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�صمم وطبع على نفقة اليون�سكو
طبع يف فرن�سا

قطـــــاع الرتبيــــة يف اليون�ســــكو

جــــدول �أعمــــال التعــــليم العــــاملي لعــــام 2030

يع ��د التعلي ��م �أولوية علي ��ا لدى اليون�سك ��و لأنه حق �أ�سا�س ��ي من حقوق
الإن�س ��ان وه ��و الأ�سا�س الذي تق ��وم عليه عمليات بن ��اء ال�سالم وتقدم
عجل ��ة التنمية امل�ستدام ��ة ،واليون�سكو وكالة متخ�ص�ص ��ة تابعة للأمم
املتح ��دة يف جم ��ال الرتبي ��ة ،ويوف ��ر ه ��ذا القط ��اع القي ��ادة العاملي ��ة
والإقليمي ��ة يف جمال التعليم ،ويع ��زز نظم التعلي ��م الوطنية ويت�صدى
للتحديات العاملية املعا�صرة من خالل التعليم مع الرتكيز بوجه خا�ص
على امل�ساواة بني اجلن�سني والتعليم يف �أفريقيا.

تتعه ��د اليون�سكو ،بو�صفه ��ا وكالة الأمم املتح ��دة املتخ�ص�صة للرتبية،
بقي ��ادة خط ��ة التعليم لع ��ام  2030وتن�سيقه ��ا ،التي ت�ش ��كل جزء ًا من
حرك ��ة عاملي ��ة للق�ض ��اء عل ��ى الفقر من خ�ل�ال  17هدفا م ��ن �أهداف
التنمي ��ة امل�ستدام ��ة بحل ��ول ع ��ام  ،2030وهدفه اخلا� ��ص ،الذي يعد
�ضروري� � ًا لتحقيق الأهداف الأخرى ،هو الهدف الرابع الذي ي�سعى �إلى
«�ضم ��ان التعليم اجلي ��د للجميع واملن�صف وتعزيز فر� ��ص التعلم مدى
احلي ��اة للجمي ��ع» ،ويوف ��ر �إطار عم ��ل التعليم لع ��ام  2030التوجيهات
لتنفيذ هذا الهدف والتزاماته الطموحة.

تقـــديـم
�إن دم ��ج املتعلم�ي�ن و�ضمان �أن كل فرد لديه فر�صة مت�ساوية و�شخ�صية للتقدم التعليمي ال يزال ي�شكل حتدي ًا يف
كل بل � ٍ�د تقريب� � ًا ،وعلى الرغم من التقدم امل�شهود الذي ّمت �إحرازه خالل العقدين املا�ضيني لتو�سيع فر�ص احل�صول
على التعليم الأ�سا�سي� ،إال �أن هناك حاجة �إلى بذل مزيد من اجلهود للح ّد من عوائق التع ّلم و�ضمان ح�صول جميع
املتعلمني يف املدار�س وغريها من البيئات التعليمية على بيئة �شاملة حقيقية.
�إن خط ��ة التنمية امل�ستدامة لعام 2030م ،ت�صب جل تركيزها على �أن ت�شمل اجلميع ،وتتيح فر�صة فريدة لبناء
جمتمعات �أكرث �شمو ًال و�إن�صاف ًا ،وينبغي �أن يبد�أ ذلك بتطبيق نظم تعليمية جامعة.
ويدع ��و ه ��دف التنمية امل�ستدامة الرابع املعن ��ي بالتعليم �إلى توفري تعليم جيد ومن�ص ��ف للجميع وفر�ص للتعلم
مدى احلياة بحلول عام 2030م ،وي�شدد على الإدماج والإن�صاف باعتبارهما �أ�سا�سني للتعليم والتع ّلم اجليد ،ويدعو
الهدف الرابع � -أي�ض ًا � -إلى بناء وحت�سني مرافق التعليم التي تراعي الأطفال والإعاقة والفوارق اجلن�سية ،وي�سعى
�إلى توفري بيئات تعليمية �آمنة وغري عنيفة و�شاملة وفاعلة للجميع.
ولتحقي ��ق هذا الهدف الطموح ،ينبغ ��ي على البلدان �أن ت�ضمن الإدماج والإن�ص ��اف يف نظم التعليم وبراجمه،
وي�شم ��ل ذلك اتخاذ خط ��وات ملنع ومعاجلة جميع �أ�ش ��كال اال�ستبعاد والتهمي�ش والتف ��اوت وال�ضعف وعدم امل�ساواة
يف الو�ص ��ول �إلى التعليم وامل�شاركة والإجن ��از وكذلك يف عمليات التع ّلم وخمرجاته .كما يتطلب الفهم العميق لتنوع
املتعلمني باعتبار ذلك فر�صة لتعزيز التعلم و�إ�ضفاء الطابع الدميوقراطي عليه جلميع الطالب.
كما تدعم منظمة اليون�سكو �صانعي ال�سيا�سات التعليمية احلكومية واملمار�سني و�أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سني يف
جهودهم الرامية �إلى و�ضع وتنفيذ �سيا�سات وبرامج وممار�سات �شاملة تلبي احتياجات جميع املتعلمني.
ونح ��ن واثق ��ون من �أن ه ��ذا الدليل �سيكون م�صدر ًا ت�ستع�ي�ن به البلدان ،و�سي�سه ��م يف ت�سريع اجلهود يف جميع
�أنحاء العامل لتحقيق التعليم اجلامع.

د .ت�شيان تانغ
م�ساعد املدير العام للرتبية
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شـكر وعرفـان
ق ��ام بتن�سي ��ق هذا الدليل ق�س ��م التعليم من �أجل الإدم ��اج وامل�ساواة بني اجلن�سني يف مق ��ر اليون�سكو (فلورن�سا
ميجي ��ون وجو�ستني �سا�س) ومكت ��ب اليون�سكو الدويل للرتبية (ريناتو �أوبرتي) بدع ��م من جيورجيا ماغني و�إميلني
بريلين�سكي وهيكيونغ كانغ وكايتلني فافريك من مكتب اليون�سكو الدويل للرتبية ،ويود الفريق �أن يعرب عن امتنانه
ل�سو-هيان ��غ ت�شوي ،مديرة �شعبة الإدماج وال�سالم والتنمية امل�ستدامة يف مقر اليون�سكو ومان�سيت�سا ماروب ،مديرة
مكتب اليون�سكو الدويل للرتبية ،ملا قدموه من دعم طوال فرتة �إعداد الدليل.
وي�شكر الفريق الأ�ستاذ الدكتور ميل �إين�سكو على تن�سيق �صياغة الدليل ،ويقدر � -أي�ضا  -دعم جني برادي دي
كا�سرتو يف جمع درا�سات احلالة.
ويجزي الفريق بال�شكر مل�ساهمات اخلرباء التالية �أ�سما�ؤهم:
يو�س ��ف �أزوه ،مدر�سة املعلمني العليا� ،ساحل العاج؛ ب ��ارول باك�شي ،جامعة وا�شنطن ،الواليات املتحدة؛ فرييتي
دونيل ��ي و�أمان ��دا واتكينز ،الوكالة الأوروبي ��ة لذوي االحتياجات اخلا�ص ��ة والتعليم ال�شام ��ل؛ الين فلوريان ،جامعة
�إدن�ب�رة ،ا�سكتلندا؛ �إميان جاد ،اجلامعة الربيطانية يف دب ��ي ،دولة الإمارات العربية املتحدة؛ مي�شيل ح�سن ،عميد
جامع ��ة باري�س ،فرن�سا؛ الينا يتوماكي ،جامعة يوفا�سكوال ،فنلن ��دا؛ ني�ستور لوبيز ،املعهد الدويل لتخطيط التعليم،
بوين� ��س �آير� ��س ،الأرجنتني؛ �سريج رام ��ل ،املخترب الدويل لإدم ��اج املدار�س� ،سوي�سرا؛ �أومربت ��و رودريجيز خافيري
هرينانديز جامعة تدريب املعلمني املتخ�ص�صة ،املك�سيك؛ بورنا كومار �شري�سثا ،امل�ؤ�س�سة التطوعية الدولية ،اململكة
املتحدة؛ ترييز مونغاه �شالو ت�شومبي ،رئي�س اليون�سكو لتعليم ذوي االحتياجات اخلا�صة ،جامعة بويا ،الكامريون؛ و
بييت فان �أفريمايت ،مركز التنوع والتعلم ،جامعة غنت بلجيكا.
ون�شك ��ر –�أي�ض� � ًا -التعليقات التي تلقيناها م ��ن الزمالء يف اليون�سكو ماكي هايا�شي ��كاوا (اليون�سكو بانكوك)،
و�سيلفيا مونتويا (معهد اليون�سكو للإح�صاء) ،وهونغ يل تو ،وروال مومن ،وجوي�س بوان ،وليديا روبري�شت ،وكارلو�س
فارغا�س تاميز (مقر اليون�سكو).
و�أخ�ي�ر ًا ،نتوجه بال�شكر �إلى جميع الذي ��ن دعموا �إنتاج الدليل :جني كات�س التي قام بتحريره ،وماري مون�سيت،
الت ��ي كان ��ت م�س�ؤولة عن الت�صميم والتن�سيق ،ومارتن ويكندن الذي قدم الدع ��م بالتوا�صل والتن�سيق مع امل�شاركني
يف هذا الدليل.
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�أبعاد �إطار ا�ستعرا�ض ال�سيا�سات
�أهم امل�صطلحات
التعليم ال�شامل للأطفال ذوي الإعاقة
غر�س مبادئ وممار�سات �شاملة يف التعليم يف جمهورية الو الدميوقراطية ال�شعبية
ت�صميم منهج درا�سي يلبي احتياجات الطالب يف هولندا
بناء االلتزام بالإدماج والإن�صاف يف بنغالدي�ش
تقييم �شمولية املدار�س العامة يف غانا
�سيا�سة وطنية للتعددية الثقافية يف باراغواي
بناء القيادة من خالل التخطيط التعليمي ال�شامل يف رواندا
اجتماعات الطاولة امل�ستديرة التعليمية يف نيكاراغوا ت�شرك املجتمع املدين يف الدعوة ال�سيا�سية
اال�ستماع �إلى الأطفال :اخلربات يف الدمنارك
املدار�س املتعددة يف �إثيوبيا
�إطار �إقليمي لأن�شطة الوقاية والرعاية والدعم يف �إفريقيا
تطوير نظام دعم املعلمني املتنقلني يف كمبوديا
التغلب على احلواجز التي حتول دون الإدماج يف غزة
التعليم امل�شرتك للإدماج يف فنلندا
مدربو املعلمني الذين يدعمون التعليم ال�شامل يف فيتنام
نهج فريق يف الإدماج يف مقدونيا
الطالب ي�ساعدون املعلمني على االبتكار يف الربتغال
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مسرد المصطلحات
التنـــوع

اختالف ��ات النا�س التي ق ��د تتعلق بعرقهم ،و�أ�صلهم ،وجن�سهم ،ولغته ��م ،وثقافتهم ،ودينهم ،وقدرتهم
العقلية والبدنية ،وطبقتهم االجتماعية ،وو�ضعهم كمهاجرين.

الإن�صــــــاف

�ضمان �أن يكون هناك اهتمام بالعدل ،بحيث ينظر �إلى تعليم جميع املتعلمني على �أنه مت�ساوي الأهمية.

الـم�ســـاواة
بني الـجن�سني

اال�ستيعاب التّام يف �أن املر�أة والرجل مت�ساويان يف �شروط �إعمال حقوقهما الإن�سانية الكاملة والإ�سهام
يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية وا�ستفادتهم منها.

الإدمـــاج

عملية ت�ساعد على التغلب على احلواجز التي حت ّد من ح�ضور الطالب وم�شاركتهم و�إجنازهم.

التعـــليم ال�شامل

عملية تعزيز قدرة النظام التعليمي على الو�صول �إلى جميع املتعلمني.

خطة التعـــليم
الفـــردي

خط ��ة  /برنامج مكتوب يت�ضمن مدخالت من الآباء والأمهات التي حتدد الأهداف الأكادميية للطالب
وطريقة و�صوله �إلى هذه الأهداف.

الـــدمــــج

يو�ض ��ع املتعلمون الذين ي�صنفون على �أنهم «ذوي االحتياج ��ات التعليمية اخلا�صة» يف بيئات التعليم العام
مع بع�ض التعديالت واملوارد ،ولكن ب�شرط �أن يتالءموا مع الهياكل واملواقف العامة والبيئة غري املتغرية.

التعـــليم العـــام

ممار�س ��ة تثقيف الط�ل�اب مع حتدي ��ات التع ّلم يف الف�ص ��ول العادية خالل فرتات زمني ��ة حمددة على
�أ�سا�س مهاراتهم.

التعـــليم الـخا�ص

ف�صول �أو درو�س م�صممة للطالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�صة.

االحتياجات
التعليمية اخلا�صة

م�صطل ��ح ي�ستخ ��دم يف بع�ض البلدان للإ�شارة �إلى الأطفال الذين يعان ��ون من �إعاقات ينظر �إليها على
�أنها تتطلب دعم ًا �إ�ضافي ًا.

دليـل ضمـان اإلدمـاج واإلنصـاف يف التعـليم

11

مقـدمـة

المقــدمة
يف �سبتمرب 2015م ،التزمت البلدان ب�إطار متجدد
للتنمي ��ة امل�ستدام ��ة م ��ن خ�ل�ال اعتماد خط ��ة التنمية
امل�ستدامة لع ��ام 2030م و�أهداف التنمي ��ة امل�ستدامة ،
ويعرتف هذا الربنامج بالأعمال التي يتعني على الأفراد
واملجتمعات واحلكومات اتخاذها لت�أمني �سالمة كل من
الب�شر والكوكب ،من خ�ل�ال تعزيز التنمية االجتماعية
والب�شري ��ة وحماي ��ة البيئ ��ة واالزده ��ار االقت�ص ��ادي
والإن�ص ��اف ،فالتعليم اجليد للجميع هدف يف ح ّد ذاته
(الهدف الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة) وو�سيلة
لتحقيق جميع �أهداف التنمية امل�ستدامة الأخرى.
صمم هذا الدليل؟
ملاذا ُ

النهائ ��ي هو �إحداث تغيري على نط ��اق املنظومة للتغلب
على العوائق التي حتول دون الو�صول �إلى التعليم اجليد
وامل�شارك ��ة وعمليات التعل ��م والنتائج ،و�ضم ��ان تقييم
جميع املتعلمني وم�شاركتهم على حد �سواء.
من الفئة املستهدفة لهذا الدليل؟

ي�ستهدف هذا الدليل �صانعي ال�سيا�سات التعليمية
احلكومي ��ة الرئي�س�ي�ن ،و�أ�صحاب امل�صلح ��ة الرئي�سني
مث ��ل :املعلمني ،والط�ل�اب ،والأ�سر ،وممثل ��ي املجتمع،
وميك ��ن �أن ي�ساعد الدلي ��ل � -أي�ضا � -شركاء التنمية يف
تي�سري عملية ا�ستعرا�ض ال�سيا�سات .غري �أنه يتعني على
احلكوم ��ات �أن تكون عل ��ى ر�أ�س هذه العملي ��ة من �أجل
�إحداث تغيري م�ستدام على نطاق املنظومة.

يف الوق ��ت ال ��ذي ت�سع ��ى فيه البل ��دان �إل ��ى تعزيز
نظمها التعليمية الوطنية ،يع ّد �إيجاد ُ�سبل لإدماج جميع
املتعلم�ي�ن و�ضمان ح�صول كل فرد على فر�صة مت�ساوية
للتقدم التعليمي من �ضمن التحديات الرئي�سة.

ماذا يتضمن هذا الدليل؟

يه ��دف ه ��ذا الدلي ��ل �إلى دع ��م البل ��دان يف �إدراج
الإدم ��اج والإن�ص ��اف يف ال�سيا�س ��ة التعليمية ،والهدف

يتمحور هذا الدليل حول �إطار التقييم الذي ميكن
�أن يخدم :
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•ا�ستعرا� ��ض م ��دى ج ��ودة الإن�ص ��اف والإدراج يف
ال�سيا�سات احلالية؛
•حتدي ��د الإجراءات الالزم ��ة لتح�سني ال�سيا�سات
وتنفيذه ��ا نحو نظ ��م تعليمي ��ة من�صف ��ة و�شاملة
للجميع؛
•ر�صد التقدم املحرز مع اتخاذ الإجراءات.
ويت�ضمن الدليل �أطر التقييم ،و�أمثلة على املبادرات
التي ت�سهم يف حتقيق نظم تعليمية �أكرث �شمو ًال و�إن�صاف ًا
يف خمتلف �أنحاء العامل ،وبع�ض املراجع املقرتحة.
صمم هذا الدليل؟
كيف ُ

ي�ستن ��د الدلي ��ل �إل ��ى البح ��وث الدولي ��ة و�أف�ض ��ل
املمار�س ��ات املتعلق ��ة بالإن�ص ��اف والإدم ��اج يف نظ ��م
التعلي ��م .وق ��د مت تطوي ��ره بدع ��م م ��ن جمموع ��ة م ��ن
اخل�ب�راء الدولي�ي�ن ،وم ��ن بينه ��م كل م ��ن �صانع ��ي
ال�سيا�س ��ات واملمار�س�ي�ن والباحث�ي�ن ومدرب ��ي املعلمني

ومط ��وري املناهج وممثلي ال ��وكاالت الدولية املختلفة،
وهو مبني عل ��ى �سل�سلة �أدوات التدريب لتطوير املناهج
الدرا�سية التابع ��ة لليون�سكو ،وعنوانه ��ا« :الو�صول �إلى
جميع املتعلمني :حزمة موارد لدع ��م التعليم ال�شامل»،
وا�ستكما ًال للمبادئ التوجيهية ل�سيا�سة اليون�سكو ب�ش�أن
الإدماج يف التعليم لعام 2009م.

أين يمكن استخدام هذا الدليل؟

ميك ��ن ا�ستخ ��دام ه ��ذا الدلي ��ل يف جمي ��ع البلدان
والنظ ��م التعليمي ��ة ،ويف الوق ��ت ال ��ذي ي�سته ��دف فيه
التح�سين ��ات يف التعليم النظامي ،ف�إنه يق ّر ب�أن التعليم
يحدث يف �سياقات كث�ي�رة  -يف البيئات الر�سمية وغري
النظامي ��ة وغري الر�سمية  -وعرب حي ��اة الفرد ،وميكن
ا�ستخدام الدليل �إما ب�شكل م�ستقل �أو ميكن �إدراجه يف
عمليات و�أدوات �أخ ��رى ال�ستعرا�ض ال�سيا�سات ل�ضمان
االهتمام بالإن�صاف والإدماج.
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اإلدماج واإلنصاف في التعليم

اإلدماج واإلنصاف في التعليم
اإلدماج واإلنصاف يف جداول أعمال التنمية

ُي�ؤ َّكد حق جمي ��ع الأطفال يف التعليم يف العديد من
املعاهدات والن�صو�ص الدولية ،ويذكر ذلك يف �صكوك
ملزم ��ة وغري ملزم ��ة قانوني ًا( ) .فبالت ��ايل ،على الدول
االلتزام باحرتام وحماية و�إعم ��ال حقّ جميع املتعلمني
يف التعليم (اليون�سكو2014 ،م).
وق ��د �شهدت ال�سنوات الـ� �ـ  15املا�ضية تقدم ًا كبري ًا
عل ��ى ال�صعي ��د العاملي يف تو�سيع فر� ��ص احل�صول على
التعلي ��م ،وال �سيما التعلي ��م االبتدائي ،ومع ذلك ،ت�شري
�أح ��دث �أرق ��ام اليون�سك ��و �إل ��ى �أن ح ��وايل  263ملي ��ون
طفل/ة و�ش ��اب/ة ترتاوح �أعمارهم ب�ي�ن  6و  17عام ًا،
ومعظمهم من الفتيات ،مل يلتحقوا باملدر�سة (التقرير
العاملي لر�صد التعليم ،)2016 ،وت�شري التوقعات �إلى �أن
( )25مليون طف ��ل من ه�ؤالء الأطفال ل ��ن يذهبوا �إلى
املدر�سة �أبدا ،وتوجد فوارق كبرية بني اجلن�سني ،حيث
1

متثل الفتيات ثلثي الع ��دد الإجمايل للأطفال الذين مل
يلتحقوا باملدر�سة.
ومقارنة بالأطف ��ال الأغنياء ،من املرجح �أال يلتحق
الأطف ��ال الفق ��راء باملدر�س ��ة مبع ��دل �أربع ��ة �أ�ضعاف،
ومنه ��م من مل يكم ��ل التعليم االبتدائ ��ي مبعدل خم�سة
�أ�ضعاف (التقرير العاملي لر�صد التعليم2016 ،م).
ولأن احلالة �أ�شد حدة يف العامل النامي ،ف�إن �أوجه
ع ��دم امل�ساواة املتزايدة موج ��ودة �-أي�ضا -يف كثري من
البل ��دان املتقدم ��ة ،ويزيد ذلك �س ��وء ًا ازدي ��اد العوملة
والهجرة الدولية.
وت�ستند �أه ��داف التنمية امل�ستدام ��ة �إلى الأهداف
الإمنائية للألفية و�أه ��داف التعليم للجميع التي تعرف
ب�أنه ��ا «احلركة العاملية ل�ضمان جودة التعليم الأ�سا�سي
جلميع الأطفال وال�شب ��اب والكبار» -وهي حمددة بنوع
التعليم املطلوب اليوم.

..............................................

 .1ي�شمل ذلك ،على �سبيل املثال ،املادة  26من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان (1948م) ،واالتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني (1951م) ،والعهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية (1960م) ،واتفاقية مكافحة والتمييز يف التعليم (1960م) ،واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة (1979م) ،واتفاقية حقوق الطفل (1989م) ،واتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة (2006م) ،وقرار اجلمعية العامة للأمم
املتحدة ب�ش�أن احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ .انظر :اليون�سكو .2015 .التعليم � 2030إعالن و�إطار عمل �إن�شيون .باري�س ،اليون�سكو.
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ويدعو الهدف الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة
البل ��دان �إلى «�ضمان التعليم اجليد واملن�صف للجميع ،
وتعزيز فر�ص التع ّلم مدى احلياة للجميع».
وق ��د اعتم ��د جمتم ��ع التعلي ��م العاملي �إط ��ار عمل
التعلي ��م لع ��ام 2030م للتقدم نحو بلوغ اله ��دف الرابع
من �أهداف التنمي ��ة امل�ستدامة وغاياته ،وي�شدد الإطار
عل ��ى �ض ��رورة الت�ص ��دي جلمي ��ع �أ�ش ��كال اال�ستبع ��اد
والتهمي� ��ش ،ويدع ��و عل ��ى وج ��ه التحديد �إل ��ى معاجلة
�أوج ��ه عدم امل�س ��اواة فيم ��ا يتعلق بالو�ص ��ول وامل�شاركة
والعملي ��ات واملخرج ��ات التعليمي ��ة ،مع �إي�ل�اء اهتمام
خا� ��ص بامل�ساواة ب�ي�ن اجلن�سني ،وي�شم ��ل ذلك اجلهود
الرامية �إل ��ى متكني النظم التعليمي ��ة من خدمة جميع
املتعلم�ي�ن ،مع الرتكيز ب�شكل خا� ��ص على �أولئك الذين
ا�ستبعدوا تقليدي ًا من الفر� ��ص التعليمية ،وي�شمل ذلك
املتعلم�ي�ن امل�ستبعدين م ��ن الأ�سر الفق�ي�رة ،والأقليات
العرقية واللغوية ،وال�سكان الأ�صليني ،والأ�شخا�ص ذوي
االحتياجات اخلا�صة.

اإلدماج واإلنصاف يف السياسات التعليمية

الر�سال ��ة املحوري ��ة ب�سيطة ،وتن� ّ��ص على �أن جميع
املتعلم�ي�ن مهم�ي�ن ب�ش ��كل مت�س ��اوي ،وم ��ع ذل ��ك ،ف�إن
التعقيد ين�ش�أ عندم ��ا نحاول و�ضع هذه الر�سالة مو�ضع
التنفي ��ذ ،ومن املرج ��ح �أن يتطلب تنفيذ ه ��ذه الر�سالة
�إجراء تغيريات يف التفك�ي�ر واملمار�سة على كل م�ستوى
م ��ن م�ستوي ��ات نظ ��ام التعليم ،م ��ن معلم ��ي ال�صفوف
وغريهم ممن يقدمون اخلربات التعليمية مبا�شرة �إلى
امل�س�ؤولني عن ال�سيا�سة الوطنية.
وميك ��ن ل�سيا�س ��ة التعلي ��م �أن ت�ؤث ��ر عل ��ى التفكري
واملمار�سات ال�شامل ��ة وتدعمها عن طريق �إر�ساء احلقّ
املت�ساوي لكل فرد يف التعليم ،ومن خالل حتديد �أ�شكال
التعلي ��م والدعم والقي ��ادة التي ت�ض ��ع الأ�سا�س للتعليم
اجليد للجميع (اليون�سكو 2015 ،ب).
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الإطـــار الأول :امل�صطلحـــات الـمهمـــة

الإدم��اج :عملية ت�ساعد عل ��ى التغلب على احلواجز
التي حت ّد من ح�ضور الطالب وم�شاركتهم و�إجنازهم.
الإن�ص��اف� :ضم ��ان �أن يكون هناك اهتم ��ام بالعدل،
بحي ��ث ينظ ��ر �إل ��ى تعلي ��م جمي ��ع املتعلمني عل ��ى �أنه
مت�ساوي الأهمية.

لو�ضع �سيا�سات �شاملة ومن�صفة ،ينبغي االعرتاف
ب�أن �صعوبات الطالب تن�ش�أ عن جوانب النظام التعليمي
ال�سبل التي تنظم بها نظم التعليم
نف�س ��ه ،مبا يف ذلكُ :
يتم توفريه ��ا ،والبيئة
حالي� � ًا ،و�أ�شكال التدري� ��س التي ّ
التعليمية ،و�سبل دعم الطلبة وتقييم تقدمهم.
والأه ��م م ��ن ذل ��ك ه ��و ترجمة ه ��ذا االع�ت�راف �إلى
�إ�صالح ��ات ملمو�سة ،ور�ؤي��ة الفروق الفردي��ة على �أنها

لي�ست م�شاكل يتعني �إ�صالحها ،بل بو�صفها فر�ص ًا لإ�ضفاء
الطاب��ع الدميوقراطي و�إث��راء التعل��م ،وميكن �أن تكون

االختالفات عام ًال حمفز ًا لالبتكار يفيد جميع املتعلمني،
�أي ًا كانت خ�صائ�صهم ال�شخ�صية وظروفهم املنزلية.
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ويت�ضم ��ن دم ��ج مب ��ادئ الإن�ص ��اف والإدم ��اج يف
ال�سيا�سة التعليمية ما يلي:
•تقدي ��ر ح�ض ��ور جمي ��ع املتعلم�ي�ن وم�شاركته ��م
و�إجنازه ��م ،بغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن ظروفه ��م
وخ�صائ�صهم ال�شخ�صية.
•�إدراك فوائ ��د تن ��وع الط�ل�اب ،وكيفي ��ة العي�ش مع
اختالفهم ،والتع ّلم منه.
•جمع الأدلة املتعلقة بعوائق الأطفال التي حتول دون
و�صولهم �إلى التعليم وامل�شاركة والإجناز وتوحيدها
وتقييمها ،مع �إيالء اهتمام خا�ص باملتعلمني الذين
قد يكونون �أكرث عر�ضة خلط ��ر تدين التح�صيل �أو
التهمي�ش �أو اال�ستبعاد.
•بن ��اء فهم م�شرتك ب�أن نظم التعليم الأكرث �شمولية
و�إن�صاف� � ًا لديها الق ��درة على تعزي ��ز امل�ساواة بني
اجلن�سني ،واحلد من �أوجه عدم امل�ساواة ،وتطوير
ق ��درات املعلم�ي�ن والنظام ،وت�شجيع بيئ ��ات التع ّلم
الداعم ��ة ،و�ست�سهم هذه اجله ��ود املختلفة بدورها
يف التح�سينات ال�شاملة يف نوعية التعليم.
•�إ�ش ��راك �أ�صح ��اب امل�صلح ��ة الرئي�س�ي�ن يف التعلي ��م
واملجتمع املحلي من �أجل تعزيز ظروف التع ّلم اجلامع،
وتعزيز فهم �أو�سع ملبادئ الإدماج والإن�صاف.

•تنفي ��ذ التغيريات بفاعلية ور�صده ��ا لقيا�س مدى
ت�أثريه ��ا ،مع الإقرار ب�أن بناء الإدماج والإن�صاف
يف التعلي ��م عملي ��ة م�ستمرة ،ولي� ��س جهد يقام به
مرة واحدة.
كما يتطل ��ب �إر�ساء مبادئ الإن�ص ��اف والإدماج يف
�سيا�س ��ة التعليم �إ�شراك قطاعات �أخ ��رى مثل خدمات
ال�صح ��ة والرعاية االجتماعي ��ة وحماية الطفل ل�ضمان
بن ��اء �إط ��ار �إداري وت�شريعي م�شرتك للتعلي ��م ال�شامل
واملن�صف.
ميكن للعدي ��د من العوامل �أن تعمل �إما على تي�سري
�أو من ��ع املمار�س ��ات ال�شامل ��ة واملن�صفة داخ ��ل النظم
التعليمي ��ة ،منها مه ��ارات املعلمني و�أ�سلوبه ��م ،والبنية
التحتية ،واال�سرتاتيجيات الرتبوية واملناهج الدرا�سية،
وه ��ذه هي جميع املتغريات الت ��ي ت�سيطر عليها وزارات
التعليم مبا�شرة� ،أو التي ميكن �أن ت�ؤثر فيها.
وي�ستعر� ��ض الإط ��ار املعرو� ��ض يف الق�س ��م الت ��ايل
الأبع ��اد وال�سمات الرئي�سة ل�سيا�س ��ة التعليم ،و�إذا كان
ه ��ذا الإطار مدعوم ًا بالت�شريع ��ات وامل�ؤ�س�سات واملوارد
الالزم ��ة ،ف�إنه ميك ��ن �أن يكون حتويلي� � ًا يف �إن�شاء نظم
�شاملة ومن�صفة.

الإطار الثاين :التعليم ال�شامل للأطفال ذوي الإعاقة

�إن الأطف ��ال املعوق�ي�ن ه ��م من �أك�ث�ر فئ ��ات الأطفال
تهمي�ش� � ًا وا�ستبع ��اد ًا؛ فع ��ادة ما يحرم ��ون من حقهم
يف احل�ص ��ول عل ��ى التعلي ��م اجليد (منظم ��ة ال�صحة
العاملية والبنك ال ��دويل ،)2011 ،وتتباين ال�سيا�سات
ب�شكل كب�ي�ر يف جميع �أنحاء العامل ،حيث تعطي بع�ض
البل ��دان الأولوي ��ة لتعلي ��م ه� ��ؤالء الأطف ��ال يف بيئات
خمتلف ��ة مثل املدار� ��س واملراكز اخلا�ص ��ة؛ والف�صول
اخلا�ص ��ة يف مدار�س الدمج؛ �أو املدار�س ال�شاملة التي
تعم ��ل على حتديد العوائق و�إزالتها ،ومتكني كل متعلم
من امل�شاركة والإجناز يف البيئات العادية ،ويع ّد �إن�شاء
املدار�س ال�شاملة �أم ��ر ًا ميكن تنفيذه على نطاق وا�سع
لتحقي ��ق امل�ساواة وحقوق الإن�س ��ان ،وله فوائد تعليمية
واجتماعية واقت�صادية (اليون�سكو2001 ،م).

تنص الرســـالة املحورية البسيطة
“ ُّ
ىلع أن جميع املتعلمين مهمين
بشكل متساوي”.
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 .2تحليل سياسات اإلدماج واإلنصاف
ميك ��ن للبل ��دان ،على ال�صعيد الوطني �أو املحل ��ي ،ا�ستخدام �إطار ا�ستعرا�ض ال�سيا�س ��ات الوارد يف هذا الدليل
بثالث ��ة �أوج ��ه :تقييم �سيا�سات التعليم القائمة من �أجل اهتمامها بالإن�ص ��اف والإدماج؛ وو�ضع خطة عمل للنهو�ض
ب�سيا�س ��ة التعليم وتنفيذها؛ ور�ص ��د التقدم املحرز عند اتخاذ الإجراءات ،وي�ستند �إطار ا�ستعرا�ض ال�سيا�سات هذا
�إل ��ى �إط ��ار ّمت و�ضعه يف الدورة الثامنة والأربعني للم�ؤمتر الدويل املعني بالتعليم ،وهو يتعلق مبو�ضوع “الو�صول �إلى
جميع املتعلمني :حزمة موارد لدعم التعليم ال�شامل”.
وقد حددت البحوث الدولية �أربعة �أبعاد متداخلة كمفاتيح لإن�شاء نظم تعليمية �شاملة ومن�صفة (انظر :ال�شكل
رق ��م  .)1ي�ش ��رح هذا الق�سم هذه الأبع ��اد ب�شكل تف�صيلي ،ويقدم �أمثلة على مب ��ادرات يف �أنحاء خمتلفة من العامل
ت�سهم يف تقدمي نظم تعليمية �أكرث �شمو ًال و�إن�صاف ًا.
ال�شكل رقم (� )1أبعاد �إطار ا�ستعرا�ض ال�سيا�سات
1
املفاهيم

2
بيانات
السياسات

عملية اإلدماج
واإلنصاف

3
الهياكل
والنظم

4
املمارسات
امل�صدر :مقتب�س من املكتب الدويل للرتبية التابع لليون�سكو2016 ،

يحتوي كل ُبعد على �أربع خ�صائ�ص حمددة ،وت�شكل هذه اخل�صائ�ص �أ�سا�س �إطار التقييم الذاتي.
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البعد األول  :املفاهيم
أهم الخصائص

1.1

يع� � ّد الإدم ��اج والإن�ص ��اف مب ��ادئ �شاملة توج ��ه جمي ��ع ال�سيا�س ��ات واخلطط
واملمار�سات التعليمية

1.2

�صمم ��ت املناهج الدرا�سية الوطنية ونظ ��م التقييم املرتبطة بها بحيث ت�ستجيب
بفاعلية جلميع املتعلمني

1.3

جميع ال�ش ��ركاء الذين يعملون مع املتعلمني و�أ�سره ��م يفهمون �أهداف ال�سيا�سة
الوطنية لتعزيز الإدماج والإن�صاف يف التعليم ويدعمونها

1.4

توج ��د نظم لر�صد ح�ضور جميع املتعلمني وم�شاركتهم و�إجنازهم يف �إطار نظام
التعليم
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 1.1يع��د اإلدماج واإلنصاف مبادئ ش��املة توجه جميع السياس��ات
والخطط واملمارسات التعليمية
�إن الإدم ��اج والإن�صاف مبادئ �شاملة ينبغي �أن توجه
جميع ال�سيا�سات واخلطط واملمار�سات التعليمية ،بد ًال من
�أن تكون حمور �سيا�سة منف�صلة ،وتعرتف هذه املبادئ ب�أن
التعليم حق من حقوق الإن�سان وهو �أ�سا�س جمتمعات �أكرث
�إن�صاف ًا و�شمولية ومتا�سك ًا (فيتيلو وميثوغ1998 ،م).
كما �أن �ضمان ح�ص ��ول جميع املتعلمني على التعليم
اجليد يعرتف بالقيمة اجلوهرية للتنوع واحرتام الكرامة
الإن�سانية (اليون�سك ��و� 2015 ،أ) ،وبهذه الطريقة ،ينظر
�إل ��ى االختالفات يف �ضوء �إيجاب ��ي كحافز لتعزيز التع ّلم
ب�ي�ن الأطفال وال�شب ��اب والكب ��ار ،وتعزيز امل�س ��اواة بني
اجلن�سني ،فبالتايل ،ال تتعلق مبادئ الإدماج والإن�صاف
ب�ضم ��ان احل�ص ��ول عل ��ى التعليم فق ��ط ،ب ��ل – �أي�ض ًا -
عل ��ى وجود ف�ض ��اءات تعليمية وبيداغوجي ��ة جيدة متكن
الطالب من التطور ،وفهم واقعهم ،والعمل من �أجل بناء
جمتمع �أكرث عد ًال.

اإلطار  :3غ��رس مب��ادئ وممارس��ات ش��املة
يف التعلي��م يف جمهوري��ة الو
الديمقراطية الشعبية

يف جمهوري ��ة الو الدميوقراطي ��ة ال�شعبي ��ة ،ي�س ��عى النظام
التعليم ��ي �إلى تطبيق مب ��د�أ الإدماج من خالل التحوالت
يف ال�سيا�سة والثقافة ،ويوجد يف الو تفاوت كبري بني الأوالد
والبن ��ات ،واملناطق الريفية واحل�ضري ��ة ،واملناطق الفقرية
وغ�ي�ر الفق�ي�رة ،وبني املجموع ��ات العرقية ب�ش� ��أن معدالت
االلتح ��اق باملدر�سة والر�سوب فيها والت�س ��رب منها و�إمتام
التعليم فيها ،وملواجهة ذل ��ك ،تركز ال�سيا�سة الوطنية على
التعلي ��م ال�شامل ،الذي يعرف على نطاق وا�س ��ع ب�أنه �إزالة
جمي ��ع احلواج ��ز الت ��ي حت ��ول دون االلتح ��اق باملدار� ��س
والتح�صي ��ل العلم ��ي اجلي ��د� .إن القي ��ادة والفه ��م الق ��وي
امل�شرتك للإدماج هما العامالن الرئي�سان يف بلوغ �أهداف
ال�سيا�س ��ة ،وت�شم ��ل العوام ��ل الإ�ضافي ��ة الت ��ي ه ��ي مفتاح
للنج ��اح بناء القدرات والتوعية و�إ�ش ��راك الن�ساء والفتيات
والأ�شخا�ص العرقيني والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف عمليات
�صن ��ع الق ��رار واجلهود الأخ ��رى الرامية �إل ��ى الو�صول �إلى
املتعلم�ي�ن امل�ستبعدي ��ن ،وت�شم ��ل هذه اجله ��ود تعزيز قدرة
املدار�س وجلنة تنمية التعليم الريفي على �أداء هذه املهام:
•جمع البيانات من �سجالت الأ�سر املحلية وحتليلها لتتبع
الأطفال غري امللتحقني باملدار�س؛
•القيام ب�أن�شطة ت�ستهدف الأطفال لدعم املتعلمني خارج
املدر�سة اللتحاقهم بالنظام التعليمي؛
•�إج ��راء ر�صد منتظ ��م حل�ضور الط�ل�اب لتحديد �أولئك
املعر�ضني خلطر الت�سرب؛
•ا�ستخ ��دام الإح�ص ��اءات لو�ض ��ع خط ��ط طويل ��ة الأجل
لتطوي ��ر املدار� ��س و�إج ��راءات حت�سني املدر�س ��ة �سنوي ًا
و�أهداف لتعزيز اال�ستبقاء؛
•�إن�ش ��اء مدار�س �صديق ��ة للطفل قائمة عل ��ى احلقوق ،على
النحو الذي حددته اليوني�سف ،والتي ت�شكل جزء ًا من �إطار
�أو�سع من الأ�سر واملجتمعات واملحافظات ال�صديقة للطفل،
والتي ت�شمل البلد ككل (�شيفري2013 ،م؛ 2015م).
ملعرفة املزيد:

Anton_Ivanov / Shutterstock.com
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 1.2صممت املناهج الدراسية الوطنية ونظم التقييم املرتبطة بها
بحيث تستجيب بفاعلية لجميع املتعلمين
�إن املنه ��ج ه ��و الو�سيل ��ة الرئي�س ��ة لإر�س ��اء مب ��ادئ الإدماج
والإن�ص ��اف �ضمن نظام التعليم ،وقد يتطلب تطوير املناهج
الدرا�سي ��ة التي ت�شمل جميع املتعلم�ي�ن تو�سيع تعريف التع ّلم
ال ��ذي ي�ستخدمه املعلمون و�ص ّناع الق ��رار يف جمال التعليم،
وطاملا مت تعريف التع ّلم ب�شكل دقيق على �أنه اكت�ساب املعرفة
م ��ن قبل املعل ��م ،فمن املرج ��ح �أن تكون املدار� ��س مق�صورة
على مناهج وممار�سات تعليمية منظمة ب�شكل �صارم ،وعلى
النقي�ض متام� � ًا ،ت�س ��تند املناهج ال�ش ��املة �إل ��ى وجهة نظر
مفادها �أن التع ّلم يحدث عندما ي�ش ��ارك الطالب بن�ش ��اط،
وي�أخ ��ذون زم ��ام املب ��ادرة يف فه ��م جتاربه ��م (�أودف ��اري-
�سولنار1996 ،م).
يف هذا الر�أي املختلف ،يقت�صر دور املعلم على توجيه وت�سهيل
امل�شارك ��ة والتع ّل ��م ،ب ��د ًال من ال�ش ��رح ،وهذا ي�سم ��ح ملجموعة
متنوع ��ة من الط�ل�اب �أن يكون ��وا متعلمني مع� � ًا ،لأن الطالب
ال يحتاج ��ون �إل ��ى �أن يكون ��وا يف نف�س امل�ست ��وى يف تع ّلمهم� ،أو
احل�ص ��ول عل ��ى نف� ��س ال�شرح م ��ن معلمهم ،وب ��د ًال من ذلك،
ف�إنهم ميكنه ��م �أن يعملوا يف وتريتهم وبطريقتهم اخلا�صة يف
�إط ��ار م�شرتك من الأه ��داف والأن�شطة ،ويع ��زز هذا النهج -
�أي�ضا  -ال�شعور باالنتماء �إلى جمتمع حملي و�إلى فهم م�شرتك
للقيم الرئي�سة واملواطنة العاملية  -ال�شعور ب�أن يكون جزء ًا من
جمتمع �أو�سع و�إن�سانية م�شرتكة (اليون�سكو2015 ،د).
ويف جوه ��ر هذا النهج فر� ��ص التعليم والتع ّل ��م املخطط لها
الت ��ي تتواف ��ر يف الف�ص ��ول الدرا�سية العادي ��ة – �أي املناهج
املع ��دة الت ��ي يتم تنفيذها ب�ش ��كل فاعل ،وم ��ن ال�ضروري –
�أي�ض ًا  -تطوير نظم التقييم الوطنية التي تتوافق مع املعايري
الدولية حلق ��وق الإن�سان وا�ستخدامها ،بحيث يحقق التعليم
الأهداف الت ��ي و�ضعته ��ا اتفاقيات حقوق الإن�س ��ان (انظر:
البعد  4.3التايل).
2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2انظر تقرير جمل�س حقوق الإن�سان  2014يف the Right to Education,
.27/A/HRC/26

من املهم �أن نتذكر ،يف الوقت نف�سه� ،أن الطالب لديهم �إمكانية
الو�صول �إلى العديد من اخلربات التعليمية الأخرى؛ يف حني �أن
هذه التجارب قد تكون �أكرث �صعوبة يف التخطيط ،فهي بالت�أكيد
تت�أث ��ر باملدار�س واجلوان ��ب الأخرى للنظ ��ام التعليمي ،وت�شمل
هذه التج ��ارب التفاعالت االجتماعية ب�ي�ن الطالب ،والتفاعل
ب�ي�ن الطالب واملعلم�ي�ن داخل الف�ص ��ول الدرا�سي ��ة وخارجها،
وجتارب التع ّلم التي حتدث داخل املجتمع ،على �سبيل املثال ،يف
الأ�سرة �أو يف خمتلف ال�سياقات االجتماعية �أو الدينية.
اإلطار  :4تصميم منهج دراسي يلبي احتياجات
الطالب يف هولندا

يف هولندا ،ت�شجع �سيا�سة التعليم �إدماج التالميذ ذوي
االحتياج ��ات التعليمية اخلا�ص ��ة يف التعليم العام ،ويف
ح�ي�ن يج ��ب �أن يتم تطبي ��ق �أهداف املناه ��ج الأ�سا�سية
يف جمي ��ع املدار� ��س ،ومراقب ��ة امل�شرف ��ون الرتبوي ��ون
لكيفي ��ة تنفيذ املحت ��وى املحدد لهذه الأه ��داف ،تتمتع
املدار� ��س بحري ��ة كب�ي�رة يف تنظي ��م املناهج الدرا�س ��ية
بحي ��ث تلب ��ي احتياج ��ات املتعلمني وقدراته ��م ،وقد ّمت
�إن�ش ��اء �سيناريوهات لتوجيه املدار� ��س لتنظيم خمتلف
جم ��االت التع ّلم �ضم ��ن املناه ��ج الدرا�سي ��ة ،ويف حني
�أن تطوي ��ر هذه املناهج املع ��دة خ�صي�ص ّا ي�ضع مطالب
�إ�ضافي ��ة على املدار�س واملعلمني ،ف�إن ��ه � -أي�ض ًا  -جزء
من �ضمان ج ��ودة التعليم للط�ل�اب ذوي االحتياجات
التعليمي ��ة اخلا�ص ��ة� ،أينم ��ا يت ��م التعلي ��م ،وكما يذكر
امل�ؤلفون ،يف هولندا« ،ينظ ��ر �إلى التعليم باعتباره �أداة
مهمة ملكافحة الفقر واال�ستبعاد االجتماعي والتهمي�ش»
(ثي�س و�آخرون2008 ،م� ،ص .)39
ملعرفة املزيد:

https://www.european-agency.org/sites/default/
files/Inclusive_Education_Netherlands.pdf

“ ...يح��دث التع ّل��م عندم��ا ي�ش��ارك
الطالب بن�شاط ”...
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 1.3جميع الشركاء الذين يعملون مع املتعلمين وأسرهم يفهمون أهداف
السياسة الوطنية لتعزيز اإلدماج واإلنصاف يف التعليم ويدعمونها
�إن التغي��ي�ر التعليم����ي ب�سيط عملي ًا ولكن����ه معقد �سيا�سي ًا
واجتماعي���� ًا (ف����والن2007 ،م) ،وق����د ال ُيفه����م االنتقال
�إل����ى الإدماج والإن�صاف �أو ُيرحب ب����ه يف ال�سياقات التي
يعت����اد فيها النا�س على التعليم املف�صول� ،أو عندما ي�شك
املعلم����ون يف قدرته����م عل����ى التعام����ل مع تن����وع املتعلمني،
ولذل����ك ،فم����ن ال�ض����روري ن�شر الوع����ي ل�صال����ح مبادئ
الإن�صاف والإدماج هذه.
اإلط��ار  :5بناء االلتزام باإلدم��اج واإلنصاف يف
بنغالديش

�إن م ��ا يح ��دث يف الف�ص ��ول الدرا�سي ��ة يف �شريين ��ا �أخطر هو
مثال �إيجابي على ت�أثري التفكري ال�شامل“ .وهي تواجه �صفها
املك ��ون من ( )60طف ًال ،تنتق ��ل املعلمة �إلى �آخ ��ر ن�شاط عن
الفه ��م قبل �أن تنته ��ي املدر�سة وتبد�أ العطل ��ة الق�صرية ،ويف
ح�ي�ن �أن �صفوف ًا من الفتيات ذوات ال�ضفائ ��ر الأنيقة والأوالد
يف قم�صان ق�صرية الأكمام يخرب�شون يف كتاب التمارين� ،إال
�أن هناك طف ًال واحد ًا يف املقدمة ي�ضع عدد ًا من الدبابي�س يف
لوح بال�ستيكي �أ�سود� ،إن ��ه �سامل ،الطفل الأعمى منذ الوالدة،
ي�ستخ ��دم جهاز ب�سي ��ط للكتاب ��ة بطريقة براي ��ل� .إنها جمرد
واح ��دة من الأ�شي ��اء التي ت�سمح له باجللو� ��س جنب ًا �إلى جنب
م ��ع �أقرانه يف مدر�سة ح�سن �أب ��اد االبتدائية ،يف بلدة �صغرية
ومزدهرة مب�صانع الن�سيج ،وم�صانع ال�صابون واملزارع ،على
بعد حوايل ( )50كم �شمال �شرق دكا (اليوني�سف2014 ،م،
�ص  ،)10ويف �أماكن مثل ح�سن �أباد ،تعمل منظمة �سيت�سافرز
م ��ع �ش ��ركاء حملي�ي�ن ،مث ��ل منظم ��ة “م�ساع ��دة الأطف ��ال
املكفوف�ي�ن” غ�ي�ر الربحي ��ة ،لبن ��اء الت ��زام وق ��درة املعلم�ي�ن
واملدار� ��س عل ��ى �إدماج املعوق�ي�ن ب�صري� �اً يف املدار�س العادية.
كما تت�شارك املنظمة مع �آباء الأطفال ،الذي يزعم كثري منهم
�أن �ضعف طفلهم يعني �أنه غري قادر على التع ّلم ،و�سوف مينع
م ��ن املدر�س ��ة ،وتزيد هذه امل�شاركة من وع ��ي الوالدين وتوفر
فر�صة لتحديد املدر�سة املنا�سبة للطفل.

وق ��د ظهرت بع�ض الدرو�س الرئي�سة م ��ن اجلهود الرامية �إلى
بناء توافق يف الآراء م ��ن �أجل الإن�صاف والإدماج يف التعليم،
وت�شمل هذه الدرو�س احلاجة �إلى:
•و�ض ��وح اله ��دف ،وفه ��م م�ش�ت�رك للأ�سا� ��س املنطق ��ي
والغر�ض من التغيريات التي يجري �إدخالها؛
•فهم القيم ��ة امل�ضافة للتغي�ي�رات املقرتحة ،مع الرتكيز
على الفوائ ��د التي تعود على الآب ��اء والأمهات والأطفال،
واملجتمع ككل ،والنظام التعليمي نف�سه؛
•�أدل ��ة متكن م ��ن �إ�صدار �أح ��كام م�ستنرية ب�ش� ��أن احلالة
الراهنة والآثار املتوقعة من التغيريات املقرتحة؛
•الأبط ��ال� ،أولئك امللتزمون بالتعلي ��م ال�شامل واملن�صف،
والذين ي�ستطيعون حتريك �شبكات الدعم؛
•التوا�ص ��ل اال�سرتاتيج ��ي ،ال ��ذي ق ��د يتطل ��ب و�ض ��ع
ا�سرتاتيجي ��ة تعتم ��د عل ��ى قن ��وات خمتلفة للو�ص ��ول �إلى
خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة.

ملعرفة املزيد:

http://www.inclusive-education.org/sites/default/files/
uploads/booklets/IE_Webinar_Booklet_13.pdf
_http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Sightsavers
Bangladesh_booklet.pdf
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 1.4توجد نظم لرصد حضور جميع املتعلمين ومش��اركتهم وإنجازهم
يف إطار نظام التعليم
ت�ش�ي�ر البح ��وث �إلى «دواف ��ع التغيري» التي ميك ��ن ا�ستخدامها
لتعزيز الإن�صاف والإدماج يف التعليم ،وعلى وجه اخل�صو�ص،
وحت ��دد البح ��وث �أدل ��ة مهم ��ة عل ��ى �أن ح�ض ��ور املتعلم�ي�ن
وم�شاركته ��م و�إجنازه ��م يع� � ّد م ��ن عوام ��ل النج ��اح املهم ��ة
(�إين�سكو 2005 ،م).
�إن حتدي ��د �أنواع الأدل ��ة التي يتم جمعها وكيفي ��ة ا�ستخدامها
يتطل ��ب احلر�ص .فعلى �سبي ��ل املثال :جتمع النظ ��م التعليمية
الآن بيان ��ات �إح�صائي ��ة �أك�ث�ر عن نتائ ��ج التع ّلم �أك�ث�ر من �أي
وق ��ت م�ضى (غالب ًا م ��ا ت�ستخدم اختبارات موح ��دة ملقارنات
البل ��دان) ،من �أج ��ل حتديد فاعلية تلك النظ ��م ،وهذا يعك�س
نظرة حم ��دودة للتعلي ��م باعتب ��اره جمرد اكت�س ��اب جمموعة
م ��ن املهارات الوظيفية ،وق ��د �أدى هذا الر�أي بدوره �إلى ظهور
�ضغ ��وط جدي ��دة :ففي كث�ي�ر من البل ��دان� ،أ�صب ��ح امل�س�ؤولون
الذي ��ن يوجه ��ون �سيا�س ��ات الب�ل�اد م�شغولني بقيا� ��س النتائج
املدر�سية من خالل درجات االختبار ،ومقارنة تقدمهم بتقدم
البلدان الأخرى.
ويف البلدان التي تطبق معايري حمددة لتحديد النجاح ،ميكن
لآليات الر�صد �أن تعيق عملية تطوير نظام تعليمي �أكرث �شمو ًال،
ويتطل ��ب نظام التعليم الذي يعمل ب�ش ��كل جيد �سيا�سات تركز
عل ��ى م�شاركة جميع املتعلمني و�إجنازه ��م ،ويجب �أن تعالج –
�أي�ض� � ًا -العي ��وب التي تواجهه ��ا بع�ض الفئ ��ات ال�سكانية ،مثل
الأ�سر الفق�ي�رة والأقليات العرقية واللغوية وال�سكان الأ�صليني
والأ�شخا� ��ص ذوي االحتياجات اخلا�ص ��ة والفتيات (جمموعة
البنك الدويل.)2011 ،
ولذل ��ك ،ينبغ ��ي �أن تكون التعاري ��ف املقبولة واملعلن ��ة بو�ضوح
للإدم ��اج والإن�صاف نقطة البداية لتحدي ��د ما ينبغي ر�صده،
وبعبارة �أخرى ،هناك حاجة �إلى “قيا�س ما نقدره” ،بد ًال من
“قيم ��ة ما ميكننا قيا�سه” (�إين�سكو و�آخرون ،)2003 ،والذي
غالب ًا ما يحدث.
وتدع ��و �أه ��داف التنمي ��ة امل�ستدام ��ة �إلى زي ��ادة الرتكيز على
الإن�ص ��اف �إل ��ى اجله ��ود املتج ��ددة لقيا�س ع ��دم امل�ساواة يف
التعلي ��م ،ول ��دى العديد من البلدان معاي�ي�ر لتقييم التح�صيل

التعليم ��ي للأطف ��ال على جمي ��ع م�ستويات التعلي ��م .يف بع�ض
البل ��دان ،تتواف ��ر �إح�ص ��اءات مف�صلة على م�ست ��وى املدر�سة،
�أو حت ��ى ال�صف ،عل ��ى الطالب الذين يواجه ��ون �صعوبات يف
املدر�س ��ة �أو يعانون من عيوب �أخ ��رى ،ويف حاالت كثرية ،يلزم
�إج ��راء درا�س ��ات ا�ستق�صائية للأ�سر املعي�شي ��ة �أو �سبل �أخرى
لتحديد �أولئك املتخلفني عن الركب.
اإلطار  : 6تقييم ش��مولية املدارس العامة
يف غانا

�إن �ضم ��ان التعلي ��م الأ�سا�س ��ي املج ��اين والإلزام ��ي اجليد
جلميع الأطفال هو االلت ��زام الذي تعهدت به حكومة غانا،
وال�س�ؤال الرئي�س هو :كيف ميكن للحكومة �أن تت�أكد من �أن
هذه اجله ��ود ت�ساعد الأطفال على الو�ص ��ول �إلى املدر�سة
وامل�شارك ��ة يف التع ّل ��م واحلي ��اة االجتماعي ��ة يف املدر�س ��ة؟
وللإجاب ��ة عن هذا ال�س� ��ؤال ،مت تطوي ��ر �أداة ر�صد التعليم
ال�شامل للح�صول عل ��ى الر�صد املنتظم ،وي�ستخدم مديري
املدار� ��س هذه القائم ��ة املرجعية جلمع املعلوم ��ات النوعية
والكمي ��ة ،م ��ع �إ�سهام ��ات من املعلم�ي�ن �أثن ��اء االجتماعات
املدر�سي ��ة؛ ث ��م يق ��وم امل�شرف ��ون ،الذين ي ��زورون املدار�س
ويدعمونه ��ا بانتظام ،با�ستعرا� ��ض القائمة املرجعية .يقوم
امل�شرف ��ون بزي ��ارة املراف ��ق املدر�سي ��ة ،ومراقب ��ة الف�صول
الدرا�سي ��ة ،ومقابلة املعلمني والأطف ��ال ب�شكل غري ر�سمي،
وتقدمي التغذية الراجعة ملديري املدار�س واملعلمني ،ويحدث
الر�ص ��د مرتني يف ال�سنة لقيا�س النمو وحتديد م�سار اتخاذ
القرار للعام الدرا�سي املقبل .كم ��ا يوفر معلومات �أ�سا�سية
للتقييم اجلاري لل�شمولية املدر�سية يف البلد ،وعلى م�ستوى
املدر�سة ،ت�ساعد هذه البيانات املديرين على حتديد العوائق
الت ��ي حتول دون ال�شمولية يف مدار�سهم ،وت�شجع على اتباع
نه ��ج م ��رن �إزاء املمار�س ��ات ال�شاملة .كما �أنه ��ا ت�ساعد يف
حتديد املواق ��ف الإيجابية و�أ�صحاب امل�صلحة الن�شطني يف
املدار�س واملجتمع ،مما ي�سمح للمدار�س بالبناء على نقاط
قوتها احلالية (�أوتاه و�آخرون2013 ،م).
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 2.1تؤك��د وثائق سياس��ة التعليم الوطني��ة املهمة بقوة ىلع
اإلدمـاج واإلنصـــاف
ي�ش ��كل الت�شري ��ع ج ��زء ًا مهم� � ًا م ��ن تطوي ��ر نظام
تعليم ��ي يت�س ��م بال�شمولي ��ة والإن�ص ��اف ب�ش ��كل �أكرث،
وعل ��ى وجه اخل�صو� ��ص ،ين�ص الت�شريع عل ��ى �صياغة
املبادئ واحلقوق الالزمة لإن�شاء �إطار للإدماج ،وعلى
�إ�صالح تل ��ك العنا�صر يف النظام القائم التي قد ت�ضم
حواج ��ز رئي�سة �أمام الإن�صاف (وت�شمل هذه احلواجز
ال�سيا�سات التي متن ��ع طالب ًا من جمموعات حمددة -
مثل املتعلم�ي�ن ذوي الإعاقة� ،أو من املجموعات اللغوية
املختلف ��ة  -من ح�ض ��ور مدر�سة حيه ��م) ،و�إ�ضافة �إلى
ذلك ،ين� ��ص الت�شريع على تفوي�ض املمار�سة الأ�سا�سية
ال�شاملة (على �سبيل املثال ،على املدار�س تثقيف جميع
املتعلم�ي�ن يف جمتمعاتهم ) .كما �أنه يو�ضح الإجراءات
واملمار�س ��ات يف جميع �أنحاء نظ ��ام التعليم التي ت�سهل
منهج
الإن�ص ��اف (على �سبيل املثال ،م ��ن خالل �إيجاد ٍ
مرن� ،أو من خالل �إدخال احلكم املجتمعي).
وحتى عندم ��ا يكون الإ�ص�ل�اح الت�شريعي اجلذري
غري مرغوب في ��ه وم�ستحيل ،ميكن لقاع ��دة البيانات
عل ��ى امل�ستوى احلكومي �أن تث�ي�ر نقا�شاً حول الإدماج
والإن�صاف يف التعليم وتبد�أ عملية بناء توافق الآراء،
ويف بع� ��ض البل ��دان ،تخ�ض ��ع �أنظمة التعلي ��م اخلا�ص
لت�شريعات منف�صلة وتديرها �أق�سام �أو �إدارات منف�صلة
عل ��ى ال�صعيدين الوطن ��ي واملحلي ،وقد يك ��ون للتعليم
اخلا� ��ص – �أي�ض ًا  -نظم منف�صل ��ة للتدريب والتمويل،
ومناهجه اخلا�صة و�إجراءات التقييم اخلا�صة به ،ويف
ه ��ذه احلاالت ،قد يك ��ون من ال�ض ��روري �إدماج الأطر
الت�شريعية التي حتكم قطاع ��ات الرعاية االجتماعية،
وال�صحة ،والتعليم الع ��ام واخلا�ص .وال يقت�صر الأمر
عل ��ى و�ضع نظام التعليم اخلا�ص حتت مظلة ت�شريعات
التعليم العام ،بل حول دمج النظامني.

اإلطار  :7سياسة وطنية للتعددية الثقافية
يف باراغواي

�إن باراغواي جمتمع متعدد الأعراق والثقافات ،وقد اعرتف
د�ستور ع ��ام  1967بباراغواي كبلد ثنائي اللغة ،واعتمدت
ال�سيا�س ��ة الوطنية �أن يكون التعليم والتعلم بلغتني منذ عام
1994م .ت� ��ؤدي اللغة دور ًا مهم ًا ج ��د ًا� ،سواء لفهم الثقافة
الوطنية �أو لنقل القيم الثقافية املقبولة عاملي ًا ،ويعد التعليم
ثنائي اللغة نهج تربوي حيث تعترب اللغة الأم �ضرورية طوال
عملية التعلم .يتم تقدمي اللغة الثانية مع الأخذ يف االعتبار
اللغة الأم من �أجل حتقيق الكفاءة التوا�صلية يف كل منهما.
«يف تخطي ��ط املناه ��ج ،مت تعريف» اللغ ��ة الأم « ب�أنها اللغة
الت ��ي يف�ضل الط�ل�اب ا�ستخدامها يف جمي ��ع �أنحاء النظام
التعليم ��ي .بينما تع ّرف «اللغ ��ة الثانية» على �أنها اللغة التي
يتوا�صل بها الطفل بكفاءة �أقل» (�أوخيدا بينيتيز ومارتينيز
�ست ��ارك 2014 ،م�� � ،ص  ،122الأ�صل باللغ ��ة الإ�سبانية)،
وي�ستخ ��دم منوذج مبتكر ملحو الأمية -مت تنفيذه بنجاح-
اللغ ��ات الر�سمي ��ة على ح ��د �سواء يف نف� ��س الوقت .يف هذا
املنظ ��ور ،يع ��د التعلي ��م يف لغت�ي�ن وثقافت�ي�ن ه ��و الأ�سا� ��س
ال ��ذي ي�ضم ��ن تعلماً فاع�ل ً�ا وهادفاً ،وه ��ذا يتفادى عملية
طويلة ومعقدة يف حماولة حتديد �أولويات لغة على الأخرى.

وبالإ�ضاف ��ة �إل ��ى ذلك ،فم ��ن املهم �ضم ��ان التوا�ص ��ل الفاعل
ب�ي�ن خمتل ��ف �أ�صحاب امل�صلح ��ة يف البلدان الت ��ي تنظم فيها
قوان�ي�ن وقطاعات خمتلفة لفئات �سكانية معينة ،فعندما يكون
التوا�ص ��ل فاع ًال ،من املمكن بناء �إط ��ار ت�شريعي يوحد املوارد
املتاح ��ة حول الغر� ��ض الوحيد املتمثل يف �إن�ش ��اء نظام تعليمي
�أكرث �شمولية و�إن�صاف ًا.
وم ��ع ذلك ،يج ��ب �أن تكيف الإعالن ��ات الدولية ب�ش� ��أن االندماج
الرتبوي والإن�صاف يف �ضوء الظروف املحلية ،وقد وجدت بلدان
كثرية �أنه م ��ن الأف�ضل �صياغة بيان �صري ��ح باملبادئ التي توجه
انتقاله ��ا �إلى مزيد م ��ن الإدماج والإن�صاف ،وال ��دول التي تقوم
بذل ��ك تف ��ي بالتزاماتها بب ��ذل جه ��ود �إيجابية لتمك�ي�ن الأفراد
واملجتمعات من التمتع بح ّقهم يف التعليم (اليون�سكو 2014 ،م).
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 2.2يتولى القادة ىلع املس��توى الوطني ومس��توى املحافظات
املحلية واملدرسة قيادة اإلدماج واإلنصاف يف التعليم
يت � ّ�م و�ض ��ع ال�سيا�س ��ات عل ��ى جمي ��ع م�ستوي ��ات نظام
التعلي ��م ،وال �سيم ��ا على م�ست ��وى ال�ص ��ف ،وعلى هذا
النح ��و ،ف� ��إن التح ��ول �إل ��ى الإدم ��اج والإن�ص ��اف لي�س
جم ��رد تغي�ي�ر تقن ��ي �أو تنظيم ��ي .ب ��ل ه ��و خط ��وة يف
اجتاه فل�سفي وا�ضح (فول�شر1989 ،م).
ويتطل ��ب االنتقال �إلى �سبل عمل �أكرث �إدماج ًا و�إن�صاف ًا
تغي�ي�رات يف الثقاف ��ة يف جمي ��ع �أنح ��اء نظ ��ام التعليم
(داي�سون و�آخ ��رون2004 ،م) ،وترتاوح هذه التغيريات
ب�ي�ن التح ��والت يف قي ��م �صانع ��ي ال�سيا�س ��ات و�سب ��ل
تفكريه ��م الت ��ي متكنه ��م بع ��د ذلك م ��ن تق ��دمي ر�ؤية
جديدة لت�شكيل ثقافة الإدماج والإن�صاف �إلى تغيريات
كبرية داخل املدار�س.
وتتطلب ثقافة الإدماج والإن�صاف يف التعليم جمموعة
م�شرتكة من االفرتا�ض ��ات واملعتقدات بني القادة على
ال�صعيد الوطن ��ي وم�ستوى املقاطع ��ات واملدا�س ،ومن
�أهم ه ��ذه االفرتا�ضات واملعتقدات تقييم االختالفات،
والإمي ��ان بالتع ��اون ،وااللت ��زام بتوفري فر� ��ص تعليمية
جلميع الطالب (داي�سون و�آخرون2004 ،م).
«تتطل��ب ثقاف��ة اإلدم��اج واإلنصاف يف
التعليم مجموعة مشتركة من االفتراضات
واملعتقدات بين القادة». . .

وم ��ن ال�صع ��ب تغي�ي�ر املعاي�ي�ر الثقافية املوج ��ودة يف
نظام التعليم؛ وم ��ن ال�صعب بوجه خا�ص حدوث ذلك
يف �سي ��اق يواج ��ه كثري ًا من ال�ضغ ��وط املتناف�سة وحيث
يعم ��ل املمار�س ��ون لوحده ��م عن ��د معاجل ��ة امل�شاكل،
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ويج ��ب على القادة على جمي ��ع امل�ستويات ،مبا يف ذلك
يف املجتم ��ع املدين ويف القطاع ��ات الأخرى� ،أن يكونوا
م�ستعدي ��ن لتحلي ��ل �أو�ضاعه ��م اخلا�ص ��ة وحتدي ��د
العوائ ��ق واملي�سري ��ن املحلي�ي�ن والتخطي ��ط لعملي ��ة
�إمنائية منا�سبة ،وتوفري القيادة للممار�سات ال�شاملة
واال�سرتاتيجيات الناجعة لر�صد الإن�صاف يف التعليم.
اإلط��ار  :8بناء القيادة م��ن خالل التخطيط
التعليمي الشامل يف رواندا

من ��ذ عام 2012م� ،أعدت رواندا خطط ًا �سنوية للتنمية
ال�شامل ��ة للتعلي ��م على م�ست ��وى املحافظ ��ات ،بالتعاون
م ��ع املنظمة الدولية للمعوقني غ�ي�ر احلكومية ،وتهدف
ه ��ذه اخلط ��ط �إل ��ى متك�ي�ن امل�س�ؤول�ي�ن يف املحافظات
والقطاع ��ات ،واملمار�س�ي�ن يف املدار� ��س ،والآب ��اء،
وامل�س�ؤولني الرتبويني ،والأطفال ،وغريهم من اجلهات
الفاعل ��ة من تبن ��ي فكرة التعليم ال�شام ��ل وامل�شاركة يف
تطبيق ��ه ،وبا�ستخدام نه ��ج قائم عل ��ى امل�شاركة ،تقوم
هذه املنظمات بتحليل االحتياجات املحلية ،والتخطيط
للأن�شطة ،وحتديد �أ�صح ��اب امل�صلحة املعنيني ،وو�ضع
الأه ��داف وامل�ؤ�ش ��رات ،واال�سرتاتيجي ��ات الت ��ي ينبغي
ا�ستخدامه ��ا ،وتواريخ حمددة ال�ستعرا� ��ض ال�سيا�سات
وتقييمه ��ا ،وتق ��دم التع ��اون م ��ع �إدارات التعلي ��م يف
املحافظ ��ات املحلي ��ة نظ ��رة ثاقب ��ة عل ��ى الإج ��راءات
الالزم ��ة لدع ��م تنفي ��ذ اخلطط ا�ستن ��اد ًا �إل ��ى املوارد
املتاح ��ة ،ويف وقت ق�صري ن�سبي� �اً ،تغري �سلوك مديري
املدار�س ،وكذل ��ك م�س�ؤولو املقاطعات وقطاع التعليم،
ب�ش ��كل كبري نحو تبن ��ي وفهم مبد�أ الإدماج يف التعليم
(مورنزي و بورنومو2013 ،م).

 2.3يوضح القادة ىلع جميع املستويات أهدافًا متسقة للسياسة
العامة من أجل وضع ممارسات تعليمية شاملة ومنصفة
�إن تطوي ��ر ممار�س ��ات تعليمي ��ة �شامل ��ة ومن�صف ��ة ال
يقت�ص ��ر فقط على تروي ��ج تقنيات جدي ��دة ،بل الأهم
من ذلك ،هو توف�ي�ر م�ساحة ال�ستعرا� ��ض ال�سيا�سات
وحتلي ��ل العمليات االجتماعية للتع ّلم التي حتدث يف
�سياقات املدر�سة املحددة ،والإجراءات والتفكري خلف
هذه العمليات (�إين�سكو و�آخرون2006 ،م).
وللق ��ادة على جمي ��ع م�ستوي ��ات النظ ��ام التعليمي دور
مهم يف تعزيز ال�سب ��ل ال�شاملة لإدارة املدار�س وعملية
التعلي ��م .كث�ي�ر مم ��ا يفعله املعلم ��ون خ�ل�ال اللقاءات
املكثفة التي حتدث يف در�س منوذجي يكون على م�ستوى
تلقائي وبديه ��ي ،وينطوي على معرفة �ضمنية ،وعالوة
عل ��ى ذلك ،يتوافر للمعلم�ي�ن يف كثري من الأحيان وقت
كاف للتوقف والتفكري واالنخراط يف حوار مع املعلمني
الآخرين حول ممار�ساتهم التعليمية.
وميكن لنظم التعليم �أن توجد فر�ص ًا للمعلمني واملربني
لبناء لغة م�شرتكة حول اجلوانب التف�صيلية ملمار�ستهم،

وعن كيفية جعل هذه اجلوانب من املمار�سة �أكرث �شموال
و�إن�صاف� � ًا (هوبرم ��ان1993 ،م) ،ومن دون ه ��ذه اللغة
امل�شرتك ��ة ،قد يجد املعلم ��ون �صعوبة يف جتربة �إمكانات
جدي ��دة ،ومن خالل خرباته ��م امل�شرتكة ميكن للزمالء
م�ساع ��دة بع�ضهم البع� ��ض على تو�ضيح م ��ا يقومون به
حالي� � ًا وحتدي ��د ما ق ��د يرغب ��ون يف القيام ب ��ه .كما �أن
لغتهم وجتاربهم امل�شرتكة تع ��د �-أي�ضا -و�سيلة لتحدي
االفرتا�ض ��ات والتحي ��زات ح ��ول جمموع ��ات معينة من
املتعلمني.
وت�ستخ ��دم التقني ��ات احلديث ��ة ب�ش ��كل خا� ��ص لتبادل
اخل�ب�رات املالحظ ��ة املتبادل ��ة ،و�أحيان� � ًا م ��ن خ�ل�ال
ت�سجي�ل�ات الفيدي ��و ،والأدل ��ة الت ��ي يت ��م جمعه ��ا من
الط�ل�اب حول ترتيبات التعليم والتع ّلم داخل املدر�سة،
وميك ��ن �أن ت�ساع ��د ه ��ذه النهوج على حتفي ��ز الت�سا�ؤل
والإبداع والإجراءات للت�صدي للحواجز �أمام امل�شاركة
والتعل ��م (�إين�سكو و�آخ ��رون2003 ،م؛ هيربت و�آخرون،
2002م).

UN Photo / Martine Perret
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 2.4يتحدى القادة ىلع جميع املس��تويات املمارس��ات التعليمية
غير الشاملة والتمييزية وغير املنصفة
يج ��ب على الق ��ادة من جمي ��ع امل�ستويات تهيئ ��ة الظروف
داخل منظماتهم من �أجل الت�صدي ملمار�سات تعليمية غري
�شامل ��ة ومتييزية وغ�ي�ر من�صفة ،ومن املنظ ��ور التكميلي،
ينبغ ��ي على القادة تهيئة الظ ��روف التي تبني توافق الآراء
وااللت ��زام نحو و�ضع القي ��م العاملية للإدم ��اج والإن�صاف
مو�ضع التنفيذ.
وم ��ن املعروف �أن �أ�ش ��كا ًال معينة م ��ن القيادة تع� � ُّد فاعلة
يف تعزي ��ز امل�س ��اواة يف املدار� ��س والإن�ص ��اف والعدال ��ة
االجتماعي ��ة ،وترك ��ز هذه النه ��وج على التعلي ��م والتعلم؛
ف�إنه ��ا توجد جمتمع ��ات متما�سكة من الط�ل�اب واملعلمني
و�أولي ��اء الأمور؛ فهي تعزز فهم ثقاف ��ة التعليم بني الأ�سر؛
وتع ��زز �-أي�ض� � ًا -عم ��ل ال ��وكاالت املتع ��ددة (كوجلما�س و
�إين�سكو2005 ،م).
وخالف� � ًا ل�ل��آراء امليكانيكية للتح�سني التعليم ��ي ،ف�إن هذه
النهوج تق ّر ب�أن القرارات املتعلقة بكيفية حت�سني املدار�س
تنطوي دائم ًا عل ��ى التفكري الأخالق ��ي وال�سيا�سي ،ف�ض ًال
عن االعتبارات التقنية ،ولذلك ،ف�إن �إجراء مناق�شات حول
الإدماج والإن�صاف ميكن �أن ي�ساعد يف تو�ضيح القيم التي
تكمن وراء ماهية التغيريات يف املدار�س وكيفية �إجراءها.
وميك ��ن لنظ ��م التعلي ��م �أن تع ��زز ه ��ذا النوع م ��ن القيادة
املدر�سية الداعمة من خالل:
•اختيار قادة املدار�س على �أ�سا�س التزامهم بالقيم ال�شاملة
واملن�صف ��ة ،وقدرتهم على تعزيز �أ�سل ��وب الإدارة املذكورة
�أعاله وتدريبهم؛
•توفري الفر�ص للمعلمني لتجميع جتاربهم املهنية وخرباتهم من
�أج ��ل �إعادة النظر يف ممار�ساتهم ،بهدف جعل هذه املمار�سة
�أكرث ا�ستجابة ومرونة للمتعلمني (انظر � 2.3سابع ًا)؛
•تطوي ��ر «الثقاف ��ات ال�شامل ��ة» وتواف ��ق الآراء ح ��ول القي ��م
ال�شامل ��ة واملن�صف ��ة داخل املجتمع ��ات املدر�سية (ديبيلر و
�إين�سكو2016 ،م).
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اإلطار  :9اجتماعات الطاولة املستديرة التعليمية
يف نيكاراغوا تشرك املجتمع املدني
يف الدعوة السياسية

ي�شجع منتدى التعليم والتنمية الب�شرية يف مبادرة نيكاراغوا
على م�شاركة املجتم ��ع املدين يف «�صياغة �سيا�سات وبرامج
التعلي ��م الوطني ��ة وتنفيذه ��ا وتقييمه ��ا» (حمل ��ة �أمري ��كا
الالتيني ��ة للح ��ق يف التعلي ��م2012 ،م�� � ،ص  ،)14وق ��د
�أدى ذل ��ك �إل ��ى �إن�شاء «موائ ��د م�ستديرة» للتعلي ��م املحلي،
وه ��ي جم ��االت تعاونية ل�صن ��ع الق ��رار ملناق�ش ��ات التعليم
عل ��ى امل�ست ��وى املحلي .جمي ��ع �أ�صحاب امل�صلح ��ة املهتمني
مدع ��وون للم�شاركة ،مب ��ا يف ذلك املرب�ي�ن واملنظمات غري
احلكومية وامل�ؤ�س�س ��ات وممثلني عن وزارة الرتبية والتعليم
واحلكوم ��ات املحلي ��ة ،ويحدد كل اجتم ��اع طاولة م�ستديرة
تنظيم ��ه وقيادت ��ه ،م ��ع مراعاة �سي ��اق كل جمتم ��ع حملي،
وي�صرح من�سق امل�شروع مو�ضح ًا« :تتيح الطاولة امل�ستديرة
للتعليم فر�صة ملناق�شة الدعوة ل�سيا�سات التعليم .يف ذلك
الوقت� ،شعرنا �أنه من املهم الت�أثري يف القرارات الوطنية،
ولك ��ن كان من امله ��م – �أي�ضاً  -الدعوة يف املجتمعات التي
نعتقد �أنه ميكن �إجراء تغيريات ملمو�سة �أكرث يف التعليم
فيه ��ا ،ومن امله ��م � -أي�ضا  -العمل م ��ع اجتماعات الطاولة
امل�ستدي ��رة كا�سرتاتيجية لإ�ضف ��اء الطابع الالمركزي على
م�س�أل ��ة التعليم وال�سلطات املحلية م ��ن �أجل زيادة االلتزام
بالتعليم يف املجال�س البلدية» (حملة �أمريكا الالتينية للحق
يف التعليم2012 ،م� ،ص .)14
ملعرفة املزيد:

http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/
CLADE%20Lessons%20Learned%20-%20Casos%20
EPDF%20Final_ INGLES_baixa.pdf

Filipe Frazao / Shutterstock.com

ال ُبعد الثالث  :الهياكل والنظم
أهم الخصائص

3.1

توفري دعم عايل اجلودة للمتعلمني ذوي التح�صيل املتدين

3.2

تعم ��ل جميع اخلدم ��ات وامل�ؤ�س�سات املعني ��ة باملتعلمني و�أ�سرهم مع� � ًا يف تن�سيق
ال�سيا�سات واملمار�سات التعليمية ال�شاملة واملن�صفة

3.3

توزع املوارد الب�شرية واملالية بالت�ساوي بحيث تفيد املتعلمني املعر�ضني للخطر

3.4

هناك دور وا�ضح للأحكام اخلا�صة ،مثل املدار�س والوحدات اخلا�صة ،يف تعزيز
الإدماج والإن�صاف يف التعليم
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 3.1توفير دعم عالي الجودة للمتعلمين ذوي التحصيل املتدني
من �أجل تعزي ��ز الإدماج والإن�صاف يف التعليم ،حتتاج
احلكوم ��ات �إلى ح�شد املوارد الب�شرية واملالية ،التي قد
ال يكون بع�ضها حتت �سيطرتها املبا�شرة ،ومن ال�ضروري
�إقام ��ة �ش ��راكات بني �أ�صحاب امل�صلح ��ة الرئي�سني الذين ميكنهم
دع ��م عملي ��ة التغي�ي�ر وتبنيه ��ا ،وي�شمل �أ�صح ��اب امل�صلحة:

الآب ��اء  /مقدم ��ي الرعاي ��ة؛ واملعلم�ي�ن وغريه ��م م ��ن
املهنيني يف جمال التعليم؛ ومدربي املعلمني والباحثني؛
واملديري ��ن على امل�ست ��وى الوطني واملحل ��ي واملدر�سي؛
و�صانع ��ي ال�سيا�سات ومقدمي اخلدم ��ات يف قطاعات
�أخ ��رى (مث ��ل :ال�صح ��ة وحماي ��ة الطف ��ل واخلدمات
االجتماعي ��ة)؛ اجلماعات املدني ��ة يف املجتمع؛ و�أفراد
جمموعات الأقليات املعر�ضة خلطر اال�ستبعاد.
وت�ش ��كل م�شارك ��ة الأ�س ��ر �أهمي ��ة خا�صة ،فف ��ي بع�ض
البلدان ،يتعاون الوال ��دان وال�سلطات التعليمية تعاون ًا
وثيق� � ًا يف و�ض ��ع برام ��ج جمتمعي ��ة لفئ ��ات معينة من
املتعلم�ي�ن ،مثل �أولئ ��ك امل�ستبعدين ب�سب ��ب جن�سهم �أو
و�ضعهم االجتماع ��ي �أو �إعاقاته ��م (ميتلر2000 ،م)،
وتتمث ��ل اخلط ��وة املنطقي ��ة التالية يف �إ�ش ��راك ه�ؤالء
الآب ��اء يف دع ��م التغي�ي�ر من �أج ��ل تطوي ��ر الإدماج يف
املدار�س.
« من الضروري إقامة ش��راكات بين
أصحاب املصلحة الرئيس��ين الذين
يمكنه��م دع��م عملي��ة التغيير
وتبنيها»
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و�إذا كان الآب ��اء يفتق ��رون �إل ��ى الثق ��ة وامله ��ارات
الالزم ��ة للم�شارك ��ة يف ه ��ذه امل�شاري ��ع ،ق ��د يكون من
ال�ض ��روري العم ��ل معه ��م مل�ساعدته ��م عل ��ى تنمي ��ة
قدراتهم وبناء �شبكاتهم ،وميكن �أن ي�شمل ذلك �إن�شاء
جمموع ��ات دع ��م الوالدي ��ن ،وتدري ��ب الوالدي ��ن على
العمل مع �أطفالهم� ،أو بناء مهارات الدعوة لدى الآباء
للتفاو�ض مع املدار�س وال�سلطات (مايلز2002 ،م).
اإلطار  :10االس��تماع إلى األطف��ال :الخبرات يف
الدنمارك

م�ش ��روع «�صوت الأطفال» يف مدار� ��س كوبنهاغن داخل
املدينة يت�شاور م ��ع �أولياء الأمور والأطفال ال�ستخال�ص
�آرائهم حول �سالمة الطفل وتعلمه ،وي�ستند هذا امل�شروع
�إل ��ى برنامج «العمل امل�شرتك» ال�شامل الذي يهدف �إلى
�إيج ��اد مزيد من الإج ��راءات املوجهة نح ��و الأ�سرة يف
جمال تعلي ��م الطفولة ،م ��ع �إ�سهام اجلمي ��ع ك�أ�صحاب
م�صلح ��ة مت�ساوي ��ن ،ويت ��م تنظيم امل�ش ��اورات من قبل
املهني�ي�ن الذي ��ن يوجدون �إط ��ار ًا للتفك�ي�ر يف جو «خال
م ��ن اللوم» ،حيث يح ��ق للجميع تقدمي حل ��ول للم�شاكل
الت ��ي متت م�شاركتها ،وهذا يعني �أن االجتماعات يجب
�أن تكون مع ��دة جيد ًا ومي�س ��رة و�أن تركز على احللول،
وينت ��ج عن هذه امل�شاورات خطة عم ��ل يقوم امل�شاركون
بو�ضعها وتنفيذه ��ا وتقييمها ب�ص ��ورة م�شرتكة .ي�سعى
«�ص ��وت الأطف ��ال» �إلى تطوير �إح�سا� ��س موحد للمجتمع،
مرتك ��ز على احلقائق الفردية ،ويه ��دف ب�شكل خا�ص �إلى
بناء العالقات (لينتز2015 ،م).

 3.2تعمل جميع الخدمات واملؤسسات املعنية باملتعلمين وأسرهم معًا
يف تنسيق السياسات واملمارسات التعليمية الشاملة واملنصفة
ويف بع� ��ض البل ��دان ،اق�ت�رن االنتق ��ال نح ��و هي ��كل �إداري
المركزي بالو�صول �إلى تعليم �أكرث �شمو ًال و�إن�صاف ًا ،ويبدو
�أن الالمركزي ��ة ت�شج ��ع على املرونة واملخاط ��رة .كما �أنها
تت�صدى الجت ��اه البريوقراطيات املركزية لو�ضع �إجراءات
�صارم ��ة ل�صنع القرار ،وم ��ن الوا�ض ��ح �أن هناك خماطر
ينبغي جتنبه ��ا ،ال �سيما فيما يتعلق بال�سيطرة على املوارد
املالي ��ة ،كم ��ا ت�ستدعي الرقاب ��ة الالمركزي ��ة احلاجة �إلى
ال�ضواب ��ط والتوازنات ل�ضم ��ان الإن�ص ��اف يف تخ�صي�ص
املوارد وا�ستخدامها.
وهناك � -أي�ضاً � -أدلة على �أن التعاون بني املدار�س ميكن
�أن يع ��زز قدرة املنظمات الفردي ��ة على اال�ستجابة للتنوع
ب�ي�ن املتعلم�ي�ن (ميج� ��س و�آخ ��رون)2011 ،م ،وعلى وجه
التحديد ،ميكن للتعاون بني املدار�س �أن ي�ساعد على احل ّد
م ��ن ا�ستقطاب املدار�س ،مبا يع ��ود بالفائدة اخلا�صة على
الط�ل�اب املهم�شني على ح ��واف النظ ��ام ،وبالإ�ضافة �إلى
ذلك ،هناك �أدلة على �أنه عندما تطور املدار�س ُ�سب ًال �أكرث
تعاونية للعمل ،تتح�سن نظ ��رة املعلمني لأنف�سهم وعملهم،
وب�شكل �أكرث حتديد ًا ،ف�إن مناق�شة ممار�ساتهم ومقارنتها
ميك ��ن �أن ت�ؤدي باملعلم�ي�ن �إلى النظر �إل ��ى الطالب الذين
يعانون من نق�ص يف التعليم من منظور جديد.

ونتيج ��ة لذلك ،ينظر �إلى املتعلم�ي�ن الذين ي�صعب تثقيفهم
يف �إطار �إجراءات املدر�سة املعتادة ال على �أنهم »يعانون من
م�شاكل» ،ولكنهم ي�شكلون حتدي ًا للمعلمني لإعادة النظر يف
ممار�ستهم اخلا�صة لكي تكون �أكرث ا�ستجابة ومرونة.
اإلطار  : 11املدارس املتعددة يف إثيوبيا

يف �إثيوبي ��ا ،قام ��ت املنظم ��ة غ�ي�ر احلكومي ��ة الدولية
للمعوق�ي�ن بتبن ��ي نه ��ج بلغت في ��ه «املدار� ��س املتعددة»
�س ��ت مدار�س �شاملة م ��ن خالل ا�ستيع ��اب املتعلمني ذوي
االحتياج ��ات التعليمي ��ة اخلا�ص ��ة ،مب ��ا يف ذل ��ك الأطفال
املعوق�ي�ن ،وا�ستخدم ��ت تلك املدار�س ،الت ��ي التحق بها

�أك�ث�ر من ( )700طالب ،لدع ��م ( )30مدر�سة فرعية
لتطبي ��ق ممار�س ��ات ونه ��وج تعليمية مماثل ��ة ،و�شارك
ممثل ��ون م ��ن منظم ��ات للأ�شخا� ��ص ذوي الإعاق ��ة يف
تعزيز وممار�سة التعلي ��م ال�شامل للفئات ال�ضعيفة �إلى
جانب املدار� ��س املتعددة ،ودعم الأطف ��ال هذه العملية
التعليمي ��ة م ��ن خالل الربملان ��ات والن ��وادي الطالبية،

و�أدى ذل ��ك �إل ��ى �إدخ ��ال حت�سينات على ممار�س ��ات التعليم
ال�شام ��ل من جانب مقدمي اخلدم ��ات ،وحت�سني �إمكانية
الو�ص ��ول املادي للمتعلم�ي�ن ،وزيادة التحاق الأطفال ذوي
الإعاق ��ة ،وخل ��ق بيئ ��ة تعليمي ��ة �أف�ض ��ل جلمي ��ع الط�ل�اب

(مورنزي و مرباتو2013 ،م).

Smile love sojazz / Shutterstock.com
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 3.3توزع املوارد البشرية واملالية بالتساوي بحيث تفيد املتعلمين
املعرضين للخطر
بينما تواجه جميع البلدان �صعوبات يف العثور على
الأموال الالزمة لدعم التط ��ورات ال�شاملة واملن�صفة،
ف� ��إن ذلك ي�شكل حتدي ًا خا�ص� � ًا يف �أجزاء العامل الأكرث
فق ��ر ًا م ��ن الناحية االقت�صادي ��ة ،ولذل ��ك ،فمن املهم
�إيج ��اد ُ�سبل ملعاجلة احتياج ��ات الفئات الأكرث تهمي�ش ًا
واالحتياج ��ات النا�شئة عن تنوع الطالب التي ال تتطلب
بال�ض ��رورة التمويل واملوارد الإ�ضافي ��ة ،والعامل املهم
ه ��و �ضم ��ان ا�ستخ ��دام امل ��وارد املتاحة ،ال �سيم ��ا املوارد
الب�شري ��ة ،لتحقي ��ق �أف�ض ��ل النتائ ��ج ،وينبغ ��ي عل ��ى
البل ��دان �أن تت�أك ��د م ��ن �أن معايري تخ�صي� ��ص املوارد
املالي ��ة والب�شري ��ة للتعلي ��م تعك� ��س �أه ��داف الإدم ��اج
والإن�ص ��اف� .إن الفوائ ��د االجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة
طويلة الأجل ال�سته ��داف املوارد العامة جتاه املهم�شني
تفوق بكثري التكاليف ،وق ��د �شهدت بع�ض البلدان التي
ا�ستهدفت الإنفاق على الفئات املحرومة نتائج تعليمية
�أكرث �إن�صافاً (اليون�سكو 2015 ،م).
«...م��ن املهم إيجاد ُس��بل ملعالجة
احتياج��ات الفئ��ات األكثر تهميش�اً
واالحتياج��ات الناش��ئة ع��ن تن��وع
الطال��ب الت��ي ال تتطل��ب بالضرورة
تموي ً
ال وموارد إضافية»

وقد يك ��ون م ��ن ال�ض ��روري �إن�ش ��اء �أو تعزيز نظم
للر�ص ��د ل�ضم ��ان ا�ستخ ��دام التمويل وامل ��وارد الأخرى
عل ��ى نحو مالئم وناجع ،وعلى الرغم من �أن م�ستويات
التموي ��ل تختل ��ف من بل ��د �إلى �آخ ��ر ،ف� ��إن العديد من
التحدي ��ات واال�سرتاتيجي ��ات مت�شابه ��ة ،وم ��ن امله ��م
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�أي�ض� � ًا� -إقام ��ة �ش ��راكات م�ستدام ��ة ب�ي�ن احلكوم ��ةواملمولني املحتملني الآخرين.
اإلطار  :12إطار إقليمي ألنشطة الوقاية والرعاية
والدعم يف أفريقيا

تع ّد اجلماع ��ة الإمنائية للجنوب الإفريقي موطن لأكرث من
( )17ملي ��ون يتيم؛ وال يزال عدد �أك�ب�ر بكثري من الفتيات
والأطف ��ال وال�شب ��اب ذوي الإعاق ��ة �ضعف ��اء يف البلدان يف
جمي ��ع �أنح ��اء املنطق ��ة ،ومتثل ه ��ذه الأرق ��ام �أح ��د الآثار
العميق ��ة طويلة الأمد لوباء فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية،
ويوفر م�شروع الرعاية والدعم للتعليم والتع ّلم ،وهو �شراكة
بني البل ��دان� ،إطار ًا �شام ًال لبدء �أن�شط ��ة الوقاية والرعاية
والدعم وتن�سيقه ��ا وتو�سيع نطاقها؛ وتهدف هذه الأن�شطة،
يف جميع احلاالت� ،إلى حت�سني خمرجات التعليم ،وقد كان
النه ��ج التنم ��وي  -الذي يعال ��ج حواجز التعلي ��م من خالل
الرعاي ��ة والدعم للتعليم والتع ّل ��م  -يف �صميم امل�شروع منذ
�إن�شائ ��ه ،وي�ستمر يف دعم التخطيط والتنفيذ .على م�ستوى
املدر�س ��ة ،يدعم امل�ش ��روع حتديد املواد الالزم ��ة وتقييمها
وتوفريه ��ا لتلبي ��ة احتياج ��ات املعي�ش ��ة الأ�سا�سي ��ة ،ف�ض ًال
ع ��ن مراقب ��ة الطالب ال�ضعف ��اء ،وعالوة على ذل ��ك ،ف�إنه
يوفر � -أي�ض� � ًا � -إمكانية الو�صول �إل ��ى التثقيف واخلدمات
املتعلقة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية للأطفال وال�شباب
املعر�ضني للخطر ،ال �سيما الفتيات ،املعر�ضني بدرجة �أكرب
خلطر للإ�صابة به� .أما عل ��ى ال�صعيدين الوطني والعاملي،
ف� ��إن م�ش ��روع رعاي ��ة ودع ��م التعلي ��م والتع ّلم ه ��و «تعميم
ب�سبل منا�سبة يف جمي ��ع مكونات النظام
الرعاية والدع ��م ُ
التعليمي ،مثل احلوكمة والإدارة ،وال�سيا�سات ،والتخطيط،
وامل ��وارد ،وتنمي ��ة امل ��وارد الب�شري ��ة ،واملناه ��ج الدرا�سية،
والهي ��اكل الأ�سا�سي ��ة وال�شراكات ،والر�ص ��د ( « ...م�شروع
الرعاية والدعم للتعليم والتعلم2013 ،م� ،ص  ،)15ومن
خ�ل�ال تخ�صي�ص املوظفني واملوارد� ،أدى االلتزام الوا�ضح
من قب ��ل وزارات التعليم �إلى امت�ل�اك احلكومة وقيادتها
مل�ش ��روع الرعاي ��ة والدعم للتعلي ��م والتع ّلم عل ��ى ال�صعيد
الوطني.
ملعرفة املزيد:

http://www.cstlsadc.com/wp-content/uploads/201610//
_CSTL_Implementation_Framework_2013_to_2018
Final_English.pdf

 3.4هن��اك دور واضح لألح��كام الخاصة ،مثل امل��دارس والوحدات
الخاصة ،يف تعزيز اإلدماج واإلنصاف يف التعليم
حيثما يك ��ون لدى البل ��دان �أحكام خا�ص ��ة منف�صلة،
فم ��ن املرج ��ح �أنها �ست�ستم ��ر يف تق ��دمي الإ�سهامات ،على
الأق ��ل يف الوقت احل ��ايل ،وميك ��ن للمدار� ��س والوحدات
اخلا�ص ��ة �أن ت� ��ؤدي دوراً مهم� �اً من خ�ل�ال العمل كمراكز
م ��وارد لدع ��م املدار� ��س العادي ��ة يف �سعيه ��ا �إل ��ى �أن ت�صبح
�أك�ث�ر �شمولي ��ة ،ولهذا ال�سب ��ب ،ف�إن ت�شجي ��ع التعاون بني
قط ��اع التعلي ��م اخلا� ��ص والعام مه ��م ج ��د ًا ،وال �سيما �أنه
يحد م ��ن العزلة االجتماعي ��ة ،ويتيح هذا التع ��اون فر�ص ًا
جديدة واع ��دة ملوظفي املدار�س اخلا�صة ملوا�صلة مهمتهم
التاريخي ��ة املتمثل ��ة يف توفري الدعم لأ�ضع ��ف املتعلمني يف
نظام التعليم (�إين�سكو2006 ،م).
وميك ��ن للبلدان التي لي� ��س لديها مثل هذه املدار�س �أو
الوح ��دات �أن تركز مواردها على تطوي ��ر املدار�س املحلية
مب ��ا يتما�شى م ��ع مب ��ادئ الإدم ��اج والإن�ص ��اف ،وعندما
ت�صبح املدار�س املحلية �أك�ث�ر �شمولية� ،ستقل احلاجة �إلى
خدمات خا�صة منف�صلة.
وم ��ن املهم �أن تقوم احلكومات بالتزام وا�ضح بالإدماج
والإن�صاف ،مع الت�شديد على الفوائد التي تعود على الآباء
والأمهات والأطفال ،وللمجتمع ككل ،وعلى وجه التحديد،
ينبغ ��ي التميي ��ز بني االحتياج ��ات واحلق ��وق والفر�ص ،ففي
ح�ي�ن �أن جمي ��ع املتعلمني لديه ��م احتياجات (مث�ل ً�ا للتعليم
املنا�س ��ب) ،ف� ��إن لهم – �أي�ض ًا  -احل ��ق يف امل�شاركة الكاملة
يف م�ؤ�س�س ��ة اجتماعية م�شرتك ��ة (�أي مدر�سة عامة حملية)
توفر له ��م جمموعة من الفر� ��ص ،وكثري ًا م ��ا ي�ضطر الآباء
�إل ��ى االختيار بني �ضمان تلبية احتياج ��ات �أبنائهم (وهو ما
يعن ��ي �ضمنا يف بع�ض الأحيان �ضمه ��م �إلى مدر�سة �أو وحدة
خا�ص ��ة) و�ضم ��ان ح�صولهم عل ��ى نف�س احلق ��وق والفر�ص
املتاح ��ة لغريه ��م م ��ن املتعلم�ي�ن (مما يعن ��ي �ضمه ��م �إلى
املدر�سة العادي ��ة) ،وينبغي �أن يكون الهدف هو �إن�شاء نظام
تعليم ��ي ت�صبح فيه ه ��ذه اخليارات غري �ضروري ��ة ،وينبغي
له ��ذا النظ ��ام �أن ي�سع ��ى جاه ��د ًا لدعم املدار� ��س واملعلمني
املحلي�ي�ن من خ�ل�ال م�ساعدتهم على تطوي ��ر قدراتهم ،من

خالل توفري املعدات واملواد ،وتعزيز التعاون بني القطاعات.
اإلطار  :13تطوير نظام دعم املعلمين املتنقلين
يف كمبوديا

�أُدخ ��ل نظ ��ام املعلمني املنتقل�ي�ن يف كمبوديا لتعزي ��ز التعليم
اجلامع مع مديري املدار�س واملعلمني؛ ويقدم ه�ؤالء املعلمون
امل�ش ��ورة واملوارد والدعم للأطف ��ال ذوي الإعاقة ،ومعلميهم
و�أولي ��اء �أموره ��م يف جمتمع ��ات خمتلفة .عندم ��ا ّمت �إدخال
النظ ��ام�« ،أ�صب ��ح جلي� �اً �أن نظام املعل ��م املتنق ��ل ال ميكن �أن
يركز فقط على الأطفال ذوي الإعاقة ،ولكن ينبغي � -أي�ضاً
 �أن يركز على جودة التعليم لتح�سني بيئة التع ّلم جلميعالأطفال» (بويل2013 ،م�،ص  ،)12وا�ستفاد �سوبهيب ،وهو
�صبي يبلغ م ��ن العمر ( )16عام ًا م�ص ��اب مبتالزمة داون،
م ��ن هذا النهج املزدوج امل�سار ،وقد طرد من املدر�سة ب�سبب
الق�ضاي ��ا ال�سلوكية لأنه كان يدافع عن نف�سه عندما ي�ضايقه
الأطفال« .م ��ن ال�ضروري تنظيم جل�سات توعوية للطالب
با�ستخ ��دام الكت ��ب امل�ص ��ورة ،و�أف�ل�ام الر�س ��وم املتحرك ��ة
واملل�صق ��ات الت ��ي تع ��زز الر�سائ ��ل ح ��ول الت�سام ��ح وتقيي ��م
اخلالف ��ات والتن ��وع» (بوي ��ل2013 ،م�� � ،ص  ،)13وب�سبب
ت�ضام ��ن �أقرانه القوي معه ،متكن �سوبهي ��ب من العودة �إلى
املدر�س ��ة ،وعالوة على ذلك ،ف�إن اللطف والإيجابية من قبل
زمالئه يف املدر�سة مكنه من حت�سني مهارات حياته و�سلوكه
ب�شكل كبري .كما �أثن ��ت مد ّر�سة �سوبهيب على التدريب الذي
تلقته يف تطوير القواعد ال�صفية ،حيث �إن املعايري الوا�ضحة
الت ��ي مت تعريفه ��ا واعتمادها مب�شاركة الط�ل�اب مكنتها من
الرتكيز على دعم تعلمهم.
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4.1

توج ��د لدى املدار�س وغريها م ��ن مراكز التع ّلم ا�سرتاتيجي ��ات لت�شجيع ح�ضور
جميع املتعلمني من جمتمعهم املحلي وم�شاركتهم و�إجنازهم.

4.2

توف ��ر املدار�س ومراكز التع ّلم الأخرى الدع ��م للمتعلمني املعر�ضني خلطر تدين
التح�صيل والتهمي�ش واال�ستبعاد.

4.3

يك ��ون املعلمون وهيئات الدعم م�ستعدين للتجاوب مع تنوع املتّعلم �أثناء تدريبهم
الأويل.

4.4

تتاح للمعلمني وهيئات الدعم فر�ص� � ًا للم�شاركة يف التطوير املهني امل�ستمر فيما
يتعلق باملمار�سات ال�شاملة واملن�صفة.
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 4.1توجد لدى املدارس وغيرها من مراكز التع ّلم استراتيجيات لتشجيع حضور
جميع املتعلمين من مجتمعهم املحلي ومشاركتهم وإنجازهم
يف الغال ��ب ،حولت �أن ��واع ال ��ردود الفردية التي كان ��ت ال�سمة
املمي ��زة للتعلي ��م اخلا� ��ص االنتب ��اه م ��ن �أ�ش ��كال التدري� ��س
والظ ��روف املدر�سية التي ميك ��ن �أن ت�شرك جميع املتعلمني يف
ال�ص ��ف الدرا�س ��ي ،وهذا ي�ساع ��د على تو�ضي ��ح ال�سبب يف �أن
جه ��ود الإدم ��اج الت ��ي تعتمد عل ��ى املمار�س ��ات امل�ست ��وردة من
التعلي ��م اخلا�ص متيل �إلى تعزيز �أ�ش ��كال جديدة و�أكرث دقة
م ��ن الف�ص ��ل يف التعلي ��م ،و�إن كان ذل ��ك يف البيئ ��ات ال�سائدة
(فلوريان و�آخرون2016 ،م).
فعل ��ى �سبيل املثال� ،أدخ ��ل العديد من البل ��دان هيئات الدعم
وم�ساع ��دي التدري� ��س يف الف�صول الدرا�سية ،لك ��ي يعملوا مع
معلمي ال�صفوف ،لتقدمي دعم خا�ص للطالب امل�صنفني على
�أنه ��م ذوي احتياجات خا�صة ،وعندما يتم �سحب هذا الدعم،
ق ��د ي�شعر املعلم ��ون ب�أنه ��م ال ي�ستطيعون حتم ��ل م�س�ؤولياتهم
(ت ��اكاال و�آخرون2009 ،م) :ويف الوقت نف�سه ،دفعت احلاجة
�إل ��ى خطط التعليم الفردية  -التي يفر�ضها الت�شريع يف بع�ض
البل ��دان  -بع� ��ض ق ��ادة املدار�س �إل ��ى ال�شعور ب� ��أن كثري ًا من
املتعلمني �سيطالبون مبثل هذا التعامل ،وبالتايل �سيوجد ذلك
م�شاكل يف امليزانية يف بع�ض النظم التعليمية.
�إن االع�ت�راف ب� ��أن املدار�س ال�شاملة لن تتحق ��ق عن طريق زرع
تفك�ي�ر التعلي ��م اخلا� ��ص وممار�ست ��ه يف �سياق ��ات عام ��ة تفتح
�إمكانات جديدة ،ويتعلق العديد منها باحلاجة �إلى االنتقال من
�إطار التخطيط الفردي  -امل�شار �إليه �سابق ًا � -إلى منظور ي�سعى
�إلى �إ�ضفاء الطابع ال�شخ�صي على التعلم من خالل امل�شاركة مع
بقية ال�صف الدرا�سي ب�أكمله (هارت و�آخرون.)2004 ،
وت�ش�ي�ر البح ��وث �إل ��ى �أن ت�شجيع م�شاركة الط�ل�اب هو �أف�ضل
ا�ستخ ��دام للم ��وارد املتاحة ،وال �سيما امل ��وارد الب�شرية ،لدعم
التع ّل ��م ،وعل ��ى وج ��ه اخل�صو� ��ص ،هن ��اك �أدل ��ة را�سخ ��ة على
�إمكان ��ات النه ��وج الت ��ي ت�شج ��ع التع ��اون ب�ي�ن الطلب ��ة خلل ��ق
ظروف �صفية ميكن �أن تزيد من فر�ص امل�شاركة ،ويف الوقت
نف�سه حتق ��ق م�ستويات عالية من التعلم جلميع الطالب يف
ال�صف (جون�سون و جون�سون1989 ،م).
وعالوة على ذلك ،ت�شري ه ��ذه الأدلة �إلى �أن هذه املمار�سات ميكن
�أن تك ��ون فاعلة يف دع ��م م�شاركة جميع املتعلم�ي�ن الذين يواجهون
�أو�ضاع ًا �ضعيفة؛ ومن الأمثلة على ذلك الطالب اجلدد ،والطالب
من اخللفيات الثقافية واللغوية املختلفة ،والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وم ��ع ذلك ،فم ��ن امله ��م الت�أكيد عل ��ى احلاجة �إل ��ى مهارة يف

تنظيم هذا النوع من املمار�سة ،فعندما تدار نهوج املجموعات
ب�شكل �سيء ،عادة ما يكون هناك م�ضيعة كبرية للوقت واملزيد
من املقاطعات �أثناء ال�شرح.
ً
ويف هذا املج ��ال ،ف�إن بلدان اجلنوب الأكرث فق ��را لديها الكثري
لتعلمن ��ا ،فقد �أدت املوارد املحدودة �إل ��ى �إدراك �إمكانات «طاقة
الأق ��ران» من خالل تطوير برامج «م ��ن الطفل و�إليه» (هاوي�س،
1988م) ،وي�شري ذلك �إل ��ى �أن املتعلمني �أنف�سهم هم مورد غري
م�ستخدم ب�شكل جيد وميكن ح�شدهم للتغلب على احلواجز التي
حت ��ول دون امل�شارك ��ة يف الدرو� ��س والإ�سه ��ام يف حت�سني فر�ص
التع ّل ��م جلميع ط�ل�اب ال�صف ،وهم امل ��ورد الأ�سا�س ��ي املوجود
بالفع ��ل يف �أي �ص ��ف درا�س ��ي ،وامله ��م ه ��و ق ��درة املعلمني على
ا�ستخدام هذه الطاقة ،التي غالب ًا ما تكون غري م�ستغلة.
اإلطار  :14التغلب ىلع الحواجز التي تحول دون
اإلدماج يف غزة

�إن الفق ��ر والعن ��ف ظرف ��ان �شائع ��ان ج ��د ًا ميي ��زان التجربة
املتنامي ��ة للأطفال يف غ ��زة ،فبالتايل مينحه ��م الذهاب �إلى
املدر�سة فر�صة لتطوير امله ��ارات الالزمة مل�ستقبل �أف�ضل� .إن
هذه الظروف البيئية واالجتماعية ال�صعبة جتعل من ال�صعب
جد ًا توفري نظام تعليمي �شامل ومتكامل للأطفال وال�شباب يف
غ ��زة ،وبدعم دويلُ ،نظم ��ت دورات تدريبية لإعداد جمموعة
م ��ن مدربي املعلم�ي�ن باعتبارهم مورد ًا مهم� � ًا «لدعم التعليم
ال�شام ��ل وال�صدي ��ق للطف ��ل» �س ��رور وعا�ش ��ور2015 ،م� ،ص
 ،)15وبعد هذه الدورات التح�ضريية ،قام املدربون الرئي�سون
بتنظي ��م دورات تدريبي ��ة للتوعي ��ة يف مدار� ��س خمت ��ارة عرب
قط ��اع غزة ،ويعم ��ل املعلمون يف كل مدر�س ��ة كمي�سرين ،ويتم
ت�شجيع الآب ��اء على متابعة تقدم �أبنائه ��م ،ومتا�شي ًا مع مهمة
التدري� ��س من خ�ل�ال الأن�شطة الت ��ي يقودها الأطف ��ال� ،سمح
املعلم ��ون للطالب بتحديد موا�ضيع التع ّلم؛ اختارت مدر�ستان
مو�ض ��وع التغذي ��ة يف حني اخت ��ارت مدر�ستان درا�س ��ة البيئة،
وب ��د�أ الأطف ��ال بالبحث ع ��ن موا�ضيعهم وجمع ��وا املعلومات.
بع ��د ذلكُ ،طلب منهم �إظهار فهمهم والتعبري عن م�شاعرهم
با�ستخدام �إبداعهم .اختار بع�ض الطالب ر�سومات وق�ص�ص
و�أغ ��اين .يف ح�ي�ن �أع ��رب �آخ ��رون ع ��ن �أنف�سه ��م م ��ن خالل
ال�شع ��ارات ،ور�سائل املنا�صرة ،والدرام ��ا ،ولعب الأدوار .كان
الآب ��اء واملعلم ��ون �إيجابيني للغاي ��ة حول جتربتهم م ��ع التع ّلم
بقيادة الطفل ،قائلني �أن الأطفال قد تخطوا توقعاتهم.
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 4.2توفر املدارس ومراكز التع ّلم األخرى الدعم للمتعلمين املعرضين
لخطر تدني التحصيل والتهميش واالستبعاد
يف نظ ��ام التعلي ��م الناج ��ع ،يت ��م تقيي ��م جمي ��ع الط�ل�اب
عل ��ى �أ�سا� ��س م�ستمر م ��ن حيث التقدم املح ��رز من خالل
املناه ��ج الدرا�سية ،وه ��ذا ي�سمح للمعلم�ي�ن بالتجاوب مع
جمموع ��ة وا�سعة م ��ن املتعلمني الفرديني ،وه ��ذا يعني �أن
املعلم�ي�ن وغريهم من املهنيني يج ��ب �أن يكونوا على دراية
جي ��دة ب�سمات طالبه ��م وحت�صيلهم ،م ��ع تقييم �صفاتهم
ال�شخ�صية ،مثل قدرتهم على االندماج والتعاون.
وم ��ع ذلك ،ف� ��إن القدرة فقط على حتدي ��د م�ستوى �أداء
كل طال ��ب� ،أو ذكر بع�ض �صعوب ��ات الطالب لي�س كافي ًا،
�إذ يحت ��اج املعلمون يف النظ ��م ال�شاملة �إلى قيا�س مدى
فاعلي ��ة تعليمه ��م لطالبه ��م ،وينبغ ��ي �أن يعرف ��وا م ��ا
يحتاج ��ون �إلي ��ه لتمك�ي�ن كل طال ��ب م ��ن التع ّل ��م ق ��در
امل�ستط ��اع ،لذل ��ك ،ينبغ ��ي �أن يركز التقيي ��م لي�س فقط
عل ��ى �سمات الطلب ��ة وحت�صيله ��م ،بل – �أي�ض� � ًا  -على
املناهج الدرا�سية وكيف ميكن لكل طالب �أن يتعلم منها
ب�شتى ال�سبل.
«يحت��اج املعلم��ون يف النظ��م
الش��املة إل��ى قياس م��دى فاعلية
تعليمه��م لطالبه��م ،وينبغ��ي أن
يعرفوا ما يحتاجون إليه لتمكين كل
طالب من التع ّلم قدر املستطاع”
ويح ��دث �أف�ض ��ل �أ�ش ��كال التقيي ��م يف الف�ص ��ول الدرا�سية
ويف ال�سياق ��ات الأخرى التي يحدث فيه ��ا التع ّلم (ويليام،
2011م) ،ويحت ��اج املعلمون �إلى امتالك املهارات الالزمة
لإج ��راء التقييم ��ات ب�أنف�سه ��م؛ للتح�ض�ي�ر له ��ذا ،ف�إنهم
يحتاجون �إل ��ى التطوير املهني امل�ستم ��ر ،ويحتاجون �أي�ض ًا
�إل ��ى �إيجاد ُ�سب ��ل للعمل م ��ع �أخ�صائي الرتبي ��ة اخلا�صة،
وعلماء النف� ��س ،والأخ�صائي�ي�ن االجتماعي�ي�ن ،واملهنيني
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الطبي�ي�ن ،وميكن للمعلمني ا�ستخدام التقييمات من ه�ؤالء
املتخ�ص�صني لأغرا�ض تعليمية �إذا كانت متاحة لهم ،و�أهم
ال�شركاء هم الزمالء والأه ��ل والطلبة �أنف�سهم الذين هم
يف و�ض ��ع ي�سمح لهم بر�ؤية الأمور من وجهات نظر فريدة،
ومن ثم ميكن �أن يقدموا وجهات نظر خمتلفة حول ما هو
مطلوب مل�ساعدة جميع املتعلمني على �إحراز التقدم.
اإلطار  : 15التعليم املشترك لإلدماج يف فنلندا

وقد و�ضع ��ت مدر�سة بريتي ،التي تق ��ع يف مدينة كوبيو
يف فنلن ��دا ،التدري� ��س امل�ش�ت�رك ال ��ذي يع ��زز التع ّل ��م
التع ��اوين والعم ��ل اجلماع ��ي �ضمن �إط ��ار التخطيط
والتعلي ��م والتقيي ��م ،وق ��د ا�ستخدم ��ت ه ��ذه املمار�سة
للجم ��ع بني ال�صف العادي وال�صف اخلا�ص من طالب
ال�صف الثالث (�سن ت�س ��ع �سنوات) .ملدة �أربع �سنوات،
«مت تدري� ��س ال�ص ��ف مع� � ًا ،وكان املعلم ��ون م�س�ؤول�ي�ن
ب�ش ��كل م�ش�ت�رك عن ه ��ذه املجموع ��ة ،ويف وقت الحق،
ب ��د�أت �شراك ��ة مماثل ��ة ب�ي�ن ال�صف ��وف م ��ن ال�صفني
الأول والثال ��ث ،ومت تدري� ��س ه ��ذه املجموع ��ة مع ًا ملدة
�ست �سن ��وات (ب ��رون ورميبيلينن) ،ووج ��د ا�ستعرا�ض
للممار�س ��ة �أن حاف ��ز املعلم�ي�ن زاد ب�ش ��كل ملح ��وظ؛
�أ�ش ��ار املعلم ��ون �إل ��ى �أن العم ��ل مع� �اً يعطيه ��م الق ��درة
عل ��ى �إدارة عمله ��م وتطوي ��ره ،ولكي يك ��ون هذا النهج
ناجع� � ًا ،يحت ��اج املعلم ��ون �إل ��ى وقت �إ�ض ��ايف للتخطيط
والتعاون امل�شرتكني ،ولكن النتائج �أظهرت فوائد جمة،
لي�س فقط للمعلمني ،فعندم ��ا �شملهم اال�ستطالع ،كان
الط�ل�اب و�أولي ��اء �أمورهم � -أي�ض ًا � -سع ��داء جد ًا من
الأثر الإيجابي للربنامج.
ملعرفة املزيد:

http://www.inclusive-education-in-action.org

 4.3يك��ون املعلمون وهيئات الدعم مس��تعدين للتجاوب مع تنوع
املتعلم أثناء تدريبهم األولي
يف نظ ��ام تعليم ��ي �شامل ومن�صف ،يتعني عل ��ى جميع املعلمني
التعامل مع التنوع بني املتعلمني ب�شكل �إيجابي وفهم املمار�سات
ال�شامل ��ة .ميكن للمعلم�ي�ن التح�ضري بقدر م ��ا يحتاجون فيما
يتعلق به ��ذه املمار�سات ال�شاملة خ�ل�ال التدريب الأويل ،ومن
خالل وحدات التدريب الق�صرية واملخ�ص�صة� ،أثناء اخلدمة.
وق ��د حددت البحوث املتعلقة بتعلي ��م املعلمني من �أجل التعليم
ال�شام ��ل � 3أرب ��ع قيم �أ�سا�سي ��ة تدعم اخت�صا� ��ص املعلمني يف
تطوير املمار�سة ال�شاملة واحلفاظ عليها:
1.1تقدي ��ر قيمة تنوع املتعلمني :ينظ ��ر �إلى اختالف الطالب
كم�صدر و�إ�ضافة قيمة للتعليم؛
2.2دعم جمي ��ع املتعلمني :يكون لدى املعلم�ي�ن توقعات عالية
جلميع �إجنازات املتعلمني؛
3.3العمل مع الآخرين :التعاون والعمل اجلماعي هما نهجان
�أ�سا�سيان جلميع املعلمني.
4.4التطوير املهني ال�شخ�صي امل�ستمر :التعليم هو ن�شاط تعليمي
ويجب على املعلمني قبول م�س�ؤولية التع ّلم مدى احلياة.
وميك ��ن �أن ي�ساعد دمج ه ��ذه القيم يف برام ��ج تعليم املعلمني
على متكينهم ودعمهم يف تطوير جتاوبهم مع املتعلمني الذين
يواجه ��ون �صعوبات يف تع ّلمهم ،وي�ساع ��د التم�سك بهذه القيم
عل ��ى حتديد �إمكاني ��ات تعلي ��م املعلم�ي�ن ليكون ن�شاط� � ًا رفيع
امل�ستوى يف �إحداث التغيري.
و�سيقوم عدد قليل من املعلمني بتطوير م�ستوى عال من اخلربة
يف جم ��ال التعليم اخلا�ص ،ومع ذل ��ك� ،سيكون من امل�ستح�سن
له� ��ؤالء املعلمني تطوي ��ر املهارات واخل�ب�رات كمعلمني عاديني
�أو ًال ،ثم معلم ��ي االحتياجات اخلا�صة ،وعالوة على ذلك ،من
املهم �-أي�ض ًا -عدم تعريف تخ�ص�صهم على نحو �ضيق للغاية،
بالنظر �إلى جمموعة �صعوبات التعلم التي �سيواجهونها ،وبد ًال
من ذلك ،ينبغي �أن يكون التخ�ص�ص قائم ًا على قاعدة وا�سعة
من اخلربة يف التع ّلم والتدري�س.

اإلط��ار  :16مدرب��و املعلمي��ن الذي��ن يدعم��ون
التعليم الشامل يف فيتنام

بع ��د �أن عمل ��ت وزارة التعلي ��م والتدري ��ب يف فيتن ��ام عل ��ى
االلت ��زام ب�سيا�س ��ة التعليم ال�شام ��ل ،تعاونت مع خدمات
الإغاث ��ة الكاثوليكي ��ة لو�ض ��ع منه ��اج وطني م ��ن �ش�أنه �أن
يعط ��ي جمي ��ع معلم ��ي الط�ل�اب يف اجلامع ��ات والكلي ��ات
تدريب� �اً ذا ج ��ودة من �ش�أنه �أن يعده ��م للتدري�س يف بيئات
�شامل ��ة ،غري �أن اخلطة ت�أخرت ب�سبب االفتقار �إلى مدربي
املعلمني ذوي اخلربة املنا�سبة ،ولذلك تلقى مدربو املعلمني
احلالي�ي�ن تدريب� � ًا �إ�ضافي� � ًا لتعزي ��ز مواقفه ��م ومعارفه ��م
ومهاراته ��م العملي ��ة حت ��ى يتمكن ��وا م ��ن تق ��دمي املناه ��ج
التدريبية با�ستخدام �أ�ساليب التدري�س املنا�سبة ،ويف �إحدى
املبادرات ،تلقى ( )47مدرب ًا من املعلمني ،من ثماين مدن
 /مقاطع ��ات� )40( ،ساعة تدريبي ��ة �أدخلوها على املناهج
الدرا�سية التي يتعني عليهم اتباعها ،و�أتاحت هذه التجربة
 �أي�ض� � ًا  -فر�صة كب�ي�رة للتفكري ال�شخ�ص ��ي ،وللمناق�شة،وممار�سة املهارات الرتبوية الالزمة لتدري�س منهج �شامل،
ووا�صل ه�ؤالء املعلمون و�أ�صبحوا خرباء ودعموا الزمالء
يف م�ؤ�س�ساته ��م ويف م�ؤ�س�س ��ات �أخ ��رى لتدري ��ب املعلم�ي�ن
(فورلني و نغويت).
ملعرفة املزيد:

http://www.inclusive-education-in-action.org/

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .3الوكالة الأوروبية للتنمية يف التعليم ال�شامل والتعليم اخلا�ص .تعليم املعلمني
من �أجل ال�شمول ( :)TE4Iر�سائل ال�سيا�سات الرئي�سةhttps://www. :

european agency.org/sites/default/files/teacher-education-forinclusion-key-policy-messages_te4i-policy-paper-EN.pdf
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 4.4تت��اح للمعلمين وهيئ��ات الدعم فرصًا للمش��اركة يف التطوير
املهني املستمر فيما يتعلق باملمارسات الشاملة واملنصفة
يف جميع البلدانُ ،يع ّد املعلمون �أكرث املوارد تكلفة يف نظام
التعليم و�أكرثها قوة ،ولذلك ،ف�إن تطوير مهارة التدري�س
�أم ��ر بالغ الأهمية ،وال �سيما يف البل ��دان التي تكون فيها
املوارد املادية نادرة ن�سبياً.
وعندم ��ا ت�صبح النظ ��م �أكرث �شمو ًال ،ف� ��إن التطوير املهني
مه ��م ب�شكل خا� ��ص ب�سب ��ب التحديات اجلدي ��دة الرئي�سة
التي تواجه معلمي املدار�س النظامية ،الذين يتعني عليهم
التعام ��ل مع تنوع �أكرب م ��ن احتياجات الط�ل�اب ،ويحتاج
اخت�صا�صي ��و التوعية ،الذين يج ��دون ال�سياق والرتكيز يف
عمله ��م متغري ب�شكل كب�ي�ر� ،إلى التطوير املهن ��ي امل�ستمر
�أي�ض� � ًا ،وي�شري البحث الدويل (مي�سيو و �إين�سكو2015 ،م)
�إلى �أن تطوير املعلمني يجب �أن:
•يح ��دث �أ�سا�س� �اً يف الف�ص ��ول الدرا�سي ��ة ،حيث تتطور
املمار�سة؛
•يرب ��ط ويبني عل ��ى اخلربات املتاحة داخ ��ل املدر�سة،
�أي يربط اخلربات مع املعرفة املوجودة.
•يوج ��د م�ساح ��ات تعاوني ��ة ،حي ��ث ميك ��ن للمعلم�ي�ن
التخطي ��ط مع ًا ،وتب ��ادل الأفكار وامل ��وارد ،وتتاح لهم
الفر�ص ملالحظة بع�ضهم البع�ض.
•ي�ش ��رك املعلم ��ون يف تطوي ��ر لغ ��ة م�شرتك ��ة م ��ن
املمار�س ��ة التي ت�ساع ��د الأفراد يف التعلي ��ق على ُ�سبل
عملهم ،والأفكار خلف �أفعالهم ،وكيفية حت�سني ذلك.
وتع ��د ممار�س ��ات امل�شارك ��ة بني الزم�ل�اء و�سيل ��ة ناجعة
لت�شجي ��ع تطوير املعلمني ،ومن امله ��م ت�شجيع املعلمني على
التعاون م ��ع الزمالء ودعمه ��م والتفك�ي�ر يف ممار�ساتهم
وبناء معارف ومهارات «الفريق» ،ولكن يف بع�ض احلاالت،
ميك ��ن �أن ت�ؤدي ممار�س ��ات امل�شاركة � -أي�ض� � ًا � -إلى عدم
التفكري يف ُ�سبل جديدة لال�ستجابة للظروف ال�صعبة.
وت�ش�ي�ر البح ��وث �إلى �أن ه ��ذه امل�شكلة ميك ��ن معاجلتها
من خ�ل�ال التفاعل مع وجهات نظ ��ر �أ�صحاب امل�صلحة
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املختلفة ،وهذا يعني اجلمع بني �أفكار املمار�سني ،ور�ؤى
الطالب و�أ�سره ��م ،ومعرفة الباحث�ي�ن الأكادمييني من
�أج ��ل حت ��دي االفرتا�ض ��ات ،وحتفي ��ز التفك�ي�ر اجلديد
داخل املدر�سة ،وت�شجيع جتري ��ب املخططات الإبداعية
لإ�شراك املتعلمني.
اإلطار  : 17نهج فريق يف اإلدماج يف مقدونيا

يو�ض ��ح �أح ��د املعلم�ي�ن يف مقدوني ��ا“ :ل ��دى مدر�ستن ��ا
�سيا�س ��ة قب ��ول جمي ��ع الأطف ��ال ،بغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن
خلفيته ��م ،وق ��د تط ��ورت ال�سيا�س ��ة ال�شامل ��ة للمدر�سة
على م ّر الزم ��ن :فبيئتنا الإيجابية للقبول هي نتيجة
لعملي ��ة طويل ��ة م ��ن التع ّل ��م والتغي�ي�ر  ...وينبغي على
جمي ��ع املعلمني �أن يتعلموا عن التعليم ال�شامل من خالل
حلقات العمل والتوجيه� .إذا �أردنا �إحداث تغيريات ،يجب
�أن يعل ��م جميع َمن يف املدر�س ��ة .نريد �أن تكون مدر�ستنا
ب�أكملها �أكرث ثرا ًء يف التنمي ��ة املهنية ،لن�سعى با�ستمرار
لتع� � ّرف املزي ��د وحت�س�ي�ن �أنف�سن ��ا  ...وي�ش ��ارك مدي ��ر
املدر�سة ،و�أخ�صائ ��ي الرتبية ،والأخ�صائ ��ي النف�سي يف
مراقبة املعلمني .لدين ��ا – �أي�ض ًا  -درو�س مفتوحة حيث
ميك ��ن للزمالء اجللو�س وم�شاه ��دة بع�ضهم البع�ض ،ثم
جنتم ��ع ملقارنة املالحظات واخلربات فيما يتعلق بجميع
طالبن ��ا ،ولي�س فق ��ط �أولئ ��ك الذين يعت�ب�رون من ذوي
االحتياجات اخلا�صة “ (�إيفانوف�سكا و�آخرون2012 ،م،
�ص �4-ص  ،)5وتعليق ًا على كيف �أحرزت املدر�سة تقدم ًا
نح ��و الإدماج ،قال املعلم“ :لي�س لدين ��ا جميع الإجابات
بع ��د ،وما زلنا نواجه العديد م ��ن التحديات .نحن نعمل
بجد للتخطيط ليتعلم كل طفل على نحو فاعل ،ولكننا ال
ننجح دائم� � ًا “(�إيفانوف�سكا و�آخرون2012 ،م� ،ص .)5
يو�ضح ه ��ذا املثال �أن تطوير املمار�س ��ات ال�شاملة عملية
تتطلب دعم ًا م�ستمر ًا لكي تكون �أكرث فاعلية.

اإلطار  : 18الطالب يساعدون املعلمين ىلع االبتكار يف البرتغال

«ينظر إلى التنوع يف مدرستنا اآلن ىلع أنه فرصة ،يمكن الوصول إليها من خالل العمل التعاوني».
“إن تبادل األفكار والعمل البحثي يف فرق يجعل التنوع يتطور من مشكلة إلى تحد»

ه ��ذه تعليق ��ات منوذجية من معلمني يف مدر�س ��ة بيدرو �ألك�ساندرينو للتعلي ��م الثانوي ،وهي مدر�سة ثانوي ��ة تقع يف العا�صمة
الربتغالي ��ة ل�شبون ��ة .بالن�سب ��ة له� ��ؤالء املعلم�ي�ن ،يعت�ب�ر التنوع ق�ضي ��ة مركزي ��ة يف عملهم اليوم ��ي .على م ��دى ال�سنوات
الأخ�ي�رة ،بذل ��ت املدر�سة العديد من اجلهود لال�ستفادة من هذا التنوع ،و�شمل ذلك ثالثة معلمني يدعمون بع�ضهم بع�ض ًا
يف حتليل كيفية جعل درو�سهم �أكرث �شمولية .على �سبيل املثال ،ركز واحد منهم على هذا ال�س�ؤال :هل ي�شارك جميع الطالب
يف جمي ��ع امله ��ام م ��ن درو�سنا؟ وقد �ساع ��دت النتائج التي �أ�سفرت عنها ه ��ذه الأن�شطة املعلمني �إل ��ى ا�ستك�شاف كيف ميكن
للط�ل�اب �أن يكونوا �شركا ًء يف التعلي ��م والتخطيط ،و�أحيان ًا ،يف �شرح الدرو�س .يرى املعلمون �أن التعاون مع زمالئهم ومع
الطالب قد دعاهم �إلى التفكري يف �سبل جديدة حول �أف�ضل الأ�ساليب للتجاوب مع تنوع املتعلم .كما �أعطاهم ثقة �أكرب
لتجربة ممار�سات التدري�س املختلفة (مي�سيو و�آخرون2016 ،م).
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المرفق األول .إرشادات الستكمال استعراض السياسات
و�ضع �إطار ا�ستعار� ��ض ال�سيا�سات التايل مل�ساعدة البلدان
على درا�سة كيفية �إدراج الإدماج والإن�صاف يف �سيا�ساتها
احلالي ��ة ولتحدي ��د الإج ��راءات الالزم ��ة لتح�س�ي�ن ه ��ذه
ال�سيا�سات وتنفيذها.
املنهجية املقترحة

يف ح�ي�ن �أن كل بلد �سين�شئ عملي ��ة ا�ستعرا�ضه لل�سيا�سات
بطريق ��ة تت�س ��ق م ��ع تقالي ��ده ،وم ��وارده املتاح ��ة وجدوله
الزمني ،تقرتح اليون�سكو العملية التالية:
•�إن�ش ��اء جلن ��ة توجيهي ��ة :حت ��ت قي ��ادة وزارة الرتبي ��ة
والتعلي ��م ،ينبغ ��ي �إن�ش ��اء جلن ��ة توجيهي ��ة ذات والي ��ة
�سيا�سي ��ة وا�ضحة ل�ضم ��ان الت�أثري والتغي�ي�ر ،و�سيكون
دوره ��ا هو تن�سيق العملية الت�شاوري ��ة ،وجمع املعلومات
كل من
للتقيي ��م ،وينبغ ��ي �أن ت�ضم اللجنة �أع�ض ��اء من ٍ
اجلن�سني بالت�ساوي لتمثيل خمتلف جمموعات �أ�صحاب
امل�صلح ��ة ،مب ��ا يف ذل ��ك املعلم�ي�ن والرابط ��ات املهنية
و�أولي ��اء الأم ��ور والط�ل�اب والباحث�ي�ن واملجتمع املدين
واملنظمات املجتمعية.
•عقد امل�شاورات :من ال�ضروري �إجراء م�شاورات وا�سعة
النطاق م ��ن �أجل التو�صل �إلى تقييم موثوق به ،ويجري
ت�شجي ��ع عملي ��ة جماعي ��ة لتحفي ��ز التفك�ي�ر والنقا� ��ش
ب�ش�أن م�ستويات التقدم (مث ��ل ا�ستخدام حلقات العمل
ومناق�شات جماعية مركزة) بد ًال من التوا�صل الفردي
(مثل :املقابالت �أو الدرا�سات اال�ستق�صائية) ،وينبغي
النظر يف نهوج ت�شاركية خمتلفة ل�ضمان �شعور �أ�صحاب
امل�صلحة من الفئ ��ات املهم�شة ،مث ��ل الأقليات العرقية
واللغوية وال�سكان الأ�صليني والفتيات والأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،بالقدرة على امل�شاركة يف املناق�شات.
•�إعداد التقرير :بعد امل�شاورات ،ينبغي �أن توجه اللجنة
التوجيهية �إلى و�ضع تقري ��ر جتميعي للنتائج الرئي�سة،
وو�ض ��ع تو�صي ��ات للإج ��راءات الالزم ��ة للنهو� ��ض
بال�سيا�س ��ات ،وميك ��ن �أن يق�ت�رن التقري ��ر التجميع ��ي
بخطة عم ��ل حتدد اخلط ��وات الرئي�س ��ة ،والأ�شخا�ص
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امل�س�ؤولني ،واجلدول الزمني لتنفيذ التو�صيات (انظر
املرفق رقم .)3
•ر�ص ��د تنفي ��ذ خط ��ة العم ��ل :تذكر �أن �سيا�س ��ة التعليم
«تت ��م على جميع امل�ستوي ��ات»� .سيكون م ��ن املهم ر�صد
الطريق ��ة التي يتم بها �إدخ ��ال التغيريات على النظام،
وميك ��ن �أن يك ��ون هذا الر�ص ��د �أح ��د الأدوار املتوا�صلة
للجن ��ة التوجيهية ،ويف الوقت الذي جت ��ري فيه اللجنة
هذا الر�صد� ،سيكون من املهم �إبقاء �أ�صحاب امل�صلحة
عل ��ى عل ��م بالتق ��دم املح ��رز يف تنفيذ اخلط ��ة ،وذلك
با�ستخ ��دام �أمثل ��ة عل ��ى املمار�س ��ة الفاعلة الت ��ي تلهم
امل�شاركة وا�سعة النطاق يف عملية التغيري.
كيف ينبغي إكمال إطار االستعراض؟

بالن�سب ��ة لكل من الأبع ��اد الأربعة (املفاهي ��م وال�سيا�سات
والهي ��اكل والنظم واملمار�س ��ات) ،واخل�صائ�ص الـ ()16
امل�صاحبة لها يف �إطار ا�ستعرا�ض ال�سيا�سات:
1.1ا�ستعر�ض الأ�سئلة يف العمود الأول بعنوان «مو�ضوعات
النقا�ش» ،وحدد �أنواع الأدلة الواجب جمعها.
2.2ناق� ��ش هذه الأ�سئلة وغريها م ��ن الأ�سئلة ذات ال�صلة
التي تن�ش�أ �أثناء ا�ستعرا�ض الأدلة.
�3.3سجل �أي معلوم ��ات ور�ؤى وتو�صيات يف العمود الثاين
بعنوان« :التعليقات».
�4.4ضع دائرة ح ��ول اجلواب يف العم ��ود الثالث «م�ستوى
التق ��دم» الذي ينا�س ��ب التقييم احل ��ايل للإجراءات
املتخ ��ذة لت�ضم�ي�ن مب ��ادئ الإدم ��اج والإن�ص ��اف يف
ال�سيا�س ��ة التعليمي ��ة ،و�سي�ساع ��د ذل ��ك يف حتدي ��د
جماالت الق ��وة للبناء عليها ،وجوان ��ب ال�سيا�سة التي
حتت ��اج �إل ��ى االهتم ��ام ،وتتما�ش ��ى ه ��ذه الطريقة مع
تن�ص على �أن تطوير الإدماج والإن�صاف
الفكرة التي ّ
يف التعليم عملية م�ستمرة ،ولي�س جمرد عمل يقام به
مرة واحدة.
و�أخري ًا ،ح ��دد الإجراءات املو�صى بها لكل ُب ٍعد من الأبعاد
الأربعة.

التعليقات

التو�صيات :

 1.4توجد نظم لر�صد ح�ضور جميع املتعلمني وم�شاركتهم و�إجنازهم يف �إطار نظام التعليم
ما مدى فاعلية نظم جمع البيانات (الكمية والنوعية) فيما يتعلق بوجود جميع املتعلمني
وم�شاركتهم وحتقيقهم؟
�إلى �أي مدى يتم حتليل البيانات من �أجل حتديد �أثر اجلهود الرامية �إلى تعزيز املزيد
من الإدماج والإن�صاف؟

�إلى �أي مدى هناك التزام  /اتفاق وا�سع النطاق بني جميع املهنيني الذين يعملون مع
الأطفال وال�شباب والكبار للعمل وفقا ملبادئ الدمج والإن�صاف؟
�إلى �أي مدى يفهم �أولئك الذين يعملون مع ا�ألطفال وال�شباب والكبار و�أ�سرهم ا�آلثار
املرتتبة على مبادئ الدمج وا�إلن�صاف �ألدوارهم؟

اتخذت �إجراءات لإن�شاء
نظم ناجعة لر�صد ح�ضور
جميع املتعلمني وم�شاركتهم
و�إجنازهم.

اتخذت �إجراءات لكفالة
فهم الوكاالت ودعمها
لتطلعات ال�سيا�سة الوطنية
من �أجل تعزيز الإدماج
والإن�صاف يف التعليم.

ّمت التخطيط يف و�ضع نظم
لر�صد ح�ضور جميع املتعلمني
وم�شاركتهم و�إجنازهم.

مت التخطيط للأن�شطة ل�ضمان
فهم الوكاالت للتطلعات
واخلطط الوطنية املتعلقة
بال�سيا�سات من �أجل تعزيز
الإدماج والإن�صاف يف التعليم.

هناك ترتيبات حمدودة لر�صد
ح�ضور جميع املتعلمني وم�شاركتهم
و�إجنازهم� ،إال �أن املناق�شات الأولية
قد بد�أت يف معاجلة هذه امل�س�ألة.

على الرغم من تفهم الوكاالت
لتطلعات ال�سيا�سة الوطنية وخططها
الرامية �إلى تعزيز الإدماج
والإن�صاف يف التعليم ،فقد بد�أت
املناق�شات الأولية ملعاجلة هذه
امل�س�ألة.

تنا�سب املناهج الدرا�سية الوطنية
ونظم التقييم بع�ض املتعلمني ،ولكن
املناق�شات الأولية بد�أت ب�ش�أن كيفية
حت�سني ذلك.

�إن الإدماج والإن�صاف لي�سا
بعد �سمات قوية من ال�سيا�سات
واخلطط واملمار�سات التعليمية،
ولكن املناق�شات الأولية بد�أت ب�ش�أن
كيفية معاجلة ذلك.

م�ســــتوى التقــــدم (�ضع دائرة حول بند واحد)

 1.1يعد الإدماج والإن�صاف مبادئ �شاملة توجه جميع ال�سيا�سات واخلطط واملمار�سات التعليمية
اتخذت �إجراءات ل�ضمان
�إلى �أي مدى يتم فهم مبادئ الإدماج والإن�صاف وتعريفها �ضمن �سيا�سات التعليم؟
ّمت التخطيط لتعزيز
إن�صاف
ل
وا
إدماج
ل
ا
يكون
أن
�
التعليم؟
�إلى �أي مدى يتم ت�ضمني الإدماج كمبادئ �أ�سا�سية يف جميع �سيا�سات وخطط
دور الإدماج والإن�صاف
ال�سيا�سات
�سمات
من
إدماج
ل
ا
مببادئ
�إلى �أي مدى ت�سرت�شد جميع ال�سيا�سات واخلطط التعليمية الوطنية
يف ال�سيا�سات واخلطط
واملمار�سات
واخلطط
والإن�صاف؟
واملمار�سات التعليمية.
التعليمية.
�إلى �أي مدى ت�سرت�شد ممار�سات التعليم مببادئ الإدماج والإن�صاف؟
� 1.2صممت املناهج الدرا�سية الوطنية ونظم التقييم املرتبطة بها بحيث ت�ستجيب بفاعلية جلميع املتعلمني
ّمت التخطيط للأن�شطة
اتخذت �إجراءات ل�ضمان
�إلى �أي مدى يعتمد املنهج الوطني على مبادئ الإدماج والإن�صاف؟
ا�ستجابة املناهج الدرا�سية ال�ستعرا�ض املناهج الدرا�سية
�إلى �أي مدى يتمتع املنهاج الوطني مبتانة ومرونة تنا�سب جميع املتعلمني؟
الوطنية و�إجراءات التقييم فيما
الوطنية ونظم التقييم
�إلى �أي مدى ت�ستخدم نظم التقييم لالحتفال مب�ستويات الإجناز املختلفة ودعم تطوير
يتعلق بالإدماج والإن�صاف.
بفاعلية جلميع املتعلمني.
جميع املتعلمني؟
 1.3جميع ال�شركاء الذين يعملون مع املتعلمني و�أ�سرهم يفهمون �أهداف ال�سيا�سة الوطنية لتعزيز الإدماج والإن�صاف يف التعليم ويدعمونها

مو�ضوعات النقا�ش

ال ُبعد األول  :املفاهيم

المرفق الثاني .إطــار االسـتعراض
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التعليقات

التو�صيات :

ّمت التخطيط جلعل الإدماج
والإن�صاف �سمة من �سمات
وثائق �سيا�سة التعليم
الوطنية املهمة.

على الرغم من �أن القادة على
خمتلف امل�ستويات نادر ًا ما يتحدون
ممار�سات تعليمية غري �شاملة
ومتييزية وغري من�صفة ،فقد جرت
مناق�شات ملعاجلة هذه امل�س�ألة.

على الرغم من عدم وجود �أدلة
تذكر على �أن القادة على خمتلف
م�ستويات النظام التعليمي يعربون
عن تطلعات �سيا�سية مت�سقة من
�أجل تطوير ممار�سات تعليمية
�شاملة ومن�صفة ،فقد جرت
مناق�شات لتح�سني هذا الو�ضع.

يف حني �أن القادة على امل�ستوى
الوطني وم�ستوى املقاطعات يقودون
الإدماج والإن�صاف يف التعليم ب�شكل
حمدود ،فقد جرت مناق�شات �أولية
لتعزيز هذا اجلانب.

على الرغم من ذكر القليل من
الإدماج والإن�صاف يف وثائق
ال�سيا�سات املهمة للرتبية الوطنية،
قد جرت مناق�شات �أولية ملعاجلة
هذه امل�س�ألة.

م�ســــتوى التقــــدم (�ضع دائرة حول بند واحد)

اتخذت �إجراءات ل�ضمان
�إلى �أي مدى ت�أخذ جميع وثائق ال�سيا�سات التعليمية الرئي�سة يف االعتبار مبادئ الإدماج
�أن يكون الإدماج والإن�صاف
والإن�صاف؟
�سمة من �سمات وثائق
ال�سيا�سات الوطنية املهمة
�إلى �أي درجة ت�سرت�شد �أولويات ال�سيا�سة مببادئ الإدماج والإن�صاف؟
املتعلقة بالتعليم.
 2.2يتولى القادة على امل�ستوى الوطني وم�ستوى املحافظات املحلية واملدر�سة قيادة الإدماج والإن�صاف يف التعليم
اتخذت �إجراءات لكفالة
�إلى �أي مدى ي�شجع قادة التعليم على امل�ستوى املحلي على تنمية ثقافات �شاملة ومن�صفة؟
ّمت التخطيط لت�شجيع
ال�صعيد
على
القادة
قيام
مبادئ
�إلى �أي مدى يظهر وا�ضعو ال�سيا�سات الوطنية قيادة وا�ضحة وم�ستدامة لتعزيز
القادة ،على امل�ستوى
املقاطعات
وم�ستوى
الوطني
الإدماج والإن�صاف؟
الوطني وم�ستوى املقاطعات
يتعلق
فيما
قيادي
بدور
ال�شامل؟
بالتعليم
يتعلق
فيما
وم�ستدامة
وا�ضحة
قيادة
املحلية
املقاطعات
مديرو
�إلى �أي مدى يوفر
على قيادة الإدماج
يف
إن�صاف
ل
وا
إدماج
ل
با
على
املدار�س)
ومديرو
والقادة
املحلية
(ال�سلطات
الرتبويون
القادة
يتدرب
�إلى �أي مدى
والإن�صاف يف التعليم.
التعليم.
م�س�ؤولياتهم يف تعزيز الإدماج و�إزالة احلواجز؟
 2.3يو�ضح القادة على جميع امل�ستويات �أهداف ًا مت�سقة لل�سيا�سة العامة من �أجل و�ضع ممار�سات تعليمية �شاملة ومن�صفة
ّمت التخطيط لت�شجيع
اتخذت �إجراءات ل�ضمان
�إلى �أي مدى ي�شجع �صناع ال�سيا�سات الوطنية على تطوير ممار�سات �شاملة ومن�صفة؟
القادة على خمتلف
قيام القادة على خمتلف
�إلى �أي مدى يتخذ مديرو املقاطعات املحلية �إجراءات لت�شجيع تطوير ممار�سات �شاملة ومن�صفة؟
م�ستويات النظام التعليمي م�ستويات النظام التعليمي
�إلى �أي مدى يتخذ مديرو املدار�س و�أولئك الذين يديرون مراكز تعلم �أخرى (مثل توفري التعليم
بتحديد تطلعات �سيا�سية على التعبري عن تطلعات
قبل املدر�سي واملدار�س اخلا�صة) �إجراءات لت�شجيع تطوير ممار�سات �شاملة ومن�صفة؟
مت�سقة من �أجل تطوير �سيا�سية مت�سقة من �أجل
مع
يعملون
�إلى �أي مدى هناك التزام  /اتفاق وا�سع النطاق بني جميع املهنيني الذين
ممار�سات تعليمية �شاملة تطوير ممار�سات تعليمية
الأطفال وال�شباب والكبار للعمل وفقا ملبادئ الإدماج والإن�صاف؟
�شاملة ومن�صفة.
ومن�صفة.
 2.4يتحدى القادة على جميع امل�ستويات املمار�سات التعليمية غري ال�شاملة والتمييزية وغري املن�صفة
ّمت التخطيط لت�شجيع القادة
اتخذت �إجراءات ل�ضمان
�إلى �أي مدى حتدد نظم دعم املدار�س ومراكز التعلم الأخرى املمار�سات غري ال�شاملة
على جميع امل�ستويات على
قيام القادة على جميع
والتمييزية وغري املن�صفة وتتحداها وتزيلها؟
امل�ستويات بتحدي املمار�سات حتدي املمار�سات التعليمية
ويف احلاالت التي توجد فيها ممار�سات غري �شمولية ومتييزية وغري من�صفة� ،إلى �أي مدى
غري ال�شاملة والتمييزية
التعليمية غري ال�شاملة
يتم حتديها؟
وغري املن�صفة.
والتمييزية وغري املن�صفة.

 2.1ت�ؤكد وثائق �سيا�سة التعليم الوطنية املهمة بقوة على الإدماج والإن�صاف

مو�ضوعات النقا�ش

ال ُبعد الثاني  :بيانات السياسات
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التعليقات

اتخذت �إجراءات ل�ضمان
تقدمي دعم عايل اجلودة
جلميع املتعلمني ذوي
التح�صيل املتدين.

التو�صيات :

ّمت التخطيط لت�شجيع �إيجاد
روابط �أقوى بني الأحكام
اخلا�صة وم�ؤ�س�سات التعليم
الرئي�سة.

ّمت التخطيط لتح�سني طريقة
توزيع املوارد ،مع الرتكيز
بوجه خا�ص على احلاجة �إلى
دعم املتعلمني ذوي التح�صيل
املتدين.

ّمت التخطيط لت�شجيع اخلدمات
وامل�ؤ�س�سات على التعاون.

ّمت التخطيط لتح�سني نوعية
الدعم للمتعلمني ذوي
التح�صيل املتدين.

يف حني �أن التعليم اخلا�ص منف�صل
�أ�سا�س ًا عن نظام التعليم العام ،فقد
جرت مناق�شات للنظر يف كيفية
تعزيز الروابط الوثيقة.

يف حني �أن هناك خماوف من
عدم توزيع املوارد ب�صورة عادلة،
فقد جرت مناق�شات ملعاجلة هذه
امل�س�ألة.

على الرغم من �أن �أعمال اخلدمات
وامل�ؤ�س�سات لي�ست من�سقة ب�شكل
جيد ،فقد جرت مناق�شات للنظر يف
كيفية حت�سني ذلك.

يف حني �أن دعم املتعلمني ذوي
التح�صيل املتدين يت�سم بجودة
متفاوتة ،فقد جرت مناق�شات
للنظر يف كيفية حت�سني ذلك.

م�ســــتوى التقــــدم (�ضع دائرة حول بند واحد)

 3.2تعمل جميع اخلدمات وامل�ؤ�س�سات املعنية باملتعلمني و�أ�سرهم معا يف تن�سيق ال�سيا�سات واملمار�سات التعليمية ال�شاملة واملن�صفة
�إلى �أي مدى تتعاون املدار�س (وغريها من مراكز التعليم) مع القطاعات الأخرى ذات
ال�صلة ،مثل ال�صحة والعمل االجتماعي؟
اتخذت �إجراءات ل�ضمان
أخرى؟
ل
ا
التعليم
ومراكز
املدار�س
�إلى �أي مدى يوجد تعاون ناجع بني
�أن اخلدمات وامل�ؤ�س�سات
إدماج
ل
ل
م�شرتك
بفهم
املقاطعات
داخل
واخلدمات
�إلى �أي مدى تتمتع امل�ؤ�س�سات
املعنية باملتعلمني و�أ�سرهم
والإن�صاف ،والعمل معا؟
تعمل معا.
�إلى �أي مدى يقوم مقدمو التعليم يف القطاعني العام واخلا�ص بتطبيق ممار�سات
تعليمية �شاملة ومن�صفة؟
 3.3توزع املوارد الب�شرية واملالية بالت�ساوي بحيث تفيد املتعلمني املعر�ضني للخطر
اتخذت �إجراءات ل�ضمان
توزيع املوارد ب�صورة عادلة،
�إلى �أي مدى يع ّد جميع املتعلمني على نف�س القدر من الأهمية التعليمية؟
مع الرتكيز بوجه خا�ص
�إلى �أي مدى ت�ستخدم املوارد املتاحة مبرونة ،وت�ستهدف دعم امل�شاركة والتعلم؟
على الفئات ال�ضعيفة من
املتعلمني.
 3.4هناك دور وا�ضح للأحكام اخلا�صة ،مثل املدار�س والوحدات اخلا�صة ،يف تعزيز الإدماج والإن�صاف يف التعليم
�إلى �أي مدى متتلك املدار�س والوحدات اخلا�صة فهم ًا م�شرتك ًا للإدماج والإن�صاف؟
اتخذت �إجراءات ل�ضمان
�إلى �أي مدى يتاح للطالب من املدار�س اخلا�صة والوحدات فر�صا للم�شاركة يف الأن�شطة
�أن يكون للأحكام اخلا�صة
داخل املدار�س العادية؟
دور يف تعزيز الإدماج
املدار�س
يف
للمدر�سني
أي�ضا
�
خا�صة
أماكن
�
يف
املتاحة
اخلربة
�إلى �أي مدى تتوافر
والإن�صاف يف التعليم.
الأخرى؟

ما مدى فاعلية �أنظمة التعرف على املتعلمني ذوي التح�صيل املتدين؟
�إلى �أي مدى توجد ترتيبات مرنة ل�ضمان توفري الدعم للأفراد عند احلاجة؟
�إلى �أي درجة تعترب الأ�سر �شريك ًا يف دعم تعليم �أطفالها؟
�إلى �أي مدى ي�س�أل املتعلمون �أنف�سهم عن حاجتهم �إلى الدعم؟

 3.1هناك دعم عايل اجلودة للمتعلمني ذوي التح�صيل املتدين

مو�ضوعات النقا�ش

ال ُبعد الثالث  :بيانات السياسات
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التعليقات

م�ســــتوى التقــــدم (�ضع دائرة حول بند واحد)

التو�صيات :

اتخذت �إجراءات ل�ضمان
�إلى �أي مدى ي�ؤكد منهج تدريب املعلمني على مبد�أ ال�شمولية؟
ح�صول املعلمني وهيئات
�إلى �أي مدى ي�سعى املتعلمون �إلى تطوير مواقف �إيجابية جتاه تنوع الطلبة؟
الدعم على تدريب ناجع
�إلى �أي مدى �ساعد املتعلمون على تطوير �أ�ساليب التدري�س التي ت�ستجيب ب�شكل �إيجابي
يتعلق بالطريقة التي
لتنوع الطلبة؟
ي�ستجيبون بها لتنوع املتعلم.
 4.4تتاح للمعلمني وهيئات الدعم فر�ص ًا للم�شاركة يف التطوير املهني امل�ستمر فيما يتعلق باملمار�سات ال�شاملة واملن�صفة
�إلى �أي مدى تتمتع املدار�س ومراكز التعليم الأخرى بربامج ناجعة لتطوير املوظفني
اتخذت �إجراءات ل�ضمان
تتعلق باملمار�سات ال�شاملة للجميع؟
وجود فر�ص تنمية مهنية
�إلى �أي مدى تتاح للمعلمني فر�ص ًا لر�ؤية بع�ضهم البع�ض يعملون من �أجل تبادل الأفكار
واملمار�سات؟
كافية تركز على املمار�سات
�إلى �أي مدى توجد فر�ص للمعلمني حل�ضور الدورات �أثناء اخلدمة واال�ستفادة من
ال�شاملة واملن�صفة.
الدعم املدر�سي املخ�ص�ص لتطوير املمار�سات ال�شاملة؟

 4.3يكون املعلمون وهيئات الدعم م�ستعدين للتجاوب مع تنوع املتعلم �أثناء تدريبهم الأويل

 4.2توفر املدار�س ومراكز التعلم الأخرى الدعم للمتعلمني املعر�ضني خلطر تدين التح�صيل والتهمي�ش واال�ستبعاد
اتخذت �إجراءات ل�ضمان
�إلى �أي مدى يكون املعلمون ماهرين يف تقييم التقدم الذي يحرزه الطالب ودعم تنميتهم؟
الدعم الناجع للمتعلمني
�إلى �أي مدى ي�أخذ موظفو التدري�س وغري التدري�س يف االعتبار ثقافات وهويات وم�صالح
املعر�ضني خلطر تدين
وتطلعات جميع طالبهم من �أجل تعزيز تعلمهم؟
�إلى �أي مدى يعمل موظفو التدري�س وغري التدري�س يف املدار�س وغريها من مراكز
التح�صيل والتهمي�ش
التعلم ب�شكل وثيق مع الأ�سر ل�ضمان دعم الطالب؟
واال�ستبعاد.

�إلى �أي مدى ي�ستخدم املعلمون جمموعة من اال�سرتاتيجيات الرتبوية لتلبية االختالفات
بني املتعلمني؟
�إلى �أي مدى توجد �إجراءات ناجعة ملراعاة �آراء الطلبة فيما يتعلق بتعلمهم وتطلعاتهم؟
�إلى �أي مدى يدعم قادة املدار�س ح�ضور جميع املتعلمني وم�شاركتهم و�إجنازهم؟

اتخذت �إجراءات ل�ضمان
وجود ا�سرتاتيجيات ناجعة
لت�شجيع ح�ضور جميع
املتعلمني وم�شاركتهم
و�إجنازهم.

ّمت التخطيط لإيجاد املزيد
من فر�ص التطوير املهني التي
تركز على املمار�سات ال�شاملة
واملن�صفة.

ّمت التخطيط لتعزيز ال�سبل
التي يتم بها تدريب املعلمني
وهيئات الدعم على اال�ستجابة
لتنوع املتعلم.

ّمت التخطيط لتعزيز الدعم
املقدم للمتعلمني املعر�ضني
خلطر تدين التح�صيل
والتهمي�ش واال�ستبعاد.

ّمت التخطيط لتعزيز جودة
اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة
لت�شجيع ح�ضور جميع املتعلمني
وم�شاركتهم و�إجنازهم.

يف حني �أنه ال توجد �سوى فر�ص
حمدودة للتنمية املهنية فيما يتعلق
باملمار�سات ال�شاملة واملن�صفة ،فقد
جرت مناق�شات ملعاجلة هذا ال�ش�أن.

يتفاوت تدريب املدر�سني وهيئات
الدعم من �أجل اال�ستجابة لتنوع
املتعلمني من حيث النوعية ولكن
املناق�شات قد جرت لإدخال
حت�سينات.

على الرغم من تنوع الدعم املقدم
للمتعلمني ذوي التح�صيل املتدين
من حيث النوعية ،فقد جرت
مناق�شات لإدخال حت�سينات.

يف حني �أن هناك تفاوت ًا يف نوعية
اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة لت�شجيع
ح�ضور جميع املتعلمني وم�شاركتهم
و�إجنازهم ،جرت مناق�شات
لتح�سني هذا الو�ضع.

 4.1توجد لدى املدار�س وغريها من مراكز التعلم ا�سرتاتيجيات لت�شجيع ح�ضور جميع املتعلمني من جمتمعهم املحلي وم�شاركتهم و�إجنازهم

مو�ضوعات النقا�ش

ال ُبعد الرابع  :املمارســـــات
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المرفق الثالث .المبادئ التوجيهية لخطة العمل
�ست�ساع ��د خطة العمل ه ��ذه على تعزيز الإدماج والإن�صاف يف �سيا�سة التعليم .عن ��د و�ضع خطة عمل� ،ضع النقاط
املهمة التالية يف االعتبار:
•حتديد الإجراءات املنف�صلة التي تكون واقعية وقابلة للتحقيق وقابلة للقيا�س.
•و�ضع جدول زمني حمدد ال�ستكمال هذه الإجراءات.
• حتديد املوارد الالزمة لإجناز الأن�شطة ،مبا يف ذلك خطط احل�صول على تلك املوارد.
•حتدي ��د الأ�شخا� ��ص الذي ��ن �سيكون ��ون م�س�ؤولني ع ��ن العمل مع خمتل ��ف �أ�صح ��اب امل�صلحة الذي ��ن �سينفذون
الإجراءات املقرتحة.

نموذج خطة العمل:

الإج ��راءات  /الأن�شط ��ة املف�صل ��ة لت�ضم�ي�ن
الإدماج والإن�صاف يف ال�سيا�سات

الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني

امل�صادر املطلوبة

اجلدول الزمني
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