هو بحث يتم قبل التخطيط لألنشطة التعليمية وقبل التدّخل في حالة الطوارئ لتحديد احلاجات والثغرات 
في اإلستجابة واملوارد املتوافرة.

تقييم نتائج التعّلم: إنه إختبار لتقّدم املتعلمني وإجنازاتهم. يتحدد »تقييم نتائج التعّلم« ويعتمد على منهج برنامج 
التعليم. ترّكز املالحظات اإلرشادية على نوعني من تقييم نتائج التعّلم باألخص: التكويني والتلخيصي. كالهما جزء 

أساسي لتمتني عملية التدريس والتعّلم. باإلضافة إلى ذلك، من املمكن القيام بتقييم أولي لتحديد املستوى التعليمي 
للمتعّلم أو لتحديد الصف املناسب له.

هو التقييم املتواصل للمتعلمني والتعّلم؛ تستخدم املعلومات اجملّمعة لتحسني عملية التدريس  Ê  :التقييم التكويني
والتعّلم. يستخدم املعلمون وسائر العاملني في التعليم املعلومات لتعديل املقاربات واملواد لتحسني النتائج. أمثلة 

عن ذلك قد تشمل الفروض املدرسية، التقارير الشفهية، أو املقاالت.

التقييم التلخيصي: Ê هو تقييم التعّلم السابق لتحديد اإلجنازات. تستخدم اإلمتحانات واألساليب األخرى لتحديد 
إجنازات املتعّلم وجهوزيته من أجل التقّدم نحو مراحل التعليم التالية. ميكن إيجاد العديد من أدوات التقييم في 

كتيب احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني وفي حقيبة أدوات احلد األدنى للمعايير. إاّل أنه ينبغي دائماً أقلمة أدوات 
التقييم لتعكس املعلومات املطلوبة في سياق محدد وبيئة محددة.

القدرة: هي خليط من نقاط القوة، واملواصفات، واملوارد املتاحة ضمن الفرد، أو اجملتمع، أو املنظمة، والتي باإلمكان 
إستخدامها لتحقيق األهداف املتفق عليها.

التدريس والتعّلم املتركز على الطفل )أو املتركز على املتعّلم(: يشمل التدريس والتعّلم املترّكز على الطفل 
نتائج التعّلم املناسبة واحملددة والتي ميكن قياسها املرتكزة على حاجات التالميذ وإستخدام أساليب تعّلم وتقييم 

نشطة وتشاركية حتاكي األوضاع التي قد يواجهها التالميذ في حياتهم. في املدارس، يشار إلى هذه العملية بإسم 
التعّلم املترّكز على الطفل ويشير إلى عمليات التدريس والتعّلم التي مت تصميمها إستناداً إلى اخلبرات واملهارات واملعرفة 

واهتمامات األطفال.

املساحات واملدارس الصديقة للطفل )أو الصديقة للمتعّلم(: هي املساحات واملدارس اآلمنة حيث تخلق 
اجملتمعات بيئات رعاية لألطفال ليحصلوا على أنشطة منّظمة مجانية للعب والترفيه والراحة والتعّلم. تستطيع 

املساحات الصديقة للطفل أن تؤمن الصحة والغذاء والدعم النفس-إجتماعي وغيرها من األنشطة التي تؤمن للطفل 
شعوراً باحلياة الطبيعية واإلستمرارية. يتم تصميمها وإدارتها بطريقة تشاركية. من املمكن أن تخدم فئة عمرية محددة 
من األطفال أو مجموعة متنّوعة من الفئات العمرية. إن املساحات واملدارس الصديقة للطفل ضرورية في حاالت الطوارئ 

وصوالً إلى مرحلة التعافي.

تعليم املواطنة: هو تثقيف الشباب ليس فقط في املعاهد الرسمية في البالد )التربية املدنية(، بل في كيفية املشاركة 
كمواطن فّعال. من املمكن توسيع ذلك ليصبح »املواطنة العاملية« مع محتوى إضافي لنشر الوعي حول اجملتمع العاملي 
املرتبط ببعضه وآثار سياسات ممارسة البلدان على املواطنني من بلدان آخرى )مثالً، التغيير املناخي وسياسات اللجوء أو 

الهجرة(.

إدارة الصف: هي خلق بيئة صفية مريحة )أو بيئة جسدية ونفس-إجتماعية( تتيح التدريس الفّعال. تتم أقلمة 
أساليب التدريس، واملساحة واإلنضباط لتالقي حاجات التالميذ. إن الدعم والروتني اللذان تخلقهما هذه البيئات يتيحان 

اإلنتقال السهل والتنظيم مما يسهل مشاركة األطفال في كل أنشطة الصف. باإلضافة إلى ذلك، فإن السلوك اإليجابي 
واإلستراتيجيات واألساليب املستخدمة تضمن مشاركة كل األطفال في احلياة اليومية في الصف.

معرفي: يشير إلى العمليات الذهنية مثل التفكير، اخليال، التصّور، الذاكرة، إتخاذ القرارات، املنطق وحل املشاكل.

التخفيف من النزاع: هي اخلطوات والعمليات التي: 1( تكون مراعية للنزاع ال تزيد التوتر أو مصادر العنف؛ 2( تهدف إلى 
التطرق إلى أسباب النزاع وتغيير كيف يشارك املعنيني فيه ويفهمون قضاياه. تتم مراجعة األنشطة اإلنسانية، وأنشطة 
التعافي والتنمية ألثرهم البالغ على سياق النزاع حيث يتواجدون وملساهمتهم في السالم واإلستقرار على املدى الطويل. 

ميكن إستخدام مقاربات التخفيف من النزاع لتفادي النزاع وإستخدام املداخالت في حاالت النزاع وما بعد النزاع.
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الكفاءات الرئيسية: هي أساسات التعليم واملعرفة واملهارات الالزمة املتوقعة من املتعلمني )مثالً، قد يتم إستخدام ا
أنشطة شفهية أو كتابية أو أنشطة رسم لتحديد الكفاءات الرئيسية للتواصل(. إن هذا التحديد للكفاءات الرئيسية 

هو أمر ضروري في تطوير احلد األدنى للمعايير التي يُبنى عليها برامج تعليم أكثر تعقيداً. مصطلحات أخرى مماثلة تشمل 
الكفاءات األساسية أو العامة.

املنهج: يشير إلى إختيار وتنظيم خبرات التعّلم التي تعتبر مهمة لنمو التالميذ الشخصي واجملتمعي. إنه يتضمن 
املعرفة، القيم، والسلوكيات واملهارات التي يجب أن يتم إختيارها بشكل مناسب ومتسلسل بالتزامن مع حاجات التعّلم 

والنمو في مختلف مراحل العمر والتعليم. يجب على املرء أن ميّيز بني املنهج املقصود )عادة ما نكون املنهج املكتوب 
والرسمي(، واملنهج املطّبق في سياق التفاعل الصفي، واملنهج الفّعال/احملقق كما يتم تقييم نتائج التعّلم، واملنهج اخلفي 

)مثالً، القيم، املعتقدات، السلوكيات واملهارات التي ميتلكها الناس وفقاً خلبراتهم الشخصية(. عادًة، يتم وضع املنهج 
من خالل وثائق محددة )مثالً، إطار عمل املنهج، الكراسات، الكتب املدرسية، وموارد التعّلم األخرى( التي تضم أهداف 

التعليم، أهداف التعّلم، والنتائج املتوقعة )كفاءات التالميذ(، ومحتوى التعّلم واألساليب، مبا في ذلك أنشطة التالميذ، 
وإستراتيجيات التقييم.

البيانات املصّنفة: تشير إلى البيانات التي يتم تصنيفها وفقاً للعوامل الدميوغرافية اخملتلفة، مثل اجلنس والعمر 
والعرق. تعكس البيانات املصنفة وفقاً للجنس أدوار وظروف النساء والرجال في كل ناحية من اجملتمع، مبا في ذلك مثالً، 

معدالت األمية، مستويات التعليم، العمالة، الفروقات في األجور، إعتمادية العائلة، ملكية املنزل واألرض، وإمكانية 
احلصول على خدمات الصحة. إن البيانات املصّنفة أساسية لتحديد ما إذا كان هناك متييز جتاه مجموعات إجتماعية.

الكارثة: هي إنقطاع جّدي لعمل اجملتمع وتشمل خسائر وآثار بشرية، مادية، إقتصادية وبيئية تتخطى قدرة اجملتمع 
.)UN/ISDR( املتضرر على حتملها والتأقلم معها بإستخدام موارده اخلاصة

احلد من مخاطر الكوارث: هو مفهوم تقليل اخملاطر وممارسته من خالل جهود منهجية لتحليل وإدارة العوامل املسببة 
للكوارث، مبا في ذلك التقليل من التعّرض لألخطار، وتقليل هشاشة الناس وامللكيات، واإلدارة الذكية لألرض والبيئة 
واجلهوزية احملّسنة لألحداث املؤسفة )UN/ISDR(. يشمل احلد من مخاطر الكوارث مقاربات تقلل من اخملاطر اخلارجية 

والهشاشات الداخلية وتزيد عوامل احلماية للقواعد اإلجتماعية الداعمة، واملمارسات اجلماعية واجملابهة الفردية.

مجموعة التعليم: هي آلية تنسيق بني الوكاالت للوكاالت واملنظمات ذات اخلبرة وتفويض للعمل في اإلستجابة 
اإلنسانية ضمن قطاع التعليم في حاالت النزوح الداخلي. تأسست عام 2007، وتقوم بقيادتها بالتشارك مفوضية األمم 

املتحدة العليا لشؤون الالجئني ومنظمة غوث األطفال على املستوى الدولي. على مستوى البالد، تستطيع وكاالت أخرى 
أن تقود أو أن يتم إشراك وزارة التعليم الوطنية بشكل فّعال. إن مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني هي الوكالة 
القائدة في سياقات الالجئني. إن مجموعة التعليم مسؤولة عن متتني جهوزية القدرة التقنية لإلستجابة حلاالت الطوارئ 

اإلنسانية. خالل اإلستجابة اإلنسانية، يجب عليها ضمان قيادة ومساءلة في قطاع التعليم.

تنمية الطفولة املبكرة: هي العمليات التي يقوم األطفال الصغار بعمر 0 إلى 8 سنوات بتطوير صحتهم اجلسدية 
املثلى، والوعي العقلي، والثقة العاطفية، الكفاءة اإلجتماعية واإلستعداد للتعلم. يجب أن تتوافر ظروف مسبقة هامة 
بشكل مشترك لضمان قدرة األطفال الصغار على النمو للوصول إلى قدرتهم الكاملة. تشمل تلك الظروف املسبقة، 
رعاية فّعالة ومتجاوبة لألطفال الصغار، وللنساء احلوامل واملرضعات، باإلضافة إلى السياسة البيئية الداعمة. تشمل 
برامج تنمية الطفولة املبكرة الشاملة خدمات الصحة، الغذاء، املاء، الصرف الصحي، النظافة الشخصية، التعليم، 

وحماية األطفال. تستفيد األطفال والعائالت من البرامج العالية اجلودة، لكن اجملموعات احملرومة هي التي تستفيد أكثر 
من غيرها.

حالة الطوارئ: هي احلالة التي تكون فيها أرواح ورفاهية وكرامة الناس املتضررين معرضة للخطر بسبب عوامل أزمات 
مثل األخطار الطبيعية، الكوارث من صنع اإلنسان، عدم اإلستقرار املدني والنزاع املسلح. تشمل حاالت الطوارئ أوضاع 

يكون هناك بلبلة في اجملتمع وعدم إستقرار مدني ونزاع مسّلح.

التعليم في حاالت الطوارئ: يشير إلى فرص التعّلم اجليدة لكل األعمار في حاالت األزمات، مبا في ذلك تنمية 
الطفولة املبكرة، والتعليم األساسي والثانوي وغير الرسمي والتقني واملهني والعالي وتعليم البالغني. يؤمن التعليم في 

الطوارئ احلماية اجلسدية والنفس-إجتماعية واملعرفية وميكنه احملافظة على األرواح وإنقاذها.

إستجابة التعليم: هو تأمني خدمات التعليم لتلبي حاجات الناس وحقوق التعليم خالل مرحلة الطوارئ وصوالً إلى 
مرحلة التعافي.

التقييم: أنظر تعريف »املراقبة والتقييم« في األسفل.

التعليم الرسمي: هو فرص التعّلم املتاحة في نظام من املدارس، املعاهد، اجلامعات، وغيرها من املؤسات التعليمية. 
عادة يشمل التعليم بدوام كامل لألطفال والشباب ويبدأ من سن اخلامسة والسابعة ويستمر لعمر العشرين أو اخلمس 

والعشرين. يتم تطويره عادة من قبل وزارات التعليم الوطنية ولكن قد يتم دعمه في حاالت الطوارئ من قبل أطراف أخرى 
معنية في التعليم.

اجلنس )اجلندر(: يشير إلى األدوار، املسؤوليات، والهويات للنساء والرجال وكيف يتم تقييم تلك في اجملتمع. إنها محددة 
خملتلف الثقافات وتتغير مع الزمن. تعّرف هويات اجلندر كيف تتوقع اجملتمعات من الرجال والنساء أن يفكروا ويتصرفوا. 
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يتم تعّلم هذه السلوكيات في العائلة وفي املدارس ومن خالل التعليم الديني واإلعالم. من املمكن أن تتغير أدوار اجلندر 
واملسؤوليات والهويات ألنها تكتسب بشكل إجتماعي.

املساواة بني اجلنسني: هو عددٍ متساٍو تقريباً من الرجال والنساء والفتيان والفتيات. من املمكن أن يشير إلى املشاركة 
والتفاعل مع األنشطة وصنع القرار لضمان أخذ إهتمامات كال اجلنسني بعني اإلعتبار وحمايتها. قد يشير إلى عدد الرجال 

والنساء املوظفني من قبل سلطات التعليم ومن قبل الوكاالت الدولية والوطنية. إنه هام بشكل خاص في توظيف 
املعلمني. إن املساواة بني الرجال والنساء على كل املستويات يخلق إمكانيات أكثر ملناقشة اآلثار اخملتلفة للسياسات ووضع 

البرامج على الرجال والنساء والفتيان والفتيات والتطرق لها.

العنف املبني على اجلنس )اجلندر(: هو أي عمل مؤذي يرتكز على فروقات في اجلنس. في العديد من السياقات تكون 
النساء أكثر تعرضاً للعنف املبني على اجلنس بسبب وضعهم املتدني في اجملتمع. قد يكون الرجال والفتيان ضحايا أيضاً، 

خاصة في العنف اجلنسي. إن طبيعة وحدة العنف املبني على اجلنس تختلف عبر الثقافات، والبلدان واملناطق. تشمل 
األمثلة:

العنف اجلنسي Ê مثل اإلستغالل اجلنسي واإلعتداء اجلنسي، الدعارة القسرية، والزواج القسري وزواج األطفال، والعنف 
املنزلي والعائلي مبا في ذلك اجلسدي والعاطفي واإلعتداء النفس-إجتماعي.

املمارسات الثقافية املؤذية أو التقليدية Ê مثل ختان اإلناث، جرائم الشرف، وميراث األرملة، وغالباً ما جتري من قبل ذكور 
من عائلة الزوج املتوفى.

اخلطر: هو حدث مادي قد يكون مؤذياً، أو ظاهرة أو نشاط إنساني قد يسبب خسارة في األرواح أو إصابات، أو ضرر للملكيات، 
أو إنقطاع إجتماعي أو إقتصادي أو تدهور بيئي. يتم تشخيص كل خطر وفقاً ملكانه، حدته، تواتره، وإمكانية حصوله.

املنهح اخلفي: هو الطريقة التي يقوم من خاللها صانعو السياسات، ومدراء املدارس، واملعلمني، واملتعلمني بالتفاعل مع 
بعضهم البعض )ومع اجملتمع( وتعلمهم القيم وأشكال القوة املوجودة والعالقات. إن املنهج اخلفي مرتبط بشكل وثيق 

بالقواعد اإلجتماعية والسلوك اإلجتماعي ويجب أخذه بعني اإلعتبار خالل أية محاولة تدريس وتعّلم تهدف إلى التأثير على 
الطباع والسلوكيات. املنهج اخلفي هو ما يتم تعلمه خارج املنهج املقرر؛ إنه يتخطى احملتوى اخلاص للموضوع وميكن التعبير 

عنه في بيئة املدرسة، وفي جو الصف وفي ترتيب األثاث واألساليب التربوية والتفاعل بني املعلمني والتالميذ والتفاعل بني 
التالميذ أنفسهم وفي العديد من الديناميات »غير املرئية«. في بعض األحيان، يدعم املنهج اخلفي املنهج املقرر ويناقضه 

في أحيان أخرى. مثالً، قد يرّوج املنهج املقرر لفهم وتقييم أكثر للدميقراطية، لكن إذا كان املعلم )أو جو املدرسة( استبدادياً، 
فسوف يتم تشويه درس الدميقراطية.17

تعليم حقوق اإلنسان: يشير إلى التعليم، والتدريب، ونشر الوعي، واملعلومات، واملمارسات, واألنشطة التي تهدف إلى 
متكني املتعلمني للمساهمة في بناء وحماية ثقافة عاملية من حقوق اإلنسان في اجملتمع، مع نظرة إلى ترويج وحماية حقوق 

اإلنسان واحلريات األساسية. يجري عبر تزويد املتعلمني باملعرفة واملهارات والفهم وتطوير طباعهم وسلوكياتهم. ميكن أن 
يشمل محتوى تعليم حقوق اإلنسان معايير حقوق الطفل واإلنسان باإلضافة إلى مبادئ حقوق اإلنسان مثل عدم التمييز 
واملساواة، واملشاركة ومسائلة القائمني بالواجبات. يتركز تعليم حقوق اإلنسان على الترويج حلقوق اإلنسان باإلضافة إلى 

الترويج للتفاهم والتسامح بني كل الناس. بالرغم من أن حقوق اإلنسان هي ملكية لكل شخص دون أي شرط، إال أن تعليم 
حقوق اإلنسان من شأنه أن يشجع على املسؤوليات املتعلقة باإلعتراف بحقوق اآلخر والترويج لها، باإلضافة إلى احلقوق 

الشخصية. قد يتشارك تعليم حقوق اإلنسان محتواه مع املبادئ اإلنسانية، واملواطنة والتعليم بني الثقافات. إنه يجري في 
سياقات رسمية وغير رسمية وميكن تطبيقه على اجلميع، وال يشمل فقط املتعلمني الصغار بل مدرسيهم أيضاً. إن تعليم 

حقوق اإلنسان هو جزء من مقاربة مرتكزة على احلقوق للتدريس، والتي تدعم دمج قيم حقوق اإلنسان في كل نواحي بيئة 
التعّلم.

التعليم الشمولي: يضمن وجود ومشاركة وإجناز كل املتعلمني في فرص التعّلم. إنه يضمن أن سياسات التعليم 
واملمارسات واملرافق تستجيب للتنّوع بني التالميذ في السياق. قد ينتج اإلستثناء من التلعيم عن التمييز أو نقص في 

الدعم إلزالة املعوقات أو إستخدام اللغات، أو احملتوى أو أساليب التدريس التي ال تناسب جميع املتعلمني. غالباً ما يكون 
الناس ذوي اإلعاقات اجلسدية واحلركية والفكرية والذهنية من بني األكثر إستثناًء من التعليم. حلاالت الطوارئ أثراً على 
اإلستثناء. بعض املتعلمني الذين كانوا منخرطني في التعليم في السابق قد يتم إستثناءهم بسبب عوامل ظرفية أو 

إجتماعية أو ثقافية أو مادية أو متعلقة بالبنى التحتية. يعني التعليم الشمولي ضمان إزالة معوقات املشاركة والتعّلم 
وأن كل املتعلمني مرحب بهم ويتم دعمهم لتحقيق إجناز، وأن حاجاتهم الفردية يتم التطرق إليها.

عمليات التدريس والتعّلم: تشير إلى التفاعالت بني املتعلمني واملعلمني. يتم التخطيط للتدريس وفق املناهج وإرتكازاً 
إلى احلاجات احملددة من خالل التقييم، ويتم حتقيقها عبر تدريب املعلمني. إن عمليات التدريس والتعّلم املرتكزة على املتعلم 

والتشاركية والشمولية تشرك اجملتمع األوسع في تأمني ودعم التعليم. 

املتعلمون: هم الناس، مبا في ذلك األطفال، الشباب، والبالغني، الذين يشاركون في برامج التعليم. هذا يشمل التالميذ في 
املدارس الرسمية، واملتدربني في التعليم التقني واملهني، وبرامج التدريب واملشاركني في التعليم غير الرسمي، مثل صفوف 

تعليم القراءة واحلساب، ومهارات احلياة في اجملتمع وتعّلم األقران.

Rosenthal & Jacobson, Schugurensky   17
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بيئة التعّلم ومساحات التعّلم: هي األماكن حيث يحصل التدريس والتعّلم. تشمل األمثلة: املنازل اخلاصة، مراكز 
رعاية األطفال، احلضانات، املرافق املؤقتة واملدارس.

أهداف التعّلم: تشمل أهداف التعّلم اإلجنازات املتوقعة للمتعلمني لدى نهاية الدورة أو البرنامج وقد تشمل املعرفة، 
السلوكيات، واملهارات.

نتائج التعّلم: نتائج التعّلم هي املعرفة، السلوكيات، واملهارات والقدرات التي إكتسبها التالميذ نتيجة ملشاركتهم في 
دورة أو في برنامج تعليم.

مهارات احلياة: هي املهارات والقدرات للسلوك اإليجابي التي متّكن األفراد من التأقلم مع والتعاطي بشكل فّعال مع 
متطلبات وحتديات احلياة اليومية. تنقسم مهارات احلياة إلى ثالث خانات مترابطة: املعرفية، الشخصية أو العاطفية؛ 
والفردية أو اإلجتماعية. قد تكون مهارات احلياة عامة، مثالً، حتليل وإستخدام املعلومات، إدارة الفرد، التواصل والتفاعل 

بشكل فّعال مع اآلخرين. قد تكون حول ناحية معينة من احملتوى مثل احلد من مخاطر الكوارث، احلماية البيئية، الترويج 
للصحة، الوقاية من مرض نقص املناعة البشرية املكتسبة، تفادي العنف أو بناء السالم. إن احلاجة إلى مهارات احلياة غالباً 
ما تتزايد في حاالت األزمات، وتتطلب تركيزاً متزايداً على بناء مهارات احلياة املناسبة واملمكن تطبيقها في حاالت الطوارئ 

والسياقات احمللية. إن تعليم مهارات احلياة هو برنامج منّظم من احلاجات والتشارك املرتكز على النتائج التي تهدف إلى زيادة 
السلوك اإليجابي واملتأقلم عبر دعم حاجات النمو لألفراد.

موارد الرزق: هي القدرات واملوجودات والفرص واألنشطة املطلوبة لوسيلة احلياة. قد تشمل املوجودات املوارد اإلقتصادية 
والطبيعية واملادية واإلجتماعية والبشرية. تشمل األمثلة؛ اخملازن وإمكانية الوصول إلى األسواق أو وسائل النقل. تكون 

موارد الرزق مستدامة عندما يكون بإمكانها أن تتماشى مع الضغوطات والصدمات وتتعافى منها، واحملافظة على أو تعزيز 
قدراتها وموجوداتها وتأمني فرص موارد رزق مستدامة للجيل القادم.

املراقبة والتقييم: املراقبة والتقييم هما املفتاح لتحقيق األهداف في برامج التعليم. املراقبة هي العملية املتواصلة التي 
تقيس التقدم نحو أهداف برامج التعليم. إنها تفسح اجملال ملوظفي التعليم للقيام بتغييرات خالل دورة البرنامج أو املشروع 

لضمان بقاءهم على السكة لتحقيق األهداف. تقييم البرنامج هو أمرأقل تكراراً وغالباً ما يجري في وسط أو عند نهاية 
دورة البرنامج أو املشروع ويتم عبر عوامل خارجية أو مستقلة. إنه يقيس النتائج ويقّيم ما إذا مت حتقيق النتائج املتوقعة. 

كذلك ميكن للتقييمات أن حتدد ما إذا كانت األنشطة مناسبة لألولويات احملددة والسياسات واألدوات القانونية وما إذا كانت 
البرامج تطبق بطريقة فّعالة. إن تقييم نتائج التعّلم إن تقييم نتائج التعّلم يقدم مالحظات قيمة أو أحكام مستندة إلى 

املعايير احملددة املتعلقة بتعّلم التلميذ، وعملية التعّلم وتأثير البيئة على عملية التعّلم )مثالً، بيئة التعّلم، البيئة العائلية، 
البيئة اإلجتماعية، البيئة املادية(.

الكوارث الطبيعية: تشمل، باإلضافة إلى مكونات أخرى، األعاصير، الهّزات األرضية، حاالت اجلفاف، والفيضانات. بعض 
الكوارث الطبيعية، مثل الهّزات األرضية، قد تتطور ببطء لكن يكون لها نفس األثر املدّمر. قد ال تؤدي األخطار الطبيعية 

دائماً إلى الكوارث. ترتبط اآلثار بهشاشة وقدرة اجملتمعات. إن التغيير املناخي يصبح مشكلة ملحوظة تدريجياً وقد يؤدي 
إلى إزدياد في الكوارث الطبيعية وإلى النزاع على املوارد الطبيعية.

التعليم غير الرسمي: هو األنشطة التعليمية التي ال تتماشى مع تعريف التعليم الرسمي )أنظر التعريف املنفصل(. 
يحصل التعليم غير الرسمي داخل وخارج املؤسسات التعليمية ويستهدف الناس من كل األعمار. إنه ال يؤدي دائماً إلى 
إصدار الشهادات. يتم تشخيص برامج التعليم غير الرسمي وفقاً لتنوعها، ومرونتها، وقدرتها على اإلستجابة بسرعة 
للحاجات التعليمية لألطفال والبالغني. غالباً ما يتم تصميمها جملموعات محددة من املتعلمني مثل التالميذ األكبر من 

سن صفهم، ولهؤالء الذين ال يرتادون املدرسة الرسمية أو للبالغني. قد ترتكز املناهج على التعليم الرسمي أو على مقاربات 
جديدة. أمثلة عن التعليم غير الرسمي تشمل التعّلم املسّرع )اإلستلحاق(، وبرامج التعليم بعد املدرسة، وتعليم القراءة 

والكتابة. قد يؤدي التعليم غير الرسمي إلى إنخراط متأخر في برامج التعليم الرسمي. غالباً ما يسمى هذا بـ«الفرصة 
الثانية للتعليم«. ميكن إشتقاق مناهج التعليم غير الرسمي من مناهج الوزارة أو ميكن أن ترتكز على مقاربات جديدة.
التعّلم التشاركي: هو مقاربة للتدريس والتعّلم ترتكز على املتعّلم. إنه يشجع التعّلم عبر القيام بخطوات، مثل 

إستخدام مجموعات صغيرة أو مواد ملموسة أو أسئلة مفتوحة أو تدريس األقران. مثالً، يستخدم املتعلمون أنشطة عملية 
لفهم مبادئ الرياضيات أو يعملون سوياً حلل املعضالت ويطرحون األسئلة ويجاوبون عليها. يتناقض التعّلم التشاركي 

مع املنهجيات املرتكزة على املعلم، والتي يتم تشخيصها عبر جلوس املتعلمني في أماكنهم بشكل سلبي ومجاوبتهم 
لألسئلة املغلقة والنسخ عن اللوح. قد يستخدم التعّلم التشاركي أيضاً مع املتعلمني وسلطات التعليم لدعمهم 

لتحليل حاجاتهم، وحتديد احللول وتطوير وتطبيق خطة عمل. في هذه السياقات، قد يشمل مشاركة اجملتمع، والتنسيق، 
والتحليل.

املشاركة: هي املشاركة في العمليات والقرارات واألنشطة والتأثير عليها. املشاركة هي حق للجيمع وهي أساس العمل 
مع اجملتمعات وتطوير البرامج. تختلف املشاركة وفقاً للقدرات املتنامية. تستطيع كل اجملموعات، مبا في ذلك البالغني 

واألطفال والشباب وذوي اإلعاقات وأعضاء اجملموعات الهّشة، أن تشارك بطرق مختلفة من أصغر األعمار. ال يجب حرمان أية 
مجموعة من الناس من فرص املشاركة بسبب صعوبة الوصول إليها أو العمل معها. إن املشاركة أمر طوعي. تتم دعوة 

الناس وتشجيعهم على املشاركة، من دون الضغط عليهم أو التالعب فيهم. قد تشمل املشاركة مجموعة متنّوعة من 
األنشطة واملقاربات. تشمل األدوار السلبية إستخدام اخلدمات، واملشاركة في موارد املواد، وقبول القرارات التي إتخذها الغير 

واحلد األدنى من اإلستشارة. أمثلة للمشاركة الفّعالة تشمل مشاركة الوقت، واإلنخراط بشكل مباشر في صنع القرار 
والتخطيط والتنفيذ ألنشطة التعليم.
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تعليم السالم: هو األنشطة التعليمية واملواد التي تهدف إلى تدريس املهارات والقيم املرتبطة بالسلوكيات السلمية 
وتساعد املتعلمني في تطوير قدرات لتفادي وحل وحتليل النزاعات والعنف بشكل بّناء. إنه تعليم يشمل كيفية إدارة التنّوع 

بإنتاجية عبر التسامح واإلحترام جتاه النفس واآلخر وتعّلم مهارات املصاحلة. قد يتشارك تعليم السالم احملتوى مع تعليم 
مهارات احلياة ويشمل مواضيع حقوق اإلنسان واملبادئ اإلنسانية واملواطنة. غالباً ما يرتكز على النشاط ضمن برنامج منّظم 

ومستدام. إن مصطلح »تعليم السالم« قد يشمل نواحي عديدة، من املناصرة إلى تعديل القوانني ومن التعليم األساسي 
إلى العدالة اإلجتماعية. يجب تصميم تعليم السالم لتنمية مهارات وقيم وسلوكيات الناس البناءة والسلمية. في احلاالت 
املثلى، يكّمل هذا عملية بناء السالم حيث تتعّلم اجملتمعات والبلدان تقّبل التنّوع وتقّيم حلول النجاح، وتعمل للتقليل من 

العنف املنّظم )من خالل تقليل عدم املساواة اإلجتماعية وبناء احلكم الصالح، واإلحترام حلقوق اإلنسان واملواطنة النشطة(. 
)الرجاء مراجعة مواد تعليم السالم من اآليني وكتيبات التدريب في رزمة املوارد(.

التربية: هي إستراتيجيات أو أساليب عمليات التدريس والتعّلم؛ دراسة »كيف تصبح معلماً«. التربية هي فعل التدريس 
الذي تتم مالحظته وعرض القيم والِطباع التي جتّسد النظريات والقيم واألدلة والتبريرات التعليمية. إن التربية الصديقة 

للطفل التي تستخدم منهجاً مرتكزاً على احلقوق ال تهدف إلى رعاية الكفاءات الرئيسية وحسب، بل أيضاً املواطنة وعدم 
التمييز والسالم والبيئة التشاركية واملمكنة للمتعلمني ليوصلوا أفكارهم اخلاصة ويتعلموا اإلصغاء إلى مختلف وجهات 

النظر وإحترامها.
اإلنضباط اإليجابي: هو مفهوم طويل األمد حول تطوير الطباع والسلوكيات اإليجابية التي يتشاركها األطفال والبالغني، 

وخاصة املعلمني. إنها تشمل تطوير اإلنضباط الذاتي واإلحترام املتبادل. غالباً ما تبدأ )أو يتم تقدميها من خالل تدريب 
املعلمني( كإستجابة لإلنضباط العقابي التي تزرع اخلوف وتعتمد على األذى اجلسدي أو اإلذالل. هناك حاجة إلى شراكات 

قوية بني املدرسة واجملتمع إلحداث إنتقال حقيقي ومستدام نحو اإلنضباط اإليجابي. )الرجاء مراجعة »اإلنضباط اإليجابي في 
الصف الشمولي والصديق للمتعّلم« من اليونسكو في رزمة املوارد(.

الدعم النفس-إجتماعي: هو العمليات واخلطوات التي ترّوج للرفاه الشامل للناس وعاملهم اإلجتماعي. إنه يشمل الدعم 
املؤمن من قبل العائلة، واألصدقاء واملعلمني. أمثلة عن دعم العائلة واجملتمع تشمل: اجلهود للم شمل األطفال املنفصلون عن 

أهلهم وتنظيم التعليم في سياق الطوارئ. قد يرّكز الدعم على مجموعات معّينة، مثالً، التعّلم املسّرع، دعم موارد الرزق، 
واإلندماج اإلجتماعي لألطفال الذين كانوا منخرطني في القّوات واجملموعات املسلحة. في سياقات األزمات، سوف يحتاج 

املعلمون واملتعلمون للدعم النفس-إجتماعي.
الرفاه النفس-إجتماعي: يشير مصطلح »النفس-إجتماعي« إلى العالقة الوثيقة بني نواحي خبرتنا النفس-إجتماعية 

)مثالً، أفكارنا، عواطفنا، وسلوكنا( وخبرتنا اإلجتماعية األوسع )مثالً، عالقاتنا، تقاليدنا، وثقافتنا(. إن الرفاه هو حالة من 
الصحة الشاملة في كل النواحي: اجلسدية، العاطفية، اإلجتماعية، املعرفية، والروحية. إن الرفاه عملية أيضاً، ويتألف 

من كل ما هو مفيد لإلنسان: مبا في ذلك املشاركة في دور إجتماعي هام، الشعور بالسعادة والتفاؤل، والعيش وفق مبادئ 
جيدة – وكما يفّسر محلياً، فإنه التمتع بعالقات إجتماعية إيجابية وبيئة داعمة والتأقلم مع التحديات من خالل استخدام 

مهارات احلياة اإليجابية والتمتع باألمان واحلماية وإمكانية احلصول على اخلدممات اجليدة. ميكن للتعليم أن يحمي األطفال عبر 
مساعدتهم في التعافي من اآلثار النفس-إجتماعية واإلجتماعية للمحن وعبر دعم مجابهتهم الطبيعية للقيام بذلك. قد 

يحتاج املعلمون أيضاً املساعدة في التعافي باإلضافة إلى إرشاد حول كيفية أقلمة التعليم ليدعم عملية التعافي.
التعليم اجليد: إن التعليم اجليد هو تعليم ممكن احلصول عليه، ومراعي للجندر، ويستجيب للتنّوع. إنه يشمل 1( بيئة آمنة 
وشمولية وصديقة للمتعّلم؛ 2( معلمني كفؤ ومدربني جيداً وميتلكون معرفة في مواضيع الدراسة والتربية؛ 3( منهج مالئم 

وشامل ومحدد السياق ومناسب ثقافياً ولغوياً وإجتماعياً للمتعلمني؛ 4( مواد تدريس وتعّلم مناسبة؛ 5( منهجيات تدريس 
تشاركية حتترم كرامة املتعّلم؛ 6( مساحات مالئمة في الصفوف ونسبة جيدة من املعلمني لكل مجموعة من التالميذ؛ 
و7( تركيز على الترفيه واللعب والرياضة، واألنشطة اخلاّلقة باإلضافة إلى مجاالت مثل تعليم القراءة واحلساب ومهارات 

احلياة ليتمكن املتعلمون من حتسني مهاراتهم املعرفية وتفادي دورة الغضب والدمار البشري على املستوى اإلجتماعي وعلى 
مستوى األجيال القادمة.

التعليم املالئم: فرص التعلم املناسبة للمتعلمني. يأخذ التعليم املناسب بعني اإلعتبار التقاليد واملؤسسات احمللية، 
واملمارسات الثقافية اإليجابية، واملعتقدات وحاجات اجملمع. إنه يحّضر األطفال ملستقبل إيجابي في اجملتمع ضمن سياق وطني 

ودولي. إن التعليم املناسب هو أحد عناصر جودة التعليم، ويشير إلى ما يتم تعلمه، وكيف يتم تعلمه، وفعالية التعلم.
القدرة على اجملابهة: قدرة النظام أو اجملتمع أو الفرد املتعرضني لألخطار على التأقلم. يعني هذا التأقلم، املقاومة أو 

التغيير للوصول واحلفاظ على مستوى مقبول من األداء والتماسك. تعتمد املرونة على آليات التأقلم ومهارات احلياة مثل حل 
املشكالت، والقدرة على السعي إلى تأمني الدعم والتحفيز والتفاؤل واإلميان واملثابرة وسعة احليلة. حتصل املرونة عندما تكون 

العوامل احلمائية التي تدعم الرفاه أقوى من عوامل اخلطر التي تسبب الضرر.
مقاربة مرتكزة على احلقوق: إن املقاربة املرتكزة على احلقوق تعتمد على مبادئ حقوق اإلنسان حول عدم التمييز 

واملساواة، واملساءلة والشفافية واملشاركة والتمكني واحلق في التعليم لتوجيه وتنظيم كل نواحي التعّلم، من السياسة 
وصوالً إلى الصف. يجب على القائمني بالواجبات، مثل األهل، واملعلمني، وسلطات التعليم والسياسيني أن يفوا بواجباتهم 

ودعمهم لألطفال )كأصحاب حق ليطالبوا بحقهم(. مثالً، يجب عليهم أن يضمنوا أن التعليم املؤمن ال ميّيز وأنه مفتوح 
لتدقيق اآلخرين، األمر الذي يتيح مشاركة فّعالة للمتعلمني واألطراف املعنية األخرى. لألطفال واملتعلمني احلق في معرفة 

حقوقهم واحلق في املشاركة في كل القرارات التي تخصهم، بشكل مباشر أو غير مباشر. كذلك لألطفال احلق في التأثير 
http:// على صنع القرار وحتقيق التغيير. إن املعلمني هم األداة الرئيسية إليصال هذه املعرفة إلى تالميذهم. )الرجاء مراجعة

www.hrea.org ملزيد من املعلومات(.
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اخلطر: إحتمال وقوع ضرر أو خسارة نتيجة لتهديدات خارجية مثل األخطار الطبيعية، وإنتشار فيروس نقص املناعة 
البشرية، والعنف القائم على اجلندر )اجلنس(، أو هجوم مسلح وإختطاف، جنباً إلى جنب مع نقاط الضعف الفردية، 

مثل الفقر واإلعاقة اجلسدية أو العقلية أو العضوية في مجموعة ضعيفة.

تقييم اخملاطر: منهجية لتحديد طبيعة ومدى اخملاطر عن طريق حتليل األخطار احملتملة وتقييم األوضاع القائمة 
الضعف التي ميكن أن تشكل خطراً محتمالً أو أذى للناس وسبل العيش واملمتلكات والبيئة التي يعتمدون عليها.

تدريب املعلمني: دعم وبناء القدرات لتمكني املعلمني وسائر العاملني في التعليم من إرشاد وتقييم املتعلمني 
بفعالية في املناهج. تستند برامج تنمية املعلمني على اإلحتياجات الفعلية واملتغيرة لكل من املعلمني واملتعلمني. 

ينبغي أن يكون هناك صلة واضحة بني املناهج، وحقوق التعليم، وإحتياجات التالميذ وعائالتهم، وتدريب املعلمني 
ودعمهم املستمر. يجب على املعلمني وسائر العاملني في التعليم تلقي التدريبات الدورية املناسبة واملنظمة وفقاً 

لالحتياجات والظروف.

يشير التدريب قبل اخلدمة Ê إلى التدريب الذي يحصل عليه املعلمون قبل الدخول إلى الصف وبدء التدريس.

يشير التدريب أثناء اخلدمة Ê إلى فرص التدريب املتواصلة التي تقّدم للمعلمني بعد أن يبدأوا التدريس في الصفوف.
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ق 3

رف
املرفق رقم 3: ملّخص عن احلد األدنى ملعايير التعليمامل

– اجلهوزية، اإلستجابة، التعافي من اآليني

القضايا املوضوعية الرئيسية:

التخفيف من النزاع، احلد من مخاطر الكوارث، تنمية الطفولة املبكرة، اجلنس )اجلندر(، مرض وفيروس نقص املناعة البشرية 
املكتسبة، حقوق اإلنسان، التعليم الشمولي، الروابط بني القطاعات، احلماية، الدعم النفس-إجتماعي والشباب

املعيار رقم 4 
تقييم نتائج التعّلم

املعيار رقم 3 
التدريس وعمليات 

التعّلم

املعيار رقم 2   
التدريب، التطور املهني 

والدعم

املعيار رقم 1   
املناهج

املعايير األساسية:

مشاركة اجملتمع، التنسيق، التحليل

يتم إستخدام األساليب 
املالئمة لتقييم نتائج 
التعّلم والتحقق من 

صحتها.

تكون عمليات التدريس 
والتعّلم مرتكزة على 
املتعّلم، وتشاركية 

وشمولية.

يتم إستخدام مناهج 
مناسبة ثقافياً وإجتماعياً 
لتأمني التعليم الرسمي 

وغير الرسمي املالئم 
للسياق اخلاص وحاجات 

املتعلمني.

يتلقى املعلمون وسائر 
العاملني في التعليم 

التدريب املناسب الدوري 
واملنّظم وفقاً حلاجاتهم 

وظروفهم.

التدريس والتعّلم
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املرفق 4

املرفق رقم 4: ملّخص عن مبادرة التدريس والتعّلم
من اآليني

مت تصميم امللّخص ليستعمل ألغراض املناصرة والتوزيع عند تعريف الناس على املالحظات اإلرشادية من اآليني ورزمة موارد 
التدريس والتعّلم.

مدارس مستقرة، مجتمعات مستقرة: املالحظات اإلرشادية حول التدريس والتعّلم من اآليني

منذ منتدى داكار العاملي للتعليم عام 2000، كان هناك تركيزاً متزايداً على حاجات التعليم للجماعات املتأثرة بالنزاع 
والكوارث. إاّل أنه، وبالرغم من حصول تقّدم في السنوات األخيرة لضمان حصول كل األطفال والشباب املتأثرين باألزمات 
على الفرص التعليمية، فإن احملتوى الذي يتم تدريسه، ومنهجيات تدريب وتدريس املعلمني، وتقييم نتائج التعّلم، غالباً 

ما يتم التطرق إليها بطريقة غير مناسبة. من الضروري أن يكون التعليم مالئماً ومناسباً من مرحلة الطوارئ وصوالً إلى 
مرحلة التعافي. إن إشراك املتعلمني في البرنامج أمٌر ذو منفعة قليلة وقد يكون له آثار جدّية طويلة األمد، إذا كان البرنامج 
ينقصه املادة املناسبة، واملالءمة، و/أو التدريس اجليد. إن اإلنتباه إلى املناهج أمر هام لتفادي إعادة إنتاج احملتوى الذي قد يكون 

ساهم في إنقسامات ونزاعات سابقة. ما هي فائدة إنفاق املال واملوارد لبناء مدارس جديدة إذا كانت املناهج ترّبي األحقاد 
التاريخية أو تخلق توترات جديدة، وحتّول املدارس إلى أراٍض للمعارك في الصراع املدني؟

قد تؤمن األزمات فرصاً للحكومات واجملتمعات والشركاء مثل املنظمات غير احلكومية ووكاالت األمم املتحدة إلعادة بناء 
أسس األمن البشري، مبا في ذلك تدريس كل أعضاء اجملتمع مهارات وقيم جديدة، مثل أهمية التعليم الشمولي واملشاركة 

في العمليات اإلجتماعية والسياسية. باإلضافة إلى تعليم القراءة والكتابة واحلساب في هذه اجملتمعات املتضعضعة، 
قم بتأسيس قواعد للسالم والتسامح وحل النزاع وحقوق اإلنسان واحملافظة على البيئة واحلد من مخاطر الكوارث، حيث 

تساعد بالتالي بتفادي وتخفيف واالستجابة لألزمات املستقبلية. يضمن احلصول على التعليم، حصول اجملتمعات واألفراد 
على الدعم املطلوب إلستدامة الرفاه النفسي وإلعادة بناء مجتماعتهم. ببساطة، فإن التعليم اجليد له نتائج جّمة. 

أظهرت الدراسات أن إزدياد مستويات التعليم األساسي والثانوي اجليد يقلل من احلروب18 فيما تقلل كل سنة تعليم رسمي 
إضافية يتلقاها الذكور من خطر إنخراطهم باألزمة بنسبة 20 باملئة19.

إن اإلعتراف مبساهمة التعليم اجليد بشكل إيجابي في األمن البشري في كل مراحل إدارة اخملاطر، من اإلستجابة لألزمة 
وحّتى التعافي، من النمو وحّتى التفادي واجلهوزية، هو أمر أساسي. بالتالي، يجب على احلكومات واجملتمع الدولي ضمان أن 

االستجابات التعليمية مبنية على ممارسات جيدة، مثل تلك املوجودة في املالحظات اإلرشادية ورزمة موارد التدريس والتعّلم 
من اآليني.

ما هي املالحظات اإلرشادية حول التدريس والتعّلم من اآليني؟
لقد مت تطويرها عبر عملية إستشارية واسعة من خالل شبكة تضم أكثر من 4,000 عضو يعملون في 138 دولة )وفق 

إحصائيات كانون الثاني 2010( لضمان حق اجلميع في احلصول على التعليم اجليد واآلمن في حاالت الطوارئ وصوالً إلى 
مرحلة التعافي. تقّدم املالحظات اإلرشادية للتدريس والتعّلم من اآليني إطار عمل لتحديد قضايا التدريس والتعّلم الهامة 
والتطرق إليها ضمن اجملتمعات املتأثرة باألزمات. تستند املالحظات اإلرشادية حول التدريس والتعّلم على احلد األدنى ملعايير 

التعليم من اآليني وتقّدم ممارسات جيدة مرتكزة على أدلة حول القضايا الهامة املتعلقة بأقلمة وتطوير املناهج، وتدريب 
املعلمني، والتطور املهني والدعم، وعمليات التدريس والتعّلم، وتقييم نتائج التعّلم. ترافق املالحظات اإلرشادية رزمة موارد 

حتتوي على أدوات مختارة، وتشمل منوذج ألدوات ومواد تدريس ودراسة حاالت، والتي ميكن إستخدامها ألقلمة املمارسات 
اجليدة ضمن املالحظات اإلرشادية للسياقات احملددة.

ملاذا ومن يجب أن يستخدم املالحظات اإلرشادية حول التدريس والتعّلم؟
سواَء كانت في حالة طوارئ حادة، أو مرحلة تعافي مبكر، أو مرحلة جهوزية لنزاع أو كارثة طبيعية، تستطيع األطراف 
املعنية في التعليم أن تستخدم املمارسات اجليدة املوّضحة في املالحظات اإلرشادية حول التدريس والتعّلم من اآليني 

للمساعدة في أخذ قرارات هامة حول طبيعة خدمات التعليم املقّدمة، الرسمية وغير الرسمية، وحول املناهج الواجب 
إتباعها مبا في ذلك أولويات التعّلم، سواء كانت مرتكزة على القراءة، احلساب، مهارات احلياة، مهارات البقاء، املهارات املهنية، 

أو الدراسة األكادميية، وحول منهجيات التدريس والتعّلم ومن ضمنها الدعم النفس-إجتماعي للمتعلمني واملوظفني.
ذة، مبا  املستخدمون األساسيون هم الوزارات احلكومية )وزارة التعليم والشباب والرعاية اإلجتماعية( وموظفو املنظمات املنفِّ

في ذلك املنظمات غير احلكومية الدولية والوطنية. إن هذه األداة مفيدة كذلك للممولني ومعاهد تدريب موظفي التعليم 
أو موظفي األبحاث، ومجتمع التدريس، وإحتادات املعلمني، واجملتمعات املتأثرة. 

ineesite.org/teachinglearning أو زيارة املوقع teachinglearning@ineesite.org :للمزيد من املعلومات، الرجاء التواصل مع

18   منظمة غوث األطفال – النروج )2008(؛ بناء السالم وحتويل النزاع املسّلح من خالل أنظمة التعليم
19   حيث يبدأ السالم، منظمة غوث األطفال
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ق 5

رف
املرفق رقم 5: منوذج حتليل نقاط القوة والضعف امل

)SWOT Analysis( والفرص واخملاطر
 SWOT الرجاء مراجعة اجلدول رقم 1 في قسم املناهج على الصفحة 4 للحصول على مثال على منوذج معبأ حول حتليل

للمنهج. 

الوضع الذي يتم حتليله :                                                                                                                                           

الشركاء املشاركون في التحليل :                                                                                                                              

إن منوذج SWOT هو لتحليل التعليم. ميكن للعديد من املعايير أن تنطبق على أكثر من جزء واحد. قم بتحديد املعايير 
املناسبة لوضع الـ SWOT اخلاص بك.

إحدى األهداف الرئيسية لـ SWOT هي توضيح معلومات حول الوضع ليتمكن املمارسون وصانعو القرار من البناء على 
نقاط القوة واحلد من نقاط الضعف وإغتنام الفرص ومواجهة التهديدات. إنها تساعد املنظمات أو قطاع/مجموعة 

التعليم لفهم الوضع بشكل أفضل وما هي املداخالت أو الدعم املطلوب لتحقيق أهداف التعليم. أثناء تطوير الـ 
SWOT، يجب خلق بيئة آمنة ومفتوحة لتؤمن حتليالً واضحاً. يجب أخذ الوقت للتفكير وأخذ القرار حول ما يجب فعله 

بنتائج الـ SWOT، مع أخذ بعني اإلعتبار أدوار ومسؤوليات مختلف األطراف املعنية. ما هي اخلطوات املطلوبة للتقليل 
من نقاط الضعف ومواجهة التهديدات؟ ما هي نقاط القوة والفرص التي تتيح اإلستجابة؟ كيف ميكن إستخدام نتائج 

الـ SWOT لتطوير خطط القطاع أو اخلطط التنظيمية.

نقاط الضعفنقاط القوة

التهديداتالفرص

* منوذج SWOT معّدل للمالحظات اإلرشادية حول التدريس والتعّلم من اآليني
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املرفق 6

املرفق رقم 6: نتائج التعّلم 
أ.  مستويات التعليم )التصنيف العاملي القياسي للمراحل التعليمية(20، املقاربات ونتائج التعّلم 

املتوقعة )يستحسن قراءتها مع املناهج(

مرحلة التعليم: 
التصنيف العاملي القياسي للمراحل التعليمية لتعليم الطفولة املبكرة : 0

نتائج التعّلم املتوقعة )أمثلة مختارة(املكونات الرئيسية )أمثلة مختارة(

	 غالباً ما تكون غير إلزامية
	 مرتكزة على االنشطة الترفيهية، اإلستقاللية، التواصل، 

التفاعل اإلجتماعي وتطوير قطاعات متعددة لألطفال ) 
احلاسة احلركية، لغوية وتواصلية، عاطفية ومعرفية

	 قد تعزز كفاءات اللغة األم
	 قد تؤمن كفاءات أكادميية أساسية، مثل القراءة، الكتابة، 

واحلساب
	 فرص لألمهات للتعّلم حول تنمية الطفولة املبكرة 

وتطوير شبكة دعم
	 قد تكون مرتكزة على املنزل أو اجملتمع عوضاً عن اإلرتكاز 

على املؤسسات

	 قدرات للمشاركة في أنشطة أكثر تنظيماً
	 تلعب دوراً هاماً في العمليات اإلجتماعية وفي حتضير 

األطفال لبرامج تعّلم منهجية
	 القدرة على اللعب والعمل مع اآلخرين، وتطوير املهارات 

اإلجتماعية
	 القدرة على تطوير فهم أساسي للحقوق واملسؤوليات

	 املهارات احلركية )مثالُ، إستخدام وسائل وأدوات أساسية(
	 تطوير بعض املهارات األساسية، مثل التواصل الشفهي، 
القراءة، الكتابة، واحلساب، املرتبطة ببيئة األطفال املألوفة

	 تطوير الوعي والروتني حول ممارسات الصحة والنظافة 
الشخصية

مرحلة التعليم: 
التصنيف العاملي القياسي للمراحل التعليمية للتعليم األساسي : 1

نتائج التعّلم املتوقعة )أمثلة مختارة(املكونات الرئيسية )أمثلة مختارة(

	 غالباً ما تكون إلزامية
	 تطوير الكفاءات األساسية )القراءة، الكتابة، احلساب، 

والتواصل(
	 يتعّرض املتعلمون بشكل متزايد ملواضيع جديدة، خاصة 

في العلوم، العلوم اإلجتماعية، الفنون، مهارات احلياة، 
والدراسات الدينية

	 غالباً ما يقوم معّلم/معلمة واحدة بتدريس كل أو معظم 
املواضيع

	 يتم الترويج للمقاربات املرتكزة على املتعّلم
	 يتم الترويج للتعّلم واملناهج املدموجة )مثالً، العالقة 

بني البشر وبيئتهم، العالقة بني األفراد، ثقافتهم 
ومجتمعاتهم، العالقة بني سلوكيات ومعتقدات األفراد 

والتعليم املدني(
	 يلعب معلمو الصفوف دوراً هاماً في تأمني التقييم 

املتواصل التكويني والتلخيصي
	 في الصفوف األساسية العليا، قد يتم إدخال لغة أجنبية

	 في بعض البلدان، يتم وضع تركيز خاص على تطوير 
كفاءات متعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتواصل

	 تطوير الكفاءات األساسية، مثل التواصل، القراءة، 
الكتابة، واحلساب عبر إستخدام اللغة األم، باإلضافة إلى 

لغة التدريس )إذا كانت مختلفة عن اللغة األم(
	 التوعية حول الروابط بني النفس والبيئة الطبيعية 

واملتطورة(
	 القدرة على إستخدام أساليب مختلفة للتعبير عن 

الذات وحلل املشكالت )مثالً، لغوية، فنية، رمزية، جسدية/
غير شفهية(

	 القدرة على ربط القرارات باألفعال والنتائج
	 القدرة على إستخدام املنطق بالشكل الصحيح 

والتعامل مع الواقع بشكل متزايد
	 القدرة على إظهار التفهم للقوانني/القواعد وعالقتهم 

بحقوق األطفال
	 إهتمام أساسي وبراعة في التعّلم املبني على البحث 
وحل املشاكل بإستخدام أساليب تفسيرية للتعّلم، 

تأمني املراجع للقواعد العلمية وعملية التفكير النقدي
	 تطوير القدرات احلركية والتشغيلية، مثل تنسيق 

احلركات، إستخدام أدوات وعمليات بسيطة
	 تطوير مهارات احلياة، مثل الوعي حول اخملاطر والسلوكيات 

املالئمة لتفاديها، واملمارسات الصحية اجليدة، واحلوار 
املدني، والوعي البيئي، ومهارات التواصل

	 براعة أساسية في تكنولوجيا املعلومات والتواصل

)ISCED( 20  التصنيف العاملي القياسي للمراحل التعليمية
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ق 6
رف

مرحلة التعليم: امل
التصنيف العاملي القياسي للمراحل التعليمية للتعليم قبل الثانوي: 2 

نتائج التعّلم املتوقعة )أمثلة مختارة(املكونات الرئيسية )أمثلة مختارة(

	 يشارك التالميذ مبواضيع أكثر تفرداً، بالرغم من أن 
العلوم والعلوم اإلجتماعية من املمكن تدريسها بطريقة 

مدموجة
	 غالباً ما يتم تدريس املواضيع املتميزة عبر معلمني 

مختلفني، بالرغم من إمكانية إستخدام التدريس عبر 
الفريق

	 يتم إدخال عناصر التدريب التقني واملهني، باإلضافة إلى 
التوعية الشخصية واملهنية

	 في العديد من البلدان، يتم إدخال لغة أجنبية ثانية
	 من املمكن أن يؤمن املنهج إحتماالت متزايدة للتمييز 
	 غالباً ما يكثر إستخدام املقاربات املرتكزة على املتعلم

	 يتم إدخال بعض أشكال التقييم، مثل اإلمتحانات 
واإلختبارات، من أجل حتديد إستكمال مستويات التعليم
	 قد يتم إستخدام مقاربات بديلة، مثل التعليم عن بعد، 

في حاالت خاصة
	 قد يتمكن التالميذ الذين لن يتابعوا التعليم الثانوي من 

اإلنخراط في سوق العمل أو التمرين في املهن

	 مهارات فكرية أكثر تطوراً، مثل القدرة على التحليل، 
وتوليف، حل املشاكل بشكل مستقل والتقييم وتقييم 

الذات بشكل خاّلق
	 قدرة محّسنة على إستخدام مختلف وسائل التواصل 

والتعبير )مثالً، اللغوية، الفنية، الرمزية، والقواعد 
اجلسدية/غير الشفهية(

	 وعي شخصي، إدارة ذاتية، والثقة بالنفس
	 التسامح واإلحترام مع النفس واآلخر
	 الوعي الثقافي واإلدارة البّناءة للتنّوع

	 الوعي املدني واألخالقي والسلوكيات )مثالً، تقييم ما 
هي األفعال املطلوبة في حاالت خاصة، املشاركة في 

صنع القرار، القيادة والعمل اجلماعي، وإظهار التسامح، 
اإلحترام والتضامن، املشاركة في احلياة املدرسية 

واجملتمعية، أخذ املبادرات(
	 القدرة على تطبيق التعّلم املرتكز على البحث ومقاربات 
البحث )مثل صياغة الفرضيات، البحث عن أدلة/بيانات، 

حتليل وتفسير البيانات، إستخالص النتائج، مشاركة 
النتائج مع اآلخرين(

	 مهارات احلياة والعمل )مثالً، قدرة محّسنة على وضع 
النظريات قيد التطبيق، إستخدام أدوات وعمليات أكثر 
تعقيداً، األمان واملسؤولية، تقييم اخملاطر وإتخاذ قرارات 

حكيمة، أخذ املبادرات، تفادي األخطار والترويج ألساليب 
احلياة الصحية، حماية البيئة، مراعاة اجلنس )اجلندر(، 

العمل في فريق، التنافس العادل، حل النزاعات بطريقة 
بّناءة(

	 القدرة على التعامل مع تكنولوجيا املعلومات والتواصل 
بطريقة كفوءة ومسؤولة

	 الوعي حول اإلعالم واإلنفتاح

مرحلة التعليم: 
التصنيف العاملي القياسي للمراحل التعليمية للتعليم بعد الثانوي )مبا في ذلك التدريب التقني واملهني(: 3

نتائج التعّلم املتوقعة )أمثلة مختارة(املكونات الرئيسية )أمثلة مختارة(

	 تؤمن بعض أشكال التدريب التقني واملهني فرصاً للتمتع 
بالتعليم اجلامعي إستناداً إلى إمتحانات وشهادات 
محددة جتري عند نهاية مرحلة التعليم، حيث يبدأ 

املتعلمون باإلندماج في عالم العمل
	 قد يؤمن املنهج فرصاً متزايدة للتمايز والتخصص

	 في العديد من املواضيع املتميزة )عادة ما تكون كذلك(، 
يترّكز التدريس والتعّلم األن بشكل متزايد على النواحي 

األكادميية
	 إستمرار النمو الشخصي والوعي املهني

	 في العديد من البلدان، يكون التركيز املتزايد على تعليم 
تكنولوجيا املعلومات والتواصل، والتعليم العلوم 

والرياضيات، وتعليم املواطنة، وتعليم العمل والتمرين 
املهني.

	 قدرة محّسنة على التواصل والتعبير عن الذات عبر 
إستخدام قواعد مختلفة بطريقة شخصية وواضحة 

)مثالً، لغوية، فنية، رمزية، جسدية/غير شفهية(
	 مهارات فكرية أكثر تطوراً مثل التفكير النقدي، اإلبداع، 

حل املشاكل
	 القدرة على تقييم، معاجلة، ومشاركة املعلومات بشكل 

مستقل ومناسب ومسؤول
	 القدرة على إستخدام األساليب، الوسائل، واألدوات اخلاصة 

بالبحث العلمي
	 وعي شخصي محّسن وإدارة ذاتية

	 كفاءات أخالقية ومدنية مبّينة )معرفة، قيم، مهارات، 
ِطباع( في سياق خدمة اجملتمع املوّجهة وحل املشاكل
	 قدرة محّسنة على التعامل مع تكنولوجيا املعلومات 

والتواصل واإلعالم بشكل مستقل، وبطريقة نقدية 
ومسؤولة

	 مهارات حياة وعمل محّسنة، مثل إتخاذ القرارات 
الواضحة، حل النزاع بطريقة سلمية وبّناءة، العمل 

اجلماعي، اإلدارة البّناءة للتنّوع، مراعاة اجلنس )اجلندر(، 
الوعي واملراعاة البيئية، مهارات تدريب مهنية، كفاءات 

مالية وإستهالكية
	 جهوزية لدمج أدوار متنّوعة في احلياة اخلاصة والعامة 

واملهنية بشكل فّعال وكفوء ومسؤول 
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املرفق 6

ب.  نتائج التعّلم املمكن قياسها

إن كل سياق مختلف عن اآلخر وسوف يتطلب من األطراف املعنية تصميم أهداف تعّلم خملتلف برامج 
التعليم ومراحل النمو. يؤمن التالي أمثلة حول نتائج التعّلم املمكن قياسها:

نتائج التعّلم 
املمكن 
قياسها

تعليم احلد من مخاطر الكوارث

	 يتمكن املتعلمون من شرح كيف ميكن ملمارسات إستعمال األراضي أن تزيد من القدرة التدميرية املعرفة
للفيضانات املوسمية

	 يعرف املتعلمون ما يفعلونه عندما يسمعون أو يرون مختلف إشارات التحذير

	 يقّدر املتعلمون البيئات الطبيعية ويتمنون حمايتهاِطباع
	 يؤمن املتعلمون بأنه لديهم مسؤولية للمساعدة في التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية 

	 يظهر املتعلمون القدرة على أخذ خطوات لصون وحماية البيئة الطبيعيةمهارات
	 يستطيع املتعلمون مسح مؤمني خدمات الطوارئ والتواصل معهم في مجتمعهم احمللي

النّية 
السلوكية

	 يظهر املتعلمون رغبة في وضع خطط مع األهل والعائلة حول مكان التالقي في حالة الطوارئ
	 يظهر املتعلمون نية استخدام تقنيات التعقيم املالئمة ملياه الشرب غير اآلمنة
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ق 7

رف
املرفق رقم 7: خلق مؤشرات للمراقبة والتقييمامل

إن املؤشرات هي أدوات مفيدة لقياس أثر البرنامج أو النشاط. يرّكز العديد من برامج التعليم على جمع أدلة على 
التغيير بإستخدام مؤشرات كمّية )قياس األرقام(. حتاول املؤشرات النوعية تخطي األرقام وقياس أدلة أدق حول العناصر 

الذاتية للفرد والنمو اإلجتماعي.

تطرح كل من األقسام األربعة في املالحظات اإلرشادية - املناهج؛ التدريب والتطور املهني والدعم؛ التدريس ونتائج 
التعّلم؛ وتقييم نتائج التعّلم – أسئلة في اجلداول حول مشاركة األطراف املعنية، ومدى مالءمة املواد املستخدمة 

وبرامج التدريب، واألثر املبنّي في عملية التدريس والتعّلم عند إستخدام تدريبات أن مواد أو أساليب محددة. من املمكن 
خلق مؤشرات لكل من األسئلة املطروحة في اجلداول. لفعل ذلك، من الضروري حتديد أي نشاط أو مشاركة أو تفاعل 

سوف يخلق تغييراً ويحّوله إلى فعل ممكن مالحظته. ميكن احلصول على املزيد من اإلرشاد الشامل في وثيقة منظمة 
غوث األطفال ”Quality Counts: Developing Indicators in Children’s Education“، والتي ميكن إيجادها في رزمة موارد 

التدريس والتعّلم من اآليني.

أمثلة عن مؤشرات من كل مقطع:

املناهج:

كة في حتليل ومراجعة املنهج Ê عدد وخلفية األطراف املعنية املشار
وجود منهج مصمم يشمل محتوى مالئم ملرحلة الطوارئ Ê 

وجود منهج جلميع مستويات األعمار والنمو Ê 
عدد املعلمني والعاملني في التعليم املدربني على مراجعة املنهج Ê 

القضايا املوضوعية الرئيسية التي مت شملها في املنهج Ê 
عدد األطفال والشباب القادرين على حماية أنفسهم ومجتمعاتهم )مثالً، إستهداف مهارات محددة، املعرفة  Ê 

والسلوك الصحيح حول الوقاية من مرض نقص املناعة البشرية املكتسبة، نشر الوعي حول القذائف غير املنفجرة 
واأللغام األرضية(.

التدريب، والتطور املهني والدعم

ف املعنية املشاركة في دعم عمليات التدريس والتعّلم Ê عدد، خلفية، وتنّوع األطرا
مت إشراك أطراف معنية مناسبة تفهم أساليب التقييم واألهداف Ê 

قامت وزارة التعليم أو املنظمات املنفذة بتطوير برامج تدريب شاملة مرتكزة على نتائج التقييم Ê 
مت حتقيق النتائج املرجوة عبر أنشطة تدريب Ê 

مت مسح حاجات القدرات ومت تنفيذ خطوات ملحوظة للتطرق للثغرات ونقاط الضعف Ê 
عمليات التربوية Ê تقييم مستمر للتدريس لضمان جودة مستدامة ومتزايدة، ومراقبة لل

التدريس ونتائج التعّلم

طراف املعنية الداعمة لعملية التدريس والتعّلم على مستوى املدرسة Ê عدد وخلفية األ
عدد املعلمني الذين يستخدمون منهجيات مرتكزة على الطفل Ê 

عدد املعلمني الذين يدّرسون محتوًى مناسب ومالئم حلاجات املتعلمني Ê 
عدد الصفوف التي تتمتع ببيئة صديقة للطفل، وحتتوي على مواد وتصميم يرّوج للتفاعل النشط بني املتعلمني  Ê 

واملعلمني
صديقة للطفل Ê عدد املتعلمني املشاركني بفعالية في عملية التعّلم في املساحات ال

تقييم نتائج التعّلم

ب للمتعلمني Ê يتم إجراء تقييم التعّلم األساسي لتحديد الوضع املناس
شمل املدارس التي ال تخضع برامجها للمراقبة )إذا وجدت( في التقييم لقياس األثر اإلجمالي على البرنامج Ê 

يتم حتليل نتائج التقييم الكلية )النتائج الفردية ونتائج أثر البرنامج( لتحديد مدى مساعدة البرنامج في التقليل  Ê 
من األخطار وزيادة احلماية للمتعلمني.
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املرفق 8

املرفق رقم 8: دليل املعلمني للمالحظات اإلرشادية 
حول التدريس والتعّلم من اآليني

لقد صمم دليل املعّلم ليتم إستعماله من قبل املعلمني ومدربي املعلمني. إنه يقّدم نصائح عملية للمعلمني ليأخذوها 
بعني اإلعتبار أثناء التخطيط للصفوف ودعمها في وقت األزمة أو في مرحلة التعافي املبكر. إنه مرتكز على املالحظات 

اإلرشادية حول التدريس والتعّلم من اآليني ويؤمن القضايا الرئيسية ليأخذها املعلمني بعني اإلعتبار في ما يتعلق بـ:
املناهج Ê 

التدريب، والتطور املهني والدعم Ê 
عمليات التدريس والتعّلم Ê 

تقييم نتائج التعّلم Ê 
قد يرغب املستعملون مبراجعة الوثيقة األكبر للحصول على نظرة عامة شاملة حول عملية التدريس والتعّلم، 

وللحصول على مراجع للوثائق وكتيبات التدريب، والئحة باملصطلحات الرئيسية.

التطويع

يلعب املعلمون دوراً أساسياً خالل وبعد الكوارث والنزاعات. تزّود برامج التعليم التالميذ وعائالتهم بالدعم واملعلومات 
احملافظة على احلياة واملنقذة للحياة والدعم. كذلك تؤمن فرصة إلستكمال املدرسة، والتي قد تؤدي إلى شعور أكبر 

باألمل واإلستقرار العاطفي خالل وقت مضطرب.

لسوء احلظ، غالباً ما تتأثر موارد التدريس وأنظمة التعليم بالكوارث والنزاعات، ما يصّعب األمر على املعلمني في تأمني 
تعليم جيد في سياقات الطوارئ. قد ال تتمكن أنظمة التعليم من تأمني تدريب مالئم، أو دعم تقني وإداري مالئم؛ 

لذلك قد يكون من الضروري للمعلمني إيجاد خيارات أخرى لبناء مهارتهم وخلق نظام الدعم اخلاص بهم مثل تنظيم 
مجموعات دعم للمعلمني حيث باستطاعتهم اللقاء وحل املشاكل سوياً. إال أن املعلمني بإمكانهم أن يؤمنوا للتالميذ 

جتربة التعّلم اإليجابية واملناسبة إذا كانوا جاهزين ومرنني ولديهم املوارد ويفهمون حدود قدرتهم في وقت األزمة.

سوف حتتاج البلدان واجملتمعات اخملتلفة إلى مقاربات مختلقة للتعليم خالل الطوارئ والتعافي املبكر. سوف يكون هناك 
أيضاً فوارق بني الكوارث الطبيعية والنزاع املسّلح. يشّجع املعلمون على مناقشة حاجات التالميذ احملددة مع املعلمني 
اآلخرين، ومع املشرفني، واألهل وأعضاء اجملتمع. تذكر أنك لست وحيداً. بعض الفوارق الرئيسية بني الكارثة الطبيعية 

والنزاع املسّلح ملّخصة أدناه في اجلدول رقم 1.

اجلدول رقم 1: الفوارق الرئيسية بني الكارثة الطبيعية والنزاع املسّلح

النزاع املسّلحالكارثة الطبيعية

التأثيرات احملتملةالتأثيرات احملتملة

	 يخاف التالميذ من تكرار احلدث
	 تلحق أضرار كبيرة باملنازل واملدارس

	 نقص في املياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي اآلمنة
	 إزدياد األمراض مثل الكوليرا واملالريا

	 يخاف التالميذ ويعرفون أشخاصاً تأذوا أو قتلوا
	 يتعلم التالميذ السلوك العدائي واملعتقدات املنحازة 

نحو اآلخرين
	 قد ال يتمكن املعلمون من السفر للتدريب

	 تلحق أضرار باملنازل واملدارس لفترات طويلة

اإلستجابات احملتملة في الصف والتدريساإلستجابات احملتملة في الصف والتدريس

	 تأمني الدروس لشرح كيف حصلت الكارثة الطبيعية 
وكيف ميكن للتالميذ أن يحموا أنفسهم في املستقبل

	 إزالة احلطام من الصفوف واملدرسة
	 تأسيس خزانات مياه ومراحيض مؤقتة وآمنة

	 تعليم التالميذ كيف يحمون أنفسهم عبر غسل اليدين، 
وجمع وإستخدام املياه النظيفة فقط، وإستخدام 

الناموسيات )ِشباك البعوض(

	 خلق أنشطة تتيح للتالميذ الشعور باألمان والتقدير
	 دمج أنشطة ورسائل تعليم السالم في خطط الدروس 

اليومية
	 خلق دوائر دعم للمعلمني في املدارس ومشاركة النصائح 

فيما بينهم
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ق 8

رف
مالحظة القضايا املوضوعية الرئيسيةامل

في كل سياق سوف يكون هناك قضايا هامة على املعلمني أخذها بعني اإلعتبار عند تطوير وتخطيط أنشطة فورية 
وعلى املدى الطويلة مرتبطة باملناهج وبتدريب املعلمني، وبعمليات التدريس والتعّلم، وبتقييم نتائج التعّلم. لقد مت أخذ 

هذه القضايا بعني اإلعتبار أثناء تصميم »النقاط األساسية للمعلمني ألخذها بعني اإلعتبار« )في األسفل(. للحصول 
على الئحة من القضايا املوضوعية األساسية، الرجاء مراجعة املالحظة د على الصفحة 12 في املالحظات اإلرشادية.

معايير التدريس والتعّلم: نقاط أساسية للمعلمني 
لألخذ بعني اإلعتبار

1.   املناهج
تنطوي املناهج على مجموعة من أهداف التعّلم املتوافق عليها وخطة منظمة لألنشطة أو اخلبرات التي مت تصميمها 

لتحقيق مثل تلك األهداف ودعم عملية التعّلم. إنها تشمل إطار العمل والوثائق املكتوبة املستخدمة في تدريس 
الصفوف، مثل الكتب املدرسية، ووسائل التدريس والتعّلم، والكراسات التي تساعد املعلمني في التخطيط ألنشطة 
الصفوف. في أنظمة التعليم الرسمي، غالباً ما يتم تطوير املنهج على املستوى الوطني فيما قد يتم تطوير منهج 

التعليم غير الرسمي من قبل مجموعات أخرى.
بغض النظر عن كمية املواد املتاحة، يتوقع من املعلمني إتباع إطار عمل محدد لضمان حتقيق التالميذ ألهداف تعّلم 

محددة. مبا أنه قد يكون لديهم سلطة قليلة على املنهج، قد يكون من املمكن أن يضيف املعلمني مهارات احلياة الهامة 
ورسائل تعليم السالم واحملتوى في أوقات الطوارئ والتعافي املبكر. قد تساعد هذه الرسائل اجلديدة واحملتوى في إنقاذ 

حياة التلميذ أو تأمني احلماية، أو توسيع آفاق معرفته وفهمه للعالم وكيف ميكنه أن يعيش حياة مثمرة ومساملة، وأن 
يطّور مهارات أساسية إليجاد عمل. قد يتمكن املعلمون، بالتعاون مع املشرفني عليهم واجملتمع، من الترويج لرسائل 

هامة باستخدام أساليب تدريس مبتكرة مثل املقاربات املرتكزة على التلميذ.

نقاط أساسية للمعلمني ألخذها بعني اإلعتبار في ما يتعلق باملناهج:

هل يحتوي املنهج على مواد منحازة؟ Ê 
	 يستطيع املعلمون العمل مع املشرفني عليهم واجملتمع لتحديد املواد املنحازة في املناهج والتي تشمل الصور 

النمطية أو تصورات عن مجموعات من الناس )وفق اجلنس )اجلندر(، العرق، الساللة، الدين، املعتقدات السياسية، 
املوقع اجلغرافي، أو القدرة(.

	 سواء متت إزالة هذه املواد بسرعة أو لم يتم ذلك، يستطيع املعلمني زيادة محتوى إضافي أو أنشطة صفية 
ملناقشة اإلنحيازات للمساعدة في ضمان بيئة صفية أكثر شمولية.21 إن اجلنس )اجلندر( والتعليم الشمولي هما 

من القضايا املوضوعية الرئيسية التي يجب على املعلمني أخذها بعني اإلعتبار.

هل يتطلب الوضع تغييراً في املناهج؟ Ê 
	 ما هي طبيعة حالة الطوارئ وما هو األثر الذي خلفته على التالميذ؟

	 هل ميتلك التالميذ املعرفة واملهارات للتأقلم مع البيئة املتغيرة وحلماية أنفسهم في املستقبل؟
	 ما هي املعلومات اإلضافية التي يجب على التالميذ معرفتها؟

ثال، إذا قام فيضان بتلويث مياه الشرب، ما الذي يجب على التالميذ معرفته حلماية أنفسهم  على سبيل امل	 
وعائالتهم من األمراض املنقولة عبر املياه؟ على سبيل املثال، إذا كان هناك نزاع مسّلح في املنطقة ومت زرع األلغام 

في احلقول والغابات، ما الذي يجب على التالميذ معرفته حلماية أنفسهم وعائالتهم من األذى؟
	 إن حماية الطفل، والدعم النفس-إجتماعي، والِصالت مع القطاعات األخرى )مثل الصحة، املياه والصرف الصحي، 

والغذاء(، هي قضايا موضوعية أساسية محتملة على املعلمني أخذها بعني اإلعتبار. قد يكون هذا هاماً بشكٍل 
خاص عند إستكشاف رسائل مهارات احلياة التي قد تؤمن حماية جسدية وعقلية وعاطفية.

كيف ميكن دمج الرسائل اإليجابية حول حقوق اإلنسان وتعليم السالم وتخفيف النزاع في املناهج؟ Ê 
كانية في البرامج إلدخال مفاهيم أساسية؟ إذا لم تكن هذه املكونات موجودة في البرامج، هل هناك من إم	 

	 هل باإلمكان، مثالً، إدخال حقوق اإلنسان أو حقوق الطفل في صف التاريخ أو العلوم؟ أو إدخال أنشطة تعليم 
السالم في صف اللغة؟

	 هل الصف جاهز لتعليم السالم أم هل أن املقاربة املشتركة مع التخفيف من النزاع )مثالً، مساعدة التالميذ على 
تطوير مهارات لتقليل األثر السلبي للنزاع والعنف( هي أكثر مالءمة؟

21  يضمن التعليم الشمولي إمكانية احلصول على التعليم واحلضور واملشاركة والنجاح لكل املتعلمني في املدارس بغض النظر عن اجلنس، والقدرات 
      اجلسدية والعقلية، والعرق، والساللة، والدين، إلخ
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مالحظة: بالنسبة للمعلمني الذين ال يستطيعون احلصول على مواد تدريس أو تعّلم مكتوبة، سوف يكون من 
الصعب جداً إتباع منهج أو حتقيق أهداف التعّلم املتوقعة. في احلاالت القصوى، قد يكون من الضروري إعادة خلق املواد 

بإستخدام خبرة ومعرفة موظفي التعليم املوجودين وأعضاء اجملتمع.

قراءات مقترحة للمعلمني حول املناهج: )ممكن تنزيلها أيضاً عن موقع ineesite.org/resourcepack أو عبر طلب 
).teachinglearning@ineesite.org نسخة من القرص املدمج حلقيبة أدوات اآليني عبر مراسلة

NRC & UNESCO PEER. )2000(. Teacher Guide - Basic Literacy, Numeracy and Themes for Everyday Living. 
Oslo: NRC & UNESCO PEER.
OHCHR. )2003(. ABC: Teaching Human Rights - Practical activities for primary and secondary schools. New 
York, NY: United Nations.
UNESCO. )2006(. Handbook for Literacy and Non-Formal Educators in Africa. Paris: UNESCO.
War Child Holland. )2009(. I DEAL Lifeskills Training Modules.
Tibbitts, F. )2009(. Human Rights Education Core Competencies.

2.   تدريب املعلمني، والتطور املهني والدعم
إن استمرار احلصول على التدريب، والتطور املهني، والدعم للمعلمني هو عنصر أساسي من التعليم اجليد. إن معرفة 

املعلمني باملواضيع، وقدرتهم على استخدام أفضل أساليب التدريس، هي عناصر أساسية لضمان التعليم اجليد. 
فيما يتم غالباً مقاطعة التطور املهني خالل الكوارث والنزاع املسّلح، تستطيع حاالت الطوارئ فتح األبواب أمام فرص 

لتأمني تدريبات خاصة أو تكميلية ودعماً للمعلمني في اجملتمعات املتأثرة. من الضروري االعتراف بأن املعلمني لديهم قيود 
ويتأثرون كذلك األمر بحاالت الطوارئ. يحتاج املعلمون للدعم النفس-إجتماعي اخلاص بهم وأن يتم تزويدهم باملهارات 

لتقدمي مثل ذلك الدعم النفس-إجتماعي إلى التالميذ.

نقاط أساسية للمعلمني ألخذها بعني اإلعتبار في ما يتعلق بالتدريب، والتطور املهني، والدعم:

ما هي الفرص املوجودة للتدريب املتواصل أثناء اخلدمة؟ Ê 
	 هل تؤمن وزارة التعليم أو معاهد تدريب املعلمني تدريباً »قياسياً« أو تدريباً مرّكزاً مع محتويات وأساليب جديدة 

حلالة الطوارئ؟ إذا كان اجلواب نعم، هل تتمكن من املشاركة؟

	 هل تؤمن املنظمات )مبا في ذلك األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية واملنظمات املرتكزة على اجملتمع( برامج تدريب 
للمعلمني؟ إذا كان اجلواب نعم، هل تتمكن من املشاركة؟

	 تبادل األدوار في حضور صفوف املعلمني اآلخرين وتأمني التعليقات واملالحظات مع األقران.

	 إذا كان لديك فرصة للمشاركة في دورة تدريب، من املفضل مشاركة على األقل معلمني إثنني من نفس املدرسة 
ليدعموا بعضهم. عندما يعود املعلمني إلى املدرسة بعد التدريب، خصص بعض الوقت لتبادل املعلومات 

املكتسبة أو قم بتحضير تدريباً صغيراً مع املعلمني اآلخرين. من الضروري مناقشة فوائد التدريب، والتغييرات 
املتوقعة في الصف، والدعم املطلوب لتحقيق تغيير إيجابي ودائم.

ما هي الفرص املوجودة خللق أنظمة دعم في املدرسة وعلى مستوى اجملتمع؟ Ê 
بالرغم من أن املعلمني يستفيدون ويتم اإلعتراف بدورات التدريب الرسمية التي تقدمها وزارة التعليم أو وكاالت األمم 

املتحدة أو املنظمات، فقد يكون هناك فرص أخرى للتعّلم. كن خاّلقاً في فرص التدريب وخذ بعني اإلعتبار املوارد البديلة 
للتدريب والدعم. قد تشمل:

	 تخصيص وقت ومكان كل أسبوع مع املعلمني من مدرستك أو من مدارس املنطقة ملشاركة اخلبرات واملعرفة
	  دمج املعلمني األصغر واألقل خبرة مع املعلمني األكثر خبرة والذين ميكنهم أن يكونوا موجهني

	 قم بإعطاء فروض منزلية لكل معلم ليبحث حول موضوع معنّي )من خالل الكتب، الراديو، التلفزيون، أو من خالل 
التكلم مع أعضاء اجملتمع أو موظفي التعليم(، ثم اجمعهم في مجموعة لتعليم بعضهم البعض.

	 أطلب من املدرسة أو اجملتمع تأسيس »مركز تعّلم« للمعلمني. قد يكون مساحة صغيرة حيث يحصل املعلمون 
على وقت هادئ للتفكير وحتضير الدروس، ولقاء األقران، وتخزين مواد التدريس والتعّلم.

	 إجتمع بشكل دوري مع أعضاء اجملتمع أو األهل أو املعلمني اآلخرين أو مع مجموعات متعلمني أخرى لتطوير مواد 
تدريس وتعّلم قليلة الكلفة أو من دون كلفة.
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رف
قراءات مقترحة للمعلمني حول التدريب والتطور املهني والدعم: )ممكن تنزيلها أيضاً عن موقع /ineesite.orgامل

.)teachinglearning@ineesite.org أو عبر طلب نسخة من القرص املدمج حلقيبة أدوات اآليني عبر مراسلة resourcepack
Annan, J., Castelli, L., Devreux, A., & Locatelli, E. )2003(. Handbook for Teachers. Kampala: AVSI
Hoffman, A. )2009(. Module in Lifeskills Learning and Teaching for Teaching HIV and Education in Emergency. 
New York, NY: UNICEF.

3.   عمليات التدريس والتعّلم
يتم تعريف عملية التدريس هنا كتفاعل بني التالميذ واملعلمني واملنهج. إنها محور عملية التعّلم وتتبع للمنهج املؤسس. 

خالل حاالت الطوارئ، قد تختلف حاجات املتعلمني ومجتمعاتهم بشكل كبير )مبا في ذلك املعلمني وسائر العاملني 
في التعليم(. إن خلق مساحات آمنة وحمائية خالل حاالت الطوارئ هي خطوة ضرورية نحو التعافي للتالميذ األفراد 

ومجتمعهم ألنها تعيد تأسيس الروتني والشعور باحلياة الطبيعية باإلضافة إلى تأمني احلماية واملهارات واألمل ملستقبل 
أفضل. يجب على عملية التدريس أن تضمن شمل كل التالميذ في احلصول على التعليم باإلضافة إلى املشاركة الفّعالة 

في أنشطة الصف. هناك العديد من القضايا املوضوعية األساسية املرتبطة ذات األهمية واإلرتباط اخلاص بعملية التعّلم، 
مبا في ذلك حماية الطفل، الدعم النفس-إجتماعي، التعليم الشمولي، اجلنس )اجلندر(، واإلعتراف بحقوق اإلنسان.

نقاط أساسية للمعلمني ألخذها بعني اإلعتبار في ما يتعلق بعمليات التدريس والتعّلم:
إشراك األهل وأعضاء اجملتمع في عمليات التدريس والتعّلم Ê 

ع األهل واجملتمعات، وناقش متى وكيف بإمكانهم أن يساعدوا، واقترح مشاريع وأنشطة  حافظ على تواصل متني م	 
مدرسية حيث ميكنهم املشاركة بفعالية مع املتعلمني. قد تكون هذه األنشطة لسرد القصص أو الفنون أو املوسيقة 
أو الرياضة أو إختبارات العلوم على سبيل املثال. إذا أردت احلصول على مساعدتهم، قم بالترتيبات وأعِط تذكيراً سلفاً، 

وأظهر التقدير عبر اإلعتراف بهم في حفالت املدرسة أو في لقاءات األهل واملعلمني.

كيف يستطيع مساعدو املعلمني ومساعدي التدريس مساعدة التالميذ في فهم املنهج؟ Ê 
	 خصص الوقت للدروس التفاعلية، مبا أن التالميذ يتعلمون بشكل أفضل عندما ميكنهم فهم الدروس أو عندما 

يكونون قادرين على إستخدام املواد. من املمكن القيام بالدروس التفاعلية حتى ولو كان اليوم املدرسي قصيراً، ومن 
املمكن إشراك التالميذ في إيجاد أو إبتكار املواد التدريسية. أمثلة تشمل إستعمال »نقود إفتراضية« من احلجارة 

والورق وجعل التالميذ يبيعون ويشترون هذه األغراض اإلفتراضية من بعضهم البعض بإستخدام مواد طبيعية )مثل 
أوراق الشجر، األحجار الصغيرة( لتعليم التالميذ الصغار كيفية العد أو إستخدام املعادالت أو توضيح القصص أو 

رسم صور ألغراض ميكن إستخدامها مع التالميذ الصغار لتعّلم أسماء األغراض وتهجئة أسماءها.

	 قم بعرض إجنازات التالميذ عبر لصق أعمالهم على اجلدران أو تعيني مساحة عامة لعرض أعمالهم، األمر الذي يخلق 
حساً باإلعتزاز لدى التالميذ ومصدراً ملواد التعّلم للتالميذ اآلخرين.

	 إفهم محدوديتك، وحاول حتديد األشخاص الذين بإمكانهم دعمك في مواضيع قد ال تبرع فيها. كذلك خذ بعني 
اإلعتبار األشخاص الذين قد تطلب منهم أن يكونوا مدرسني خصوصيني للتالميذ )مثالً، قد يقوم التالميذ األكبر سناً 

بتدريس التالميذ األصغر سناً، وقد يقوم األهل بتدريس بعض التالميذ(.

كيف ميكن تطوير األنشطة وخطط الدروس لدعم التعّلم؟ Ê 
	 تلعب خطط الدروس دوراً أساسياً في ضمان أن املنهج يتبع ويالقي حاجات مجموعة معينة أو صف معني من 

التالميذ. إن أخذ الوقت الالزم لصياغة خطط شاملة أمر يجب أن يزيد من فعالية التدريس ويضمن مشاركة كل 
التالميذ بشكل فّعال في عملية التعّلم.

	 قد يكون من الضروري استخدام مجموعة منّوعة من أساليب التدريس للتأكد من إستفادة املتعلمني من الدروس، 
والتي قد تتطلب وقتاً أكثر لتخطيط وتنظيم التدريس. قم بتحديد املعلمني الذين هم في ظروف مماثلة في مدرستك 

أن املدارس اجملاورة، وخذ الفرصة لتتعّلم منهم وتفيدوا بعضكم بعضاً. خذ بعني اإلعتبار قضاء يومني في تطوير خطط 
دروس يومية وأنشطة خلطة الشهر سوياً.

كيف يستطيع املعلمون تشجيع التعّلم النشط؟ Ê 
	 يتعّلم التالميذ بشكل أفضل عندما يكون بإمكانهم ربط أنشطة التعّلم بحياتهم اخلاصة وبخبراتهم والشعور 

باملشاركة في عملية التعّلم. غالباً ما يستخدم التعّلم النشط مجموعة منّوعة من أساليب التدريس وهو أمر ممكن 
في الصفوف الصغيرة والكبيرة.

	 ميكن إستخدام األنشطة أو التمرينات الصفية لدعم أو متتني الدروس. قد تؤدي أساليب السؤال واجلواب التقليدية 
إلى شعور التالميذ بالرهبة، واخلجل، وعدم املشاركة أو امللل، خاصة في الصفوف الكبيرة حيث ال يتيح الوقت اجملال 

ملشاركة جميع التالميذ في اإلجابة. خذ بعني اإلعتبار طرق بديلة إلشراك التالميذ، مبا في ذلك العصف الذهني 
في مجموعات صغيرة، أو في وضع الئحة توّضح مدى أهمية املعلومات اجلديدة لهم، أو تدريس األقران، أو املماثالت 

واأللعاب، أو تقدمي النقاط الرئيسية عبر موضوع إنشاء قصير، أو في عمل فني، أو في لعب أدوار.
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	 قم بتقسيم الصفوف الكبيرة على مجموعات أصغر. خذ بعني اإلعتبار كيف يستطيع التالميذ األفراد في اجملموعة 
دعم التالميذ األصغر واألضعف.

Ê  كيف يستطيع املعلمون إدارة الصفوف الكبيرة؟

	 خذ وقتك ملعرفة تالميذك وفهم خلفياتهم التعليمية والشخصية لضمان أنك تستخدم األنشطة وتتحدث 
بالطريقة التي يفهمونها. قد يكون هذا أمراً صعباً في الصفوف الكبيرة وقد يستهلك بعض الوقت. خذ بعني 

اإلعتبار الطرق اخلاّلقة للتعرف على التالميذ عبر الفروض املدرسية أو عبر ألعاب تقسمهم وفق اإلهتمامات املماثلة.

	 قم بتوسيع مساحة الصف عبر إزالة كل األغراض أو املواد غير الضرورية أو جتربة ترتيب الطاوالت والكراسي بشكل 
مختلف، ما يتيح اجملال للتالميذ للتحرك واملشاركة في العمل اجلماعي بحرية أكبر. أطلب من التالميذ أن يساعدوا 
في عصف ذهني حول كيفية إستخدام املساحة بشكل أكثر فعالية. إذا كان هناك مساحات مفتوحة أصغر خارج 

الصف تؤمن احلماية، خذ بعني اإلعتبار الطلب من مجموعات صغيرة العمل في اخلارج في أنشطة محددة. قد تكون 
هذه فرصة للطلب من األهل أو املعلمني أو الشباب أن يقودوا أو يوّجهوا أو يساعدوا في أنشطة التدريس.

	 خذ بعني اإلعتبار الطرق اخملتلفة التي ميكن من خاللها دعم التالميذ ذوي اإلعاقات للمشاركة بفعالية؛ يجب أن 
يكون باإلمكان الترويج لدعم األقران من دون متييز أو إهانة التالميذ ذوي اإلعاقات. قد يكون هناك تالميذ ذوي حاجات 
خاصة، مبا في ذلك اإلعاقات اجلسدية مثل عدم القدرة على املشي، أو اإلعتماد على العكازات، أو الصم أو الصعوبة 

في السمع، أو عدم القدرة على الرؤية أو الرؤية الضعيفة. خذ بعني اإلعتبار أين بإمكانهم أن يشاركوا بأقصى 
فعالية في أنشطة الصف.

	 قم بتيسير حركة الصف. قد تكون الصفوف الكبيرة مزعجة وفوضوية، لكن بإتباع قوانني وتوجيهات واضحة، ميكن 
إدارة الصفوف الكبيرة بشكل أسهل. خذ بعني اإلعتبار الطلب من التالميذ تنظيم أنفسهم خارج الصف وأطلب 

منهم الدخول بطريقة منّظمة.

	 قد تقرر تقسيم الصف إلى مجموعات وفق األعمار أو املستويات، على طاوالت  أو في صفوف أو في زوايا الغرفة. من 
املمكن أن يصبح تالميذ الصفوف الكبيرة واملتعددة املستويات أكثر توجيهاً ومسؤوليًة ومساعدًة ألترابهم إذا ما مت 

وضع في مجموعات أصغر.

	 قم بتقسيم الصفوف الكبيرة إلى مجموعات صغيرة عند اإلمكان للعمل على األنشطة واملشاريع الصغيرة. مثالً، 
قد تقوم اجملموعات الصغيرة بتحضير عرض عن الرسائل األكثر أهمية في الدرس الذي شرحه املعّلم، أو أن يتعاونوا 
في حل مجموعة من املسائل الرياضية أو في كتابة قصة سوياً لصف اللغة. قم بتغيير التالميذ ضمن اجملموعات 

الصغيرة بشكل دوري لكي يتمكنوا من التفاعل مع أترابهم اآلخرين واإلستفادة والتعّلم منهم.

	 خذ بعني اإلعتبار وضع »قواعد للسلوك في الصف«. من املمكن القيام بذلك مع التالميذ كي يشعروا بحس امللكية 
ويتشجعوا على املساعدة في إدارة الصف. قد تشمل قواعد السلوك إرشادات مثل رفع اليد قبل التكلم، إحترام 

اآلخرين واالستماع لهم عندما يتكلموا، ومشاركة موارد مثل الكتب املدرسية ومواد الكتابة، مع اآلخرين.

؟ Ê 22كيف يستطيع املعلمني الترويج لإلنضباط اإليجابي

	 ال يعاقب اإلنضباط اإليجابي التالميذ بل يطور سلوك التلميذ اجليد. إنه يشمل مدح التالميذ على عملهم اجليد 
ويرّكز على الترويج للسلوك اإليجابي عوضاً عن معاقبة السلوك السلبي أو العدائي، بالرغم من أنه قد يكون من 

الصعب القيام بذلك عندما يتعّرض التالميذ ألحداث غير مستقرة في سياقات الطوارئ.

	 وّضح توقعاتك وذّكر التالميذ بتوقعاتك عندما يتصرفون بشكل غير الئق في الصف.

	 قم بتجسيد السلوك اجليد. يالحظ التالميذ كل شيء ويسمعون كل شيء، ويتعلمون كيفية التصرف من خالل 
مراقبة النماذج املثالية. قم بترويج فهم التالميذ حول السلوك اإليجابي من خالل معاملة كل التالميذ بصبر 

وإحترام.

النموذج التالي لتخطيط الدرس يجمع مكونات هامة يجب أخذها بعني اإلعتبار أثناء التخطيط واملراقبة والتقييم 
لعمليات التدريس والتعّلم. من املمكن إستخدام هذا لتحديد أهداف تعّلم عامة، وِصالت مع املنهج، ونتائج متوقعة 
واضحة من كل نشاط. مثالً، إذا كان درس تاريخ يلقي الضوء على التفاعالت بني مجموعتني عرقيتني في تاريخ البالد، 

يستطيع املعلم أن يشير إلى تغييرات متوقعة في كفاءات التالميذ املعرفية واإلجتماعية والعملية باإلضافة إلى األثر 
على منو التالميذ الشخصي أو احلس بالهوية. يستطيع املعلم كذلك أن يحدد أساليب التدريس التي سوف تستخدم 

في الدرس، واألسلوب الذي سوف يستعمل لتقييم تقّدم التالميذ واملواد املطلوبة لشرح الدرس. باإلضافة إلى ذلك، قد 
يشير املعلم إلى كيفية مالئمة هذا الدرس مع الدروس األخرى في التاريخ أو في مواضيع أخرى. إن احملافظة على مثل هذه 

السجالت تتيح للمعلمني خلق خطط ومتابعة تقّدم الصف عند تقييم نتائج التعّلم للتالميذ.

Practical Tips for Teaching Large Classes, Embracing Diversity Toolkit, Specialised « 22  مرتكزة بشكل أساسي على حقيبة أدوات اليونسكو
2006 ,A ».Teacher’s Guide ,2 Booklet      
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اجلدول رقم 2: منوذج خلطة درسامل

إسم الدرس:

قام بتحضيره:املوضوع: مستوى الصف: 

هدف/أهداف الدرس:

محتويات إضافية أو رسائل يتم تضمينها في الدرس تتخطى املنهج القياسي: )مثالً، قضايا موضوعية رئيسية مثل 
حقوق اإلنسان، تعليم السالم، الوعي حول مرض نقص املناعة البشرية املرتكزة، إلخ؛ تعّلم املشاركة عبر العمل على 

مشروع، أهمية وقيمة خدمة اجملتمع، إلخ.(

نظرة عامة حول احملتوى أو الدرس:

حتديد نتائج التعّلم املتوقعة في اجملاالت التالية، أدناه، حسب املالئمة:

املعرفة اإلدراكية، 
السلوكيات واملهارات

املعرفة الشخصية 
السلوكيات واملهارات

املعرفة اإلجتماعية، 
السلوكيات واملهارات

املعرفة العملية، 
السلوكيات واملهارات

ما هي أساليب التدريس اخملطط لها )مجموعة عمل صغيرة، سؤال وجواب، ألعاب، أنشطة تفاعلية، محاضرات، إلخ.(:

تقييم نتائج التعّلم )كيف سيتم قياس وتسجيل تغييرات في معرفة التالميذ وسلوكياتهم ومهاراتهم(:

املوارد املطلوبة )املوارد أو مصادر املواد(:

قراءات مقترحة للمعلمني حول حول عمليات التدريس والتعّلم: 
)ممكن تنزيلها أيضاً عن موقع ineesite.org/resourcepack أو عبر طلب نسخة من القرص املدمج حلقيبة 

.teachinglearning@ineesite.org أدوات اآليني عبر مراسلة
International Rescue Committee. )2006(. Creating Healing Classrooms: Guide for Teachers and Teacher 
Educators. New York, NY: International Rescue Committee.
International Rescue Committee. )2006(. Creating Healing Classrooms: Tools for Teachers and Teacher 
Educators. New York, NY: International Rescue Committee.
Macksoud, M. )2000(. Helping children cope with the stresses of war: a manual for parents and teachers. 
New York, NY: UNICEF.
UNESCO. )2009(. Teaching Children with Disabilities in Inclusive Settings. Bangkok: UNESCO Bangkok.
UNESCO. )2009(. Practical Tips for Teaching Large Classes. Bangkok: UNESCO Bangkok
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4.   تقييم نتائج التعّلم
يشمل تقييم نتائج التعّلم قياس تطور التلميذ مقابل أهداف التعّلم التي يجب ذكرها في املناهج. إن فهم تقّدم 

التلميذ أو الصف يسمح للمعلمني حتديد حاجات املتعلمني بشكل أفضل والقيام باألقلمة الالزمة خلطط الدرس ويؤمن 
دعماً موجهاً للتالميذ. هناك نوعني من التقييم:

التقييم التكويني املتواصل Ê هو التقييم اليومي أو الدوري لتقّدم التلميذ. ميكن إستخدام هذه املعلومات لتحسني 
عملية التدريس والتعّلم بشكل فوري عبر تعديل مقاربات ومواد التدريس. أمثلة عن ذلك تشمل مراقبة مشاركة 

التلميذ في الصف ومع أترابه باإلضافة إلى أداءه في الفروض املدرسية، التقارير الشفهية واملقاالت املكتوبة وغيرها.

التقييم التلخيصي املتواصل Ê هو تقييم التعّلم السابق لتحديد إجنازات التلميذ، والتي غالباً ما تقّيم بالعالمات 
والدرجات. غالباً ما يستخدم هذا التقييم لتحديد ما إذا كان التلميذ مستعداً لإلنتقال إلى املستوى أو الدرجة 

التالية. إن أكثر األمثلة شيوعاً عن هذا هو إستخدام اإلمتحانات في آخر السنة الدراسية أو عند نهاية املدرسة 
األساسية أو املتوسطة أو الثانوية.

نقاط أساسية للمعلمني ألخذها بعني اإلعتبار في ما يتعلق يتعلق بتقييم نتائج التعّلم:

ما هي أكثر أساليب التقييم مالءمًة وفعاليًة؟ Ê 
	 إن اإلمتحانات الوطنية هي إحدى وسائل تقييم إجنازات التلميذ. من الضروري ضمان قدرة التالميذ على دخول 

اإلمتحانات واثقني من أنهم سوف يقومون بعمٍل جيد.
	 قد ال تكون اإلمتحانات الطريقة األكثر فعالية إلظهار التقّدم، وباإلضافة إلى ذلك، قد يجد التالميذ أن اإلمتحانات 
واألشكال التقليدية األخرى للتقييم تؤدي إلى ضغط نفسي كبير. خذ بعني اإلعتبار ما إذا كان باإلمكان استخدام 
خيارات بديلة في أوقات محددة من البرنامج األكادميي، أن تقييم أداء التالميذ عبر أنشطة في مجموعات صغيرة أو 

أنشطة تعّلم نشط أخرى.
	 إن طرح أسئلة مفتوحة اإلجابة، بدالً من أسئلة »نعم/كال«، يتيح للتالميذ فرصة إظهار مدى فهمهم للدرس أو 

للموضوع.

كيف ميكن إستخدام التقييم لتحسني عملية التدريس والتعّلم؟ Ê 
	 قد تكون األنظمة موجودة جلمع بيانات رسمية للمشرف عنك، لكن بإستطاعتك أيضاً احملافظة على نظامك 

اخلاص في جمع وتسجيل معلومات التقييم، ما يتيح لك متابعة تطور التلميذ مع الوقت. قد يشمل هذا سجالت 
يومية للحضور، وقضايا اإلنضباط، وإكمال العمل املدرسي، وعالمات الفروض، وعالمات اإلمتحانات أو اإلختبارات. 

قد ترغب أيضاً بتسجيل مستوى مشاركة التلميذ أو مدى إنخراطه في الصفوف، وقدرته على العمل مع اآلخرين 
على الفروض، ومنو مهارات التواصل واملهارات اإلجتماعية، أو غيرها من أنواع املعلومات التي تعتقد أنها ستكون 

مناسبة ومرتكزة على املنهج، وأهداف التعّلم وأنشطة الصف.
	 قد يدخل التالميذ إلى الصف بخبرات وقدرات مختلفة جداً. قد تكون إمتحانات التقييم األولية مفيدة في حتديد 
مستوى الدعم الذي قد يحتاجه كل تلميذ. قد تكون إمتحانات التقييم شفهية أو خطية وفقاً للعمر، املستوى 
التعليمي، ومدى توافر املوارد والوقت. في الصفوف الكبيرة جداً، خاصة مع تالميذ نازحني أو الجئني جدد، قد يكون 

من املفيد طرح األسئلة على املعلمني اآلخرين، والتالميذ األكبر سناً، أو األهل للمساعدة في إمتحان التقييم 
األولي.

	 خذ بعني اإلعتبار إمكانية خلق ملفات شخصية ملتابعة التقدم الفردي للتالميذ. إن امللفات الشخصية هي 
مجموعات من املعلومات حول التالميذ وقد تشمل معلومات عن اخللفية )العمر، املستوى التعليمي أو اخلبرة 

التعليمية، معلومات خاصة عن الوضع العائلي، إلخ.( باإلضافة إلى إجنازات التعّلم )التقّدم األسبوعي أو الشهري، 
عالمات من كل الفروض واإلمتحانات، إلخ(. إن خلق ملفات شخصية يؤمن جمع تشكيلة واسعة من املعلومات 

في ملف واحد. بالرغم من أن هذه العملية تستهلك الوقت وقد ال يكون باإلمكان القيام بها في الصفوف الكبيرة، 
فإنها أداة مفيدة ملراقبة نقاط الضعف وحتديد احللول، وتشّكل طريقة صديقة للمتسخدم ملشاركة املعلومات مع 

األهل واملعلمني عندما يتقدم التالميذ إلى املرحلة أو املستوى التالي.
	 إن التحديثات الدورية لألهل وملقدمي الرعاية هي أمر ضروري. يجب على األهل ومقدمي الرعاية أن يتمكنوا من 

تقدمي الدعم في املنزل إذا متكنوا من فهم حاجات التلميذ.
	 إن التقييم الكالمي للتالميذ هو أمر هام ملساعدتهم بالشعور باإلنخراط في تعليمهم. من املفيد أن يقدم 

املعلمون التعليقات واملالحظات البّناءة على اإلجنازات. باإلضافة إلى حتديد املواضيع التي يجب على التالميذ بذل 
جهد أكثر عليها.

	 يجب توسيع تقييم نتائج التعّلم إلى ما بعد مواضيع املنهج األساسية كالكتابة واحلساب. تذكر أن الرسائل 
املدمجة التي تساعد التالميذ في تطوير مهارات محددة في اإلستجابة إلى حالة الطوارئ أو البيئة املتغيرة يجب 
أن يتم التطرق إليها بإجراءات تقييم مناسبة. مثالً، إذا مت توسيع املنهج والتدريس ليشملوا تعليم السالم، واحلد 
من مخاطر الكوارث، ورسائل صحية خاصة أو تعليم مدني، من الضروري تقييم مدى إستيعاب التالميذ والتغيير 

املتوقع في السلوك.
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قراءات مقترحة للمعلمني حول تقييم نتائج التعّلم: امل

)ممكن تنزيلها أيضاً عن موقع ineesite.org/resourcepack أو عبر طلب نسخة من القرص املدمج حلقيبة 
.teachinglearning@ineesite.org أدوات اآليني عبر مراسلة

Assessment is for Learning )AiFL(. )2006(. Early Years Self-Assessment Toolkit. Glasgow: Learning and 
Teaching Scotland.
Creative Associates International. Toolkit for Assessing and Promoting Equity in the Classroom. Production 
of Equity in the Classroom )EIC( Project. Washington DC: Creative Associates International, Inc.
USAID. Early Grade Reading Assessment EGRA. Web. 3 June 2010
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املرفق رقم 9: منوذج املالحظات واإلقتراحات
شكراً ملشاركتنا خبرتكم في إستخدام املالحظات اإلرشادية ورزمة املوارد من اآليني حول التدريس والتعّلم.

سوف يساعد هذا النموذج في دعم تطوير األدوات وإستراتيجية الترويج لها.

الرجاء اإلجابة على أكبر عدد ممكن من األسئلة وإعادتها إلى سكرتاريا اآليني على البريد اإللكتروني: 
teachinglearning@ ineesite.org. ميكنك أيضاً تقدمي التعليقات واملالحظات على اإلنترنت على املوقع 

.ineesite.org/feedback

التاريخ:

اإلسم:

املنظمة واملنصب:

العنوان:

الهاتف/الفاكس:

البريد اإللكتروني:

في أية مرحلة من اإلستجابة التعليمية إسُتعملت املالحظات اإلرشادية حول التدريس والتعّلم )حالة الطوارئ  1 .
احلادة، األزمة املزمنة، التعافي املبكر(؟ هل تُستخدم الوثيقة ورزمة املوارد سوياً؟ إذا كان اجلواب نعم، بأية طريقة؟

الرجاء ذكر الطرق التي إستعملت من خاللها املالحظات اإلرشادية حول التدريس والتعّلم أنت أو منظمتك. حاول  2 .
التحديد قدر اإلمكان واذكر الطرق )إذا ُوجدت( التي قمت بأقلمة املالحظات اإلرشادية من خاللها إلى سياقك وإلى 

مشروعك، من حيث التنظيم، التنسيق، الهيكلية، إلخ.

ما هي أقسام املالحظات اإلرشادية أو رزمة املوارد التي وجدتها األكثر إفادة لك في عملك؟ الرجاء تفسير ملا وجدتها  3 .
مفيدة.

ما هي األقسام التي لم تكن مفيدة أو لم تكن مرتبطة مباشرة بك أو مبنظمتك، أو بالسياق الذي تعمل فيه؟ الرجاء  4 .
التفسير.

هل ميكنك أن تشاركنا أية دروس مستقاة و/أو أمثلة ملمارسة جيدة من خبرتك في إستخدام املالحظات اإلرشادية  5 .
ورزمة املوارد حول التدريس والتعّلم؟ ما كان أثر إستخدام املالحظات اإلرشادية للتطرق لقضايا املناهج، التدريس، 

تدريب املعلمني، و/أو تقييم نتائج التعّلم، على سياقك؟

إستناداً إلى خبرتك، ما هي املعلومات و/أو األدوات اإلضافية التي من املمكن إضافتها إلى املالحظات اإلرشادية ورزمة  6 .
املوارد حول التدريس والتعّلم لتيسير التخطيط لبرامج التدريس والتعّلم؟

الرجاء تزويدنا بأية تعليقات أو مالحظات أخرى على املالحظات اإلرشادية ورزمة املوارد حول التدريس والتعّلم. 7 .
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Inter-Agency Network for Education in Emergencies
Réseau Inter-Agences pour L’Éducation en Situations d’Urgence
La Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia 
Rede Inter-Institucional para a Educação em Situação de Emergência
الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ


