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Millions Learning 
ملخص تنفيذي

رتقاء  للإ طريقة  للعثورعىل  العالم  حول  الدول  تجتهد 

بالتعليم النوعي للأطفال والشباب. يعت�ب التعليم النوعي 

ي ضمن أهداف التنمية المستدامة 
مركز تقدم الدول، ويأ�ت

زمت بدعمها  ١٩٣  ال�ت ي 
المتحدة وال�ت الأمم  ي وضعتها 

ال�ت

نجاح  قصص  من  التعليم  ن�ش  وع  م�ش يُعت�ب  و  دولة. 

ز  والخمس�ي المائة  الأعوام  مدى  عىل  التوسع  مشاريع 

بواسطة  الأحيان  أغلب  ي 
�ز إنجاز ذلك  تّم  فقد  الماضية، 

محتوى أكاديمي أساسي متواضع ومهارات فكرية عالية.

ي 
ز مستويات التعليم �ز تفصل فجوة بمقدار مائة عام ب�ي

ي الدول النامية،  ومع 
الدول المتقدمة وتلك المعتمدة �ز

ي قطاع التعليم بتلك ال�عة، من غ�ي 
استمرار  التطور �ز

المتوقع أن يتّم إغلق تلك الفجوة.  اليوم، يفتقر 250 

والكتابة  القراءة  مهارات  إىل  العالم  حول  طفل  مليون 

والحساب، علماً أن معظمهم أم�ز عىل الأقل ٤ سنوات 

ي دولة نامية. علوًة عىل ذلك، تجتهد  
عىل مقاعد الدراسة �ز

مهارات  لتطوير  الشباب  لمساعدة  العالم  حول  الدول 

التحليىلي  التفك�ي  تشمل  ي 
وال�ت ين  والع�ش الواحد  القرن 

ي يزداد 
والتعاون عىل حّل المشاكل، وهي من المهارات ال�ت

ي سوق العمل. 
الطلب عليها �ز

 » ز الملي�ي »تعليم   »Millions Learning« وع  م�ش يروي 

تنبثق  النامي.  العالم  ي 
�ز التعليم  نوعية  ارتقاء  قصة 

الرتقاء  النطاق حول طرق  واسع  بحث  من  القصة  تلك 

ي ذلك دراسة متخصصة لـ14 حالة ناجحة 
بالتعليم بما �ز

ي توسيع نطاق التعليم النوعي، تشمل الكث�ي من البلدان 
�ز

ازيل، الهندوراس، أوغندا، زامبيا، الأردن، والهند.  مثل ال�ب

اً تحولياً  ز من الدراسة  أن تعليم الأطفال يشهد تغ�ي تب�ي

ي 
ة �ز عىل نطاق واسع حول العالم بدءاً من الأحياء الفق�ي

وهذا  ازيل.  ال�ب ي 
�ز ة  المط�ي الغابات  إىل  وصولً  نيودلهي 

يحصل  ما  غالباً  التعليم  نوعية  ي 
�ز الناجح  الرتقاء  لأن 

ز يُفسح المجال أمام نهج وفكر جديد  للتطور والنمو  ح�ي

ة من  ي مجال محدود  ثم  تنت�ش فتصل إىل أعداد كب�ي
�ز

الأطفال والشباب إن ما يشكل الهوامش يختلف من حالة 

إىل أخرى. فالبعض يعتقد أن ما يحددها هو المرونة من 

ي منطقة 
ز �ز ي تسمح للمسؤول�ي

ال�ت المركزية  الحكومة  قبل 

أنه  آخرون  يعتقد  ز  ح�ي ي 
�ز جديد،  نهِج  بتجربة  معينة 

جديدة  تطوير طرق  ي 
�ز المجتمع  اك  إ�ش طريق  عن  يتم 

ز الذين ل تُتاح أمامهم إل  للوصول إىل الأطفال المهمش�ي

خيارات تعليمية محدودة.

ي لتطور التعليم اإىل 
رتقاء من المجالت المحدودة �ز إن الإ

ي الفكار، 
: تب�ز ز ز أساسيت�ي مجالت أوسع يتّم ع�ب طريقت�ي

والبتكار،  التعليمية،   البيئة  ع�ب  الجديد  النهج  كانتشار 

الأطفال  إىل  التعليم  لتوصيل  جديدة  طرق  تطوير  أي 

 . ز والشباب المهمش�ي

أساليب جديدة  بتطوير  الفكار، فتكون  ي 
لتب�ز بالنسبة  أما 

ز مكونات عملية التعليم والتعلم بدءاً من  فعالة لتحس�ي

المنهاج، مروراً بمواد التعليم ووصولً إىل تطوير المعلم – 

وباعتمادها من قبل جهات مختلفة. أما فيما يتعلق بالبتكار 

ي 
�ز التعليم  لتوصيل  جديد  نهج  وتنمية  تطوير  تّم  فقد 

ي المجتمعات المهمشة 
ها بغاية استعمالها �ز البلدان وع�ب

جداً مثل نماذج التعليم عن بعد و برامج التعليم البديلة. 

بطرائق  جمعها  يمكن   ، رئيسي ١٤مكّون  بتحديد  قمنا 

رتقاء  الإ ي 
�ز لتساهم  السياق،  عىل  اعتماداً  مختلفة 

دوٌر  المكونات  تلك  من  مكّون  لكّل  النوعي.  بالتعليم 

عىل  تعمل  ي 
ال�ت الفعالة  بالأساليب  رتقاء  الإ ي 

�ز مركزٌي 

عن  الأدلة  تعزيز  ي 
�ز أهميتها  وتكمن  التعلم.  ز  تحس�ي

فعالية  الأساليب المتبعة. وتضم تلك المكونات عنارص 

المجال  وإفساح  والتمويل  والتوصيل  للتصميم  أساسية 

رتقاء بالتعليم النوعي.  أمام الإ

 :  حاجات التعليم المحلي

ي التخطيط.
اك المستفيدين �ز امج بناًء عىل الحاجات المحلية، وإ�ش يجب تصميم ال�ب

 تكلفة التعليم: 

يجب إدراج جداول التكلفة بأشاكل معقولة متناسبة مع الخطة.

 التكّيف المرن: 

يجب تحديد العنارص الأساسية لنهج التعلم الفاعل، وتكرار استخدامها ضمن سياقات 

مختلفة.

 : ن رتقاء بالمعلم�ي  الإ

ز وتخفيف العبء عنهم. ة الجماعية لدعم المعلم�ي يجب الستفادة من الخ�ب

ي مراكز قيادية 
ام اشخاص �ن ن ن التعليم عل نطاق واسع بال�ت يبدأ تحس�ي

بالتخطيط لن�ش التعليم. ويتم ذلك بتوفر المقومات التالية:

التصميم
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 التحالفات التعليمية: 

ك. يجب أن تتعاون الجهات الفاعلة كافًة لتحقيق هدِف مش�ت

 قادة التعليم وأنصاره:

رتقاء بالتعليم النوعي فعاليات سياسية فنية، من المهم أن يتواجد  لما كان للإ

ي قاعة التدريس.
أنصار له خارج وداخل المؤسسات الحكومية و�ز

 التقدم التكنولوجي: 

ي تقّدم التعليم.
يمكن أن تساهم التكنولوجيا المناسبة للسياق �ز

 نوافذ الفرص: 

ز تتماسش مع أولويات  من المتوقع أن تتأصل نهج التعليم الفعال وتنت�ش ح�ي

الدولة.

 جودة البيانات: 

. ز السياسي والعمىلي ز الإجراءات عىل المستوي�ي ي تحف�ي
تلعب البيانات دوراً محورياً �ز

 التمويل المرن: 

ي ذلك بناء قدرات تشغيلية أساسية.
ل بّد أن يكون التمويل مرناً، بما �ز

 التمويل الطويل الأمد: 

من المهم وجود دعم ثابت ومعروف.

 تمويل المرحلة المتوسطة: 

ز التجربة والتطبيق الموسع. وري وجود تمويل يغطي المرحلة النتقالية ب�ي من ال�ز

وري الهتمام بالواقع عند التنفيذ ، ويتضمن مجموعة من  من ال�ن
جراءات الفنية والسياسية. ويتم ذلك بتوفر المقومات التالية: الإ

التوصيل

 لطريقة تخصيص الموارد أهمية توازي أهمية المبالغ الأساسية.
ويتم ذلك بتوفر المقومات التالية:

التمويل
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 البيئة الداعمة للسياسة: 

ي الحصول عىل تعليم نوعي، وأن تبقى  
ل بّد أن تحمي السياسة الحكومية حّق كّل طفل �ز

ي تحقيق هذا الهدف 
ك الجهات الفاعلة لتساهم �ز منفتحًة عىل الأفكار الجديدة وأن ت�ش

ك.  المش�ت

 ثقافة البحث والتطوير: 

لضمان وصول التعليم لأعداد أك�ب من الأطفال، ل بّد من إيجاد توجه يقدر البحوث، 

ز المستمر. ومن جمع البيانات لستخدامها حرصاً عىل التحس�ي

رتقاء لن يحصل  أياً كانت أهمية المقومات الثالثة المذكورة أعاله، إل أن الإ
ي إىل 

من فراغ، فهو يتطلب توجيه من كافة الحكومات عل المستوى الوط�ن
امج أو السياسات دوراً  ي يتّم فيها تشغيل ال�ب

. تؤدي البيئة ال�ت المستوى المحلي
رتقاء أو عرقلتها ويتم ذلك بتوفر المقومات التالية: ي تسهيل عملية الإ

مهماً �ن

ن البيئة تمك�ي

13

14

مبادىء  نحو  يتطلب خطوًة  النوعي  بالتعليم  رتقاء  الإ إن 

جديدة تشمل وتتب�ز الأنظمة التعليمية. وذلك يستوجب 

والتجربة،  للبتكار  مساحة  ز   تأم�ي بوية   ال�ت الأنظمة  من 

جديد  نهج  أو  الأفكار  ن�ش  تيس�ي  عىل  تساعد  وبالتاىلي 

محورياً  دوراً  الحكومات  تؤدي  التعليم.  فعالية  ز  لتحس�ي

ي ذلك النظام، حيث ل تقت� مسؤولية الحكومات عىل 
�ز

ضمان حّق كّل طفل بالحصول عىل تعليم نوعي فحسب، 

ز عليها كذلك تعزز البيئة ال�ت تمكن جميع الجهات  إنما يتع�ي

ائها – بدءاً من  الفاعلة المساهمة بشكل فعال من خلل خ�ب

والقطاع  ي 
المد�ز المجتمع  ومنظمات  والمجتمعات  الأ�، 

الخاص وصولً إىل القطاع الأكاديمي. ل بّد أن تكون تلك 

ي 
الأنظمة شمولية وتكييفية، وأن تستفيد من  المصادر ال�ت

توفرها الجهات  للوصول إىل أك�ش الأطفال تهميشاَ. هذه 

ي قدما عىل أساس أدلة النجاح ح�ت 
هي أفضل وسيلة للم�ز

الآن. علوة عىل ذلك، فانها المفتاح لتطوير نظام تعلمي 

. ذكي استعداد لموائمة عالم �يع التغ�ي
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ي النهاية عل 
نشاء أنظمة بيئية تعليمية شمولية وتكييفية ولتساعد �ن نوصي بالخطوات الخمس الرئيسة التالية لإ

ن الأطفال والشباب:  الرتقاء بالتعليم النوعي وإيصاله إىل مالي�ي

اً، تُعت�ب تلك المبادرة قصة أمل – قصة مجتمع بإمكانه أن  أخ�ي

يتعاون لينتهز الفرصة ويرتقي بالتعليم النوعي لتعم الفائدة 

ي هذا العالم فيتمكنوا من 
عىل جميع الأطفال والشباب �ز

ي تطوير مجتمعاتهم.
اكتشاف قوتهم كاملًة والمساهمة �ز

 تطوير  
ي التعليم

ثقافة البحث والتطوير �ن

ي التعليمي – بدءاً من الحكومة ووصولً إىل 
ز عىل القادة من مختلف مجالت النظام البي�أ يتع�ي

كات – أن يتبعوا نهجاً جديدة لحّل المشكلت الواسعة النطاق. يُعت�ب  ي وال�ش
المجتمع المد�ز

ي التعليمي خطوة أساسية، وعىل الحكومات 
بناء ثقافة البحث والتطوير ضمن النظام البي�أ

ورية لتجربة نهج جديدة لحّل المشاكل  ز مساحة سياسية، وتمويلية، والبنية التحتية ال�ز تأم�ي

كات لتنمية  ، والحكومات وال�ش ي
المستمرة. ل بّد أن تتعاون الجهات المانحة، والمجتمع المد�ز

ورية تسّهل تقّدم ثقافة البحث  مجموعة من قادة التعليم يتمتعون بمهارات وصفات رصز

بية. ي ال�ت
والتطوير �ز

 مشاركة  
أفكار جديدة ع�ب شبكة أفكار

ي والقطاع الخاص، إرساء محاور 
ي الحكومات، بالتعاون مع المجتمع المد�ز

ز عىل القادة �ز يتع�ي

رتقاء به. ل بّد أن  ز التعليم والإ كة لتحس�ي أفكار لتحديد وتكييف ومشاركة نهج فعالة مش�ت

تقوم محاور الأفكار عىل آليات ذكية تفسح المجال أمام صناع القرار لمواكبة البتكارات 

ي تقودها مختلف الجهات الفاعلة – من 
وري مناقشة النهج ال�ت ة بشكٍل �يع. من ال�ز المتغ�ي

ز أن ترتبط تلك المحاور بعضها ببعضها  . ويتع�ي ي
كات ومجتمع مد�ز ز و�ش حكومات ومعلم�ي

ز الجهات الفاعلة  ز الدول وب�ي ات والدروس ب�ي الآخر ع�ب شبكة عالمية لتتيح تبادل الخ�ب

قليمية والعالمية. الإ

 تمويل 
المرحلة المتوسطة

ورياً لمساعدة نهج التعليم الفعال لعبور »وادي الموت« وصولً إىل  يُعت�ب ذلك التمويل رصز

ز التجريب والتطبيق عىل المستوى  رتقاء. غالباً ما تقع النهج الواعدة ضحية   فجوة التمويل ب�ي الإ

ز عىل الحكومات، والوكالت المانحة، والمؤسسات والمستثمرين تطوير تمويل أك�ش  . يتع�ي ي
الوط�ز

ز عىل الوكالت المانحة والمؤسسات أن تؤمن  تنظيماً للنظام التعليمي. بالإضافة إىل ذلك، يتع�ي

رتقاء. ورية لبناء القدرة عىل الإ ي ذلك التكاليف الأساسية ال�ز
الدعم المرن، بما �ز

 تفعيل 
ة خارج قاعة التدريس الموهبة والخ�ب

ي يصعب الوصول 
ي ذلك المجتمعات ال�ت

ي العالم النامي، بما �ز
رتقاء بالتعليم النوعي �ز للإ

ي 
ي الصفوف الأمامية �ز

بويون  �ز إليها، تظهر الحاجة إىل الدعم. يحتاج المعلمون وال�ت

ي يحملون عىل كاهلهم ثقيلة. ولذلك  فإن 
النظام التعليمي إىل دعم ل سيما وأن الأعباء ال�ت

ي تؤمنها الجهات الفاعلة من خارج النظام المدرسي تشكل مصدراً مهماً لمواجهة 
ة ال�ت الخ�ب

ز الشباب  ية والخريج�ي ي المؤسسات الخ�ي
ز �ز مشاكل التعليم الصعبة. بدءاً من المتطوع�ي

 قياس واكتساب كل مفيد من    
خالل التعلم بشكل أفضل واستخدام البيانات  

ي 
ز عىل الحكومة والجهات المانحة أن تقّوي أنظمة تقييم الطالب الوطنية، ل سيما �ز يتع�ي

الدول النامية حيث تكون البيانات متقطعة ومحدودة الستخدام. ل بّد أن تبدأ بيانات تعلم 

ي 
الطالب من قاعة التدريس، ول بّد أن يستخدمها المعلمون وأن تتطور عىل المستوى الوط�ز

لتغطي ما يمكن للطفل أن يتعلمه ويقوم به. بشكٍل خاص، فان الطرائق الجديدة لمساعدة 

ورية. ويتماسش ذلك مع توصيات  ين رصز الأساتذة عىل تقييم مهارات القرن الواحد والع�ش

ز عىل مجتمع  »وحدة عمل مقاييس التعليم« حول جعل بيانات التعليم سلعة عالمية. يتع�ي

رتقاء الحقيقي. سيوفر ذلك مساحة لمراقبة  ز البيانات عن طريق مخت�ب الإ البحث تحس�ي

ز  اه�ي ي بناء مجموعة من ال�ب
رتقاء بنهج التعليم الفاعل الأمر الذي سيساهم �ز وتوثيق عملية الإ

رتقاء بالمشاريع ذات الصلة بالتعليم النوعي. حول أفضل الطرائق للإ

ي مجال التكنولوجيا، يمكن 
ز �ز ي قطاعات العمال والمتخصص�ي

اء �ز ي التخرج، إىل الخ�ب
حدي�ش

ز والرتقاء بها  اتيجية لمساعدة المعلم�ي ات من الناحية الس�ت الستفادة من مختلف الخ�ب

ي 
ز عىل الحكومات، والمجتمع المد�ز . يتع�ي ز ي أدوارهم، وللوصول إىل الأطفال المهمش�ي

�ز

كات إطلق مبادرات تشمل المجتمع بأجمعه، كاستخدام التكنولوجيا عىل سبيل  وال�ش

ي بلده.
المثال، لدعم الأساتذة وطاقم العمل التعليمي كٍل �ز
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