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ملخص 

يهــدف هــذا التقريــر إلــى دعــم عمليــة صنــع القــرار يف قطــاع التعليــم واملســاعدة مــن أجــل 
ــا املســتجد، ويوضــح  ــروس كورون ــة تجــاه جائحــة في ــة فاعل ــذ اســتجابة تعليمي وضــع وتنفي
ــة ســتخل بالتعليــم الدراســي لعــدة أشــهر يف معظــم  ــة االجتماعيــة الضروري ــر أن العزل التقري
البلــدان حــول العالــم، ويف ظــل غيــاب اســتراتيجية مدروســة وفاعلــة لحمايــة فــرص التعلــم 
خــال هــذه الفتــرة، فــإن هــذا الوبــاء سيســبب خســائر فادحــة يف التعلــم بالنســبة للطــاب.

ــك أن يقــوم قــادة أنظمــة التعليــم ومؤسســاته بإعــداد خطــط ملواصلــة  ويقتــرح التقريــر كذل
التعليــم مــن خــال وســائل بديلــة أثنــاء فتــرة التباعــد االجتماعــي الازمــة، وأن يقّدمــوا إطــار 

عمــل للمجــاالت التــي يجــب تغطيتهــا بهــذه الخطــط.

اســتناًدا إلــى التقييــم الســريع لاحتياجــات التعليميــة واالســتجابات الناشــئة يف ثمانيــن 
ــة  ــط، باإلضاف ــذه الخط ــا يف ه ــب معالجته ــي يج ــات الت ــرز االحتياج ــر أب ــدد التقري ــة، يح دول
إلــى املجــاالت التــي مــن املحتمــل أن تواجــه مزيــًدا مــن التحديــات أثنــاء التنفيــذ. كمــا يــدرس 
التقريــر االســتجابات التعليميــة التــي قامــت بهــا مختلــف البلــدان خــال هــذه األزمــة. اســتناًدا 
إلــى تحليــل البيانــات مــن أحــدث اســتبيان قــام بــه البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة )بيســا(، 
ــر أيضــا التحديــات التــي تواجــه مختلــف األنظمــة التعليميــة يف اعتمادهــا ىلع  يصــف التقري

ــة. ــر اإلنترنــت كطريقــة بديل التعليــم عب
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مقدمة

ــة  ــروري تلبي ــن الض ــح م ــم، أصب ــول العال ــتجد ح ــا املس ــروس كورون ــة في ــي جائح ــع تفش م
االحتياجــات التعليميــة لألطفــال والشــباب خــال األزمــة. تهــدف هــذه الوثيقــة إلــى دعــم قــادة 
التعليــم ىلع جميــع أصعــدة السياســات التعليميــة يف املنظمــات العامــة والخاصــة، يف وضــع 
ــن شــأنها أن تعطــل  ــي م ــة الت ــة لهــذه األزم ــة وعادل ــف ومتســقة وفاعل ــة للتكي ــر قابل تدابي

ــم. بشــكل كبيــر الفــرص التعليميــة ىلع مســتوى العال

مــن املؤكــد أن وبــاء فيــروس كورونــا املســتجد هــو مســألة تتعلــق بالصحــة العامــة أواًل وقبل كل 
شــيء، وســيتوقف التخفيــف مــن تأثيــره بشــكل كبيــر ىلع جهــود العلمــاء وشــركات األدويــة يف 
اكتشــاف لقــاح أو أدويــة ملنــع عــدوى الفيــروس أو العــاج منــه، وإيجــاد نهــج لتوزيــع مثــل هــذه 
األدويــة ىلع نطــاق واســع، ويف ظــل غيــاب التدخــات الدوائيــة الفاعلــة، ســيعتمد التخفيــف 
ــاء ىلع احتياطــات الصحــة العامــة واملســؤولين الحكومييــن يف إبطــاء انتشــار  ــر الوب مــن تأثي

العــدوى، مــن خــال اتخــاذ بعــض التدابيــر مثــل التباعــد االجتماعــي.

»تختلــف التدخــات غيــر الدوائيــة اختافــا كبيــرًا بيــن البلــدان ولكنهــا تشــمل التباعــد 
ــارج  ــن خ ــاط باآلخري ــدم االخت ــراد بع ــح األف ــرة ونص ــات الكبي ــر التجمع ــل حظ ــي )مث االجتماع
نطــاق أســرهم(، وإغــاق الحــدود واملــدارس، وتدابيــر عــزل األفــراد الذيــن يعانــون مــن األعــراض 
ــي  ــفر الداخل ــر الس ــع حظ ــكان م ــع للس ــاق واس ــول ىلع نط ــر التج ــم، وحظ ــن يخالطونه وم

ــة.« ــاالت الضروري ــتثناء الح باس

ــبتمبر ٢٠٢٠ م،  ــيتم يف س ــروس س ــاح للفي ــر لق ــأن تطوي ــات ب ــض التوقع ــاك بع ــًرا ألن هن نظ
ــار  ــع االنتش ــة ملن ــة املتاح ــتراتيجية الرئيس ــإن االس ــن اآلن، ف ــة م ــهر كامل ــتة أش ــد س أي بع
الســريع للعــدوى يف املســتقبل القريــب ســتكون ىلع األرجــح هــي التباعــد االجتماعــي. ويف 
حيــن أن هــذه االســتراتيجية، إذا تــم اعتمادهــا وتطبيقهــا مــن قبــل كل الســكان أو معظمهــم، 
ــا  ــان وكوري ــن والياب ــدث يف الصي ــا ح ــدوى، كم ــار الع ــاء انتش ــح يف إبط ــح أن تنج ــن املرج م
ــة مــن قبــل القــادة السياســيين  ــادة دقيقــة وفاعل وســنغافورة، وإن فعاليتهــا تعتمــد ىلع قي
ــادة واملتابعــة  ــة ىلع القي ــن. إن األدل ــة ومنضبطــة مــن قبــل املواطني وىلع اســتجابة متقبل
يف مختلــف البلــدان حــول العالــم متنوعــة، حتــى اآلن ىلع األقــل، ســوف تتطلــب االســتمرار يف 
تدابيــر التباعــد االجتماعــي وســوف تطيــل مــدة الوبــاء وتزيــد مــن تأثيــره. إن اإلصابــات والوفيــات 
الحاليــة واملتوقعــة يف الوقــت الحاضــر واألشــهر القادمــة مروعــة، إذ يشــير مركــز علــوم األنظمــة 
والهندســة يف جامعــة جــون هوبكنــز إلــى إصابــة ٧٨٨٥٢٢ حالــة مؤكــدة ىلع مســتوى العالــم، 

ــة وفــاة، حتــى 3٠ مــارس ٢٠٢٠. و3٧٨٧٨ حال

 يقــّدر الباحثــون يف الكليــة امللكيــة يف لنــدن األثــر العاملــي يف عــام ٢٠٢٠ بيــن ٢٠ مليــون 
حالــة وفــاة، يف حالــة وجــود تدخــات غيــر دوائيــة فاعلــة، و٤٠ مليــون حالــة وفــاة، يف حالــة 
عــدم وجــود مثــل هــذه التدخــات. يف الواليــات املتحــدة وحدهــا، قــّدر الدكتــور أنتوني فوســي، 
مديــر املعهــد القومــي للحساســية واألمــراض املعديــة، أن هــذا الوبــاء ســوف يتســبب يف وفــاة 

مــا بيــن مائــة ألــف إلــى مائتــي ألــف شــخص.
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ــإن هــذه املســألة ال تقتصــر ىلع أنهــا مســألة صحــة عامــة  ــاء، ف ــر الوب ونتيجــة لحجــم وتأثي
ــاء واالســتجابات الازمــة الحتوائــه ســتؤثر ىلع الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة  فقــط. إن الوب
والسياســية، حيــث أدت القيــود املفروضــة ىلع التنقــل بســبب التباعــد االجتماعي إلــى تقليص 
العــرض والطلــب االقتصاديْيــن، ممــا أثــر بشــدة ىلع األعمــال والوظائــف، وســيكون هــذا التأثيــر 
ــدان التــي لديهــا أضعــف البنــى التحتيــة  ــا، ويف البل أكثــر صعوبــة ىلع الســكان األكثــر ضعًف

الصحيــة. 

كمــا أثــرت القيــود التــي تســببها التدخــات غيــر الدوائية مثــل التباعــد االجتماعــي ىلع التعليم 
ىلع جميــع املراحــل الدراســية، وستســتمر يف ذلــك لعــدة أشــهر ىلع األقــل، حيــث ال يتمكــن 
ــن املرجــح أن  ــات. م ــا لوجــه يف املــدارس والجامع ــاء وجه ــن االلتق املتعلمــون واملعلمــون م
تحــد هــذه القيــود مــن القــدرة ىلع االلتقــاء أثنــاء الوبــاء مــن فــرص الطــاب للتعلــم خــال فتــرة 
ــذي ُيقضــى يف التعلــم، أو مــا يســمى  التباعــد االجتماعــي. مــن املعــروف جيــًدا أن الوقــت ال
بوقــت التعلــم، هــو أحــد أكثــر املؤشــرات املوثوقــة لفرصــة التعلــم. قــام الباحثــون يف الواليــات 
ــاء إجــازة الصيــف«، ووجــدوا أن االنقطــاع املطــول  ــم أثن ــار »انقطــاع التعل ــق آث املتحــدة بتوثي
عــن الدراســة ال يــؤدي فقــط إلــى تعليــق وقــت التعلــم، بــل يــؤدي أيًضــا إلــى فقــدان املعرفــة 
ــد  ــة يفق ــة الصيفي ــال العطل ــه خ ــث أن ــذات البح ــة ل ــح مراجع ــبة، وتوض ــارات املكتس وامله
الطــاب مــا يعــادل شــهًرا واحــًدا مــن التعلــم يف العــام الدراســي، وتقــل مهــارة الرياضيــات أكثــر 
مــن مهــارة القــراءة، وتــزداد حــدة انخفــاض املهــارة بحســب املرحلــة الدراســية، ويتأثــر بذلــك 

بشــكل أكبــر الطــاب املنحدريــن مــن أســر ذات دخــل منخفــض.

عــاوة ىلع ذلــك، فــإن االختافــات بيــن الطــاب املتمثلــة إمــا يف دعــم اآلبــاء الذيــن يمكنهــم 
توفيــر فــرص تعليميــة لهــم مباشــرة يف املنــزل أو بشــكل خــاص، أو يف قــدرة مختلــف املدارس 
ىلع دعــم تعلــم طابهــا عــن بعــد، أو يف مرونــة الطــاب ودافعيتهــم ومهاراتهــم يف التعلــم 
ــى تفاقــم فجــوات الفــرص املوجــودة بالفعــل.  ــؤدي إل ــت قــد ت بشــكل مســتقل وىلع اإلنترن
باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتؤدي االختافــات - املتمثلــة يف قــدرة أنظمــة املدرســة ىلع تصميــم 
ــر  ــى اتســاع الفجــوة يف الفــرص عب ــة وتنفيذهــا خــال األزمــة - إل ــة فاعل اســتجابات تعليمي
البلــدان. نتيجــة لذلــك، ويف غيــاب اســتجابة تعليميــة مدروســة وفاعلــة، فــإن مــن املحتمــل أن 
يــؤدي الوبــاء إلــى إحــداث أكبــر خلــل يف الفــرص التعليميــة يف جميــع أنحــاء العالم خــال جيل 

واحــد، وممــا ال شــك فيــه أن ذلــك ســينعكس ىلع ســبل عيــش األفــراد وآفــاق مجتمعاتهــم.

ــة لوضــع وتنفيــذ  ولهــذا الســبب، يكــون مــن الضــروري أن يتخــذ قــادة التعليــم خطــوات فوري
ــا نؤمــن أن التعــاون يمكــن أن يســاعد  ــم. إنن ــاء ىلع التعلي ــر الوب اســتراتيجيات تخفــف مــن أث
قــادة التعليــم يف وضــع اســتجابات تعليميــة فاعلــة، وأن أول وأبســط شــكل مــن أشــكال التعاون 
هــو تبــادل املعرفــة حــول مــا تفعلــه املــدارس واملجتمعــات والبلــدان حالًيــا لحمايــة الفــرص 

التعليميــة أثنــاء الوبــاء.

إن الغــرض مــن هــذه الوثيقــة هــو دعــم عمليــة تبــادل املعرفــة، تحتــوي الوثيقــة ىلع إطــار 
عمــل لتوجيــه تطويــر اســتراتيجيات التعليــم، مدعومــة بنتائــج تقييــم ســريع تــم إجــراؤه بيــن ١٨ 
مــارس و ٢٧ مــارس ٢٠٢٠، ولقــد اســتطلع التقييــم أراء املشــاركين عبــر اإلنترنــت حــول التحديــات 
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التــي واجههــا قطــاع التعليــم بســبب الوبــاء، وحــول اســتجابتهم لتلــك التحديــات، باإلضافــة إلى 
املــوارد املســتخدمة حالًيــا لتقديــم التعليــم مــن خــال وســائل بديلــة. إن االســتبانة التــي قمنــا 
بتصميمهــا لهــذا الغــرض مرفقــة يف امللحــق أ. تــم توزيــع االســتبانة عبــر شــبكات املعلميــن 
واملؤثريــن والشــبكات املوجــودة يف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة واملبــادرة العامليــة 
ــاء يف  ــاعدة الزم ــارد، بمس ــة هارف ــا بجامع ــات العلي ــة الدراس ــم يف كلي ــكار يف التعلي لابت
العديــد مــن املنظمــات التعليميــة مثــل Save the Children و WISE وغيرهــا. إن هــذه االســتبانة 
ال تمثــل الســلطات القضائيــة أو مجموعــات أصحــاب املصلحــة، بــل ينحصــر هدفهــا يف تضميــن 
آراء املشــاركين الذيــن يعكســون مجموعــة متنوعــة مــن وجهــات النظــر واملناصــب يف قطــاع 
ــم  ــم ومنصبه ــة نظره ــن وجه ــات تبّي ــم معلوم ــاركين تقدي ــن املش ــب م ــد ُطل ــم. وق التعلي
ومؤسســتهم وبلدانهــم واملســتوى الحكومــي التــي تشــير إليــه إجاباتهــم. كمــا ُطلــب منهــم 
ــي  ــك االســتبانات الت ــن تل ــم فقــط تضمي ــي للتواصــل معهــم. ت ــد إلكترون ــوان بري ــم عن تقدي

تضمنــت ردوًدا ىلع غالبيــة األســئلة، والتــي وضحــت فيهــا اآلراء.

نقــدم أدنــاه قائمــة مرجعيــة - يمكــن اســتخدامها مــن قبــل الســلطات التعليميــة الوطنيــة أو 
املحليــة أو مــن قبــل قــادة شــبكات التعليــم - لتوجيــه اســتراتيجية تدعــم التعليــم أثنــاء الوبــاء، 
ــم أن  ــر التعلي ــات يف دعــم تطوي ــع الحكوم ــة م ــة املتعاون ــة الدولي ــات التنمي ويمكــن ملنظم

تلعــب دوًرا يف تطويــر االســتجابة التعليميــة.
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قائمة مرجعية الستجابة التعليم تجاه وباء كورونا املستجد

قــم بإنشــاء فريــق عمــل أو لجنــة توجيهيــة تكــون مســؤولة عــن تطويــر وتنفيــذ االســتجابة . ١
التعليميــة لوبــاء فيــروس كورونــا املســتجد، وتأكــد - قــدر اإلمــكان- مــن أنهــم يمثلــون جهــاٍت 
ــة  ــر مهم ــات نظ ــم وجه ــم بض ــة، ق ــبكة املدرس ــي أو يف ش ــام التعليم ــة يف النظ مختلف
ومتنوعــة إلثــراء عملهــم، ىلع ســبيل املثــال مختلــف املناهــج وتعليــم املعلميــن وتكنولوجيا 

املعلومــات وممثلــي املعلميــن وممثلــي اآلبــاء والطــاب وممثلــي الصناعــة عنــد الحاجــة.

ــا ووســائل لاتصــال املتكــرر واملنتظــم بيــن أعضــاء فريــق العمــل خــال . ٢ ضــع جــدواًل زمنًي
فتــرة التباعــد االجتماعــي.

ــاب . 3 ــة الط ــة صح ــال: حماي ــبيل املث ــتراتيجية. ىلع س ــتوجه االس ــي س ــادئ الت ــدد املب ح
واملوظفيــن، وضمــان التعلــم األكاديمــي وتقديــم الدعــم النفســي للطــاب وألعضــاء هيئــة 
التدريــس. ســتركز هــذه املبــادئ ىلع املبــادرات التــي ســيتعّين تنفيذهــا وستســاعد يف 

تحديــد أولويــات عــدة مثــل الوقــت واملــوارد املحــدودة األخــرى.

ــة . ٤ ــراءات التعليمي ــون اإلج ــث تك ــة بحي ــة العام ــلطات الصح ــع س ــيق م ــات للتنس ــع آلي ض
متزامنــة وتســاعد ىلع تطبيــق أهــداف واســتراتيجيات الصحــة العامــة، ىلع ســبيل املثــال، 
ــاء األمــور واملعلميــن واملوظفيــن حــول ضــرورة التباعــد االجتماعــي. تثقيــف الطــاب وأولي

ــادة لشــرح . ٥ ــى حقيقــة أن األســاليب املعت ــات أهــداف املناهــج بالنظــر إل أعــد ترتيــب أولوي
ــرة التباعــد االجتماعــي. ــة للتطبيــق. حــدد مــا يجــب تعلمــه خــال فت ــر قابل ــدروس غي ال

ــم . 	 ــت التعل ــن وق ــات م ــا ف ــض عم ــتقبلية للتعوي ــارات املس ــط للخي ــدوى التخطي ــدد ج ح
ــرة مراجعــة  ــال، التخطيــط لفت ــرة التباعــد االجتماعــي، ىلع ســبيل املث بمجــرد انتهــاء فت

ــد. ــي الجدي ــام الدراس ــة الع ــل بداي ــة قب ــازة الصيفي ــال اإلج ــة خ مكثف

تعــرف ىلع الوســائل البديلــة لتقديــم التعلــم ، ويجــب أن تشــمل التعلــم عبــر اإلنترنــت - عندما . ٧
يكــون ذلــك ممكًنــا - ألنــه يوفــر أكبــر قــدر مــن التنــّوع وفــرص للتفاعــل. إذا لــم يكن لــدى بعض 
الطــاب أجهــزة )مثــل الهاتــف والكمبيوتــر املحمــول والكمبيوتــر املكتبــي( واتصــال باإلنترنــت، 
ابحــث عــن طــرق لتزويــد هــؤالء الطــاب بذلــك. انظــر يف إمكانيــة عقــد شــراكات مــع القطــاع 

الخــاص واملجتمــع لتأميــن املــوارد لتوفيــر مــا يحتاجــه الطــاب للتعلــم عبــر االنترنــت.

حــدد بوضــوح األدوار والتوقعــات للمعلميــن لتوجيــه تعلــم الطــاب ودعمــه بشــكل فاعــل . ٨
يف الوضــع الجديــد مــن خــال التعليــم املباشــر حيثمــا أمكــن أو التوجيــه للتعلــم الذاتــي.

أنشــئ موقعــا ىلع شــبكة اإلنترنــت للتواصــل مــع املعلميــن والطــاب وأوليــاء األمــور حــول . 	
أهــداف املناهــج واالســتراتيجيات واألنشــطة املقترحــة واملــوارد اإلضافيــة.

إذا كانــت اســتراتيجية التعليــم عبــر اإلنترنــت غيــر مجديــة، ابحــث عــن وســائل بديلــة إليصــال . ١٠
التعليــم، ويمكــن أن تشــمل البرامــج التلفزيونيــة، إذا كانــت الشــراكة مــع محطــات التلفزيــون 
ممكنــة، والبــث الصوتــي واإلذاعــي، وحــزم التعلــم إمــا يف شــكل رقمــي أو ىلع الــورق. انظــر 
يف إمكانيــة عقــد شــراكات مــع منظمــات املجتمــع والقطــاع الخــاص لتقديــم هــذه الوســائل.

تأكــد مــن وجــود الدعــم الــكايف للطــاب واألســر األكثــر ضعًفــا خــال تنفيــذ خطــة التعليــم البديل.. ١١
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قم بتعزيز التواصل والتعاون بين الطاب لدعم التعلم املتبادل واملصلحة العامة.. ١٢

صمــم آليــة للتطويــر املهنــي الفــوري للمعلميــن ولآلبــاء حتــى يكونــوا قادريــن ىلع دعــم . ١3
ــن  ــاون املعلمي ــزز تع ــرق تع ــاء ط ــم بإنش ــدة. ق ــس الجدي ــة التدري ــن يف طريق املتعلمي

ــم. ــن اســتقالية املعل ــد م ــة وتزي ــات املهني واملجتمع

حدد اآلليات املناسبة لتقييم الطاب عند الضرورة.. ١٤

حدد اآلليات املناسبة لانتقال من مستوى صفي إلى مستوى آخر والتخرج.. ١٥

قــم بمراجعــة اإلطــار التنظيمــي كلمــا دعــت الحاجــة بطــرق تجعــل التعليم عبــر اإلنترنــت والطرق . 	١
األخــرى ممكنــة، وبطــرق تدعــم اســتقالية وتعــاون املعلــم، وهــذا يشــمل احتســاب األيــام التــي 

يتــم فيهــا تطبيــق خطــط التعليــم البديــل بأنهــا مــن رصيــد األيــام املدرســية العادية.

يجــب ىلع كل مدرســة وضــع خطــة الســتمرارية التعليــم. كوســيلة للدعــم، يمكن للســلطات . ١٧
التعليميــة تقديــم أمثلــة منظمــة ىلع الخطــط يف مــدارس أخرى.

ــع . ١٨ ــة لتوزي ــر وســائل بديل ــم بتطوي ــة للطــاب، ق ــات غذائي ــت املدرســة تقــدم وجب إذا كان
ــرهم. ــاب وأس ــام ىلع الط الطع

ــم . 	١ ــية، ق ــة النفس ــم الصح ــل دع ــرى، مث ــة أخ ــات اجتماعي ــدم خدم ــة تق ــت املدرس إذا كان
ــن الدعــم. ــة م ــر أشــكال بديل بتطوي

يجــب ىلع املــدارس أن تصمــم نظاًمــا للتواصــل مــع جميــع الطــاب، ونموذًجــا للتأكــد مــن . ٢٠
الحضــور اليومــي لــكل طالــب. ربمــا يف شــكل رســائل نصيــة مــن املعلميــن إذا كانــت لــدى 

اآلبــاء هواتــف محمولــة.

يجــب ىلع املــدارس أن تطــور آليــات للتأكــد مــن الحضــور اليومــي للمعلميــن وموظفي املدرســة.. ٢١

يجــب ىلع املــدارس توفيــر التوجيــه للطــاب واألســر حــول االســتخدام اآلمــن للوقــت الــذي . ٢٢
ــت  ــر اإلنترن ــا يســمى »وقــت الشاشــة« واألدوات عب ــاء اســتخدام األجهــزة أو بم يُقضــى أثن
ــن  ــة م ــر الحماي ــى توفي ــة إل ــة باإلضاف ــم العقلي ــاب وصحته ــة الط ــاظ ىلع مصلح للحف

ــر اإلنترنــت. ــدات التــي قــد يواجههــا القاصــرون عب التهدي

ــم . ٢3 ــل املنتظ ــكال التواص ــن أش ــكًا م ــئ ش ــرى وأنش ــية أخ ــة مدرس ــبكات أو أنظم ــر ش اخت
معهــا لتبــادل املعلومــات حــول احتياجاتــك وطــرق حلهــا، والتعلــم منهــا كوســيلة لتعزيــز 

ــدة. ــاليب الجدي ــم يف األس ــم التعلي ــريع يف تقدي ــين الس التحس

تأكــد مــن حصــول قــادة املــدارس ىلع الدعــم املالــي واللوجســتي واملعنــوي الــذي . ٢٤
يحتاجونــه لتحقيــق النجــاح.

ضــع خطــة للتواصــل. ارســم الدوائــر الرئيســة والرســائل الرئيســة لدعــم تنفيــذ اســتراتيجية . ٢٥
التعليــم أثنــاء الضــرورة، وتأكــد مــن إيصالهــا بشــكل فاعــل مــن خــال القنــوات املختلفــة.
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االستجابات ذات األولوية بحسب البلدان

يجــب أن يتبنــى قــادة التعليــم نهجــا اســتباقيا للمســاهمة يف التخفيــف مــن تأثيــر الوبــاء . ١
ــا يجــب عليهــم أن  ــة. كم ــرة التباعــد االجتماعــي الضروري ــم خــال فت ــع فقــدان التعل ومن
يســهموا يف إيجــاد فــرص للمســاعدة ىلع إعــادة توطيــن النازحيــن بســبب الوبــاء وتيســير 
إعــادة دمجهــم يف ســوق العمــل. لتنفيــذ هــذه األهــداف، ستســتفيد إدارات التعليــم مــن 
إنشــاء مجموعــة قيــادة مؤهلــة أو لجنــة توجيهيــة مســؤولة عــن اإلشــراف ىلع االســتجابة 
التعليميــة للوبــاء، ووضــع اســتراتيجية مصحوبــة بخطــط تنفيــذ واضحــة، ومراقبــة تنفيــذ 
االســتراتيجية، وحيثمــا أمكــن، االنخــراط مــع مجموعــات مماثلــة يف مناطــق التعليــم 
األخــرى لاطــاع ىلع الجهــود املماثلــة الجاريــة ونتائجهــا، وتســريع التعلــم فيهــا التحســين 
املســتمر الســتراتيجيتها. وألن الوبــاء هــو التحــدي األساســي املتمثــل يف التكيــف، فإنــه مــن 
الضــروري خلــق فــرص للتعلــم الســريع والتحســين املســتمر. أيًضــا، يف مواجهــة هــذا التحدي 
املتمثــل يف التكيــف، ســيكون التعــاون ضرورًيــا، وســيتعين ىلع الجميــع املبــادرة، والخــروج 
مــن منطقــة الراحــة، مــن أجــل إنجــاز مهمــة تعليــم الطــاب. قــد يكــون مــن املستحســن 
تقســيم فرقــة العمــل هــذه يف أفقيــن زمنييــن مختلفيــن. إذ تركــز األولــى وبشــكل فــوري 
ىلع إكمــال العــام الدراســي الحالــي. أمــا الثانيــة، فتركــز ىلع العــام الدراســي التالــي قبــل 
ــد  ــراءات التباع ــى إج ــة إل ــتمرار الحاج ــروس واس ــاح للفي ــر لق ــدم تطوي ــة ع ــه يف حال بدئ
االجتماعــي. يجــب أن تؤثــر هــذه األطــر الزمنيــة املختلفــة أيًضــا ىلع الخيــارات املختلفــة 
ــة  ــدان أو األنظم ــر، يف البل ــدى القصي ــال، ىلع امل ــبيل املث ــرها. ىلع س ــيتم نش ــي س الت
املدرســية التــي ليــس لديهــا بالفعــل بنيــة تحتيــة مجهــزة لدعــم التعلــم عبــر اإلنترنــت 
والوصــول الشــامل إلــى األجهــزة، مــن غيــر املحتمــل أن يتــم إيصــال التعليــم عبــر اإلنترنــت. 
وســتكون هنــاك وســائل أخــرى ضروريــة، بتكلفــة أقــل وســهولة يف التنفيــذ، مثــل التعليــم 
ــة  ــة التحتي ــر البني ــن توفي ــن املمك ــط، م ــدى املتوس ــون. ىلع امل ــة أو التلفزي ــر اإلذاع عب
ــك  ــدة ىلع تل ــع والفائ ــود بالنف ــح أن يع ــن املرج ــتثمار م ــو اس ــت، وه ــر اإلنترن ــم عب للتعل

البلــدان بعــد أن تتجــاوز الجائحــة الحاليــة.

 تتطلــب االســتجابة الصحيــة الفاعلــة الدعــم مــن املؤسســات التعليميــة. يجــب أن تعمــل . ٢
ــاء األمــور  ــم بالتنســيق مــع ســلطات الصحــة العامــة لتثقيــف الطــاب وأولي أنظمــة التعلي
واملعلميــن وعامــة النــاس حــول ضــرورة التدخــات غيــر الدوائيــة مثــل التباعــد االجتماعــي 

للحــد مــن ســرعة انتشــار العــدوى. 

يجــب أن تحــد اســتراتيجية التعليــم الجديــدة مــن فقــدان التعلــم الناتــج عــن التدخــات غير . 3
الدوائيــة للتخفيــف مــن تأثيــر الوبــاء، الــذي مــن املحتمــل أن يمتــد إلــى شــهرين ىلع األقــل 
مــن التعلــم األكاديمــي وربمــا أكثــر. ومــع ذلــك، ينبغــي أن نــدرك أن الظــروف االســتثنائية 
التــي يمكــن أن تســتمر فيهــا أي طريقــة بديلــة للتعليــم خــال الوبــاء تجعــل من املســتحيل 
ــا ىلع األنظمــة واملؤسســات تحقيــق نفــس األهــداف، وهــذا يتطلــب إعــادة ترتيــب  عملًي
أولويــات أهــداف املناهــج وتحديــد مــا يجــب تعلمه خــال فتــرة التباعــد االجتماعــي. وللقيام 
بذلــك، يجــب أن يكــون لــدى كل مدرســة خطــة لضمــان اســتمرارية التعليــم أثناء الوبــاء. يمكن 
دعــم املــدارس يف تطويــر مثــل هــذه الخطــط مــن خــال تبنــي وتوفيــر خطــط مماثلــة 
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وضعتهــا مــدارس أخــرى. ىلع ســبيل املثــال، توضــح مدرســة يف منطقــة أثرتــون بواليــة 
كاليفورنيــا، كيــف اعتمــدت ىلع التحليــل املقــارن لتطويــر خطتهــم: »أهــا بكــم مــن وادي 
ــة  ــا املرن ــاركة خطتن ــب يف مش ــي، نرغ ــاون الدول ــا بالتع ــن رغبتن ــا م ــيليكون. انطاق الس
الســتمرار التعليــم يف مدرســة »القلــب املقــدس« اإلعداديــة. خطتنــا هــي نتــاج التعــاون 
بيــن موظفينــا والزمــاء حــول العالــم. لقــد اعتمدنــا ىلع تجربتنــا الخاصــة وتجــارب اآلخريــن، 
ــن  ــم ع ــه والتعلي ــا لوج ــم وجًه ــة للتعل ــات املعروف ــل املمارس ــا ىلع أفض ــتند خطتن وتس
ــة  ــدروس املســتفادة مــن الزمــاء يف املــدارس املحلي ــا تســتجيب لل ُبعــد. كمــا أنهــا أيًض
والدوليــة حــول العالــم التــي اضطــرت فجــأة إلــى إغــاق أبوابهــا لعــدة أســابيع يف وقــت 
واحــد نتيجــة الوبــاء. إننــا ممتنــون لزمائنــا املعلميــن حــول العالــم الذيــن قدمــوا بســخاء 
ــا  ــوان ومدرســة كونكوردي ــة يف تاي ــه األمريكي أفكارهــم وتجاربهــم، وخاصــة مدرســة تايبي

الدوليــة يف شــنغهاي«.

يف املرتبــة الثانيــة بعــد دعــم التعلــم، يجــب أن تكــون مصلحــة الطــاب واملوظفيــن أولوية . ٤
ــن  ــة بي ــة فعال ــات اجتماعي ــة. سيســاهم الحفــاظ ىلع عاق رئيســة للمؤسســات التعليمي
املتعلميــن واملعلميــن يف تحقيــق هــذا الهــدف. مــن املرجــح أن يــؤدي الوبــاء - الــذي قــد 
يطــول أمــده وآثــاره املتعــددة ىلع صحــة ودخــل ومصلحــة األفــراد واملجتمعــات إلــى ضغط 
نفســي ىلع الجميــع، بمــا يف ذلــك الطــاب واملعلميــن. وألجــل ذلــك، ينبغــي ىلع معلمي 
وقــادة أنظمــة التعليــم أن يحــددوا أهدافهــم بشــكل واضــح مــن أجــل املصلحــة العامــة، وأن 
يتبعــوا اســتراتيجيات تســاعد ىلع الحفــاظ ىلع تلــك املصلحــة يف مواجهــة هــذا الحــدث 
الصحــي العاملــي الــذي ســيكون لــه أثــر كبيــر ىلع حيــاة األفــراد وصحتهــم. نظــًرا ألن هــذا 
التأثيــر يشــمل كل مــن الطــاب واملعلميــن، فقــد يؤثــر ذلــك ىلع دوافعهــم وعملهــم. لهــذا 
الســبب، قــد تســاهم األنشــطة التعليميــة املســتمرة بشــكل أو بآخــر يف تحســين الصحــة 
النفســية للطــاب خــال األزمــة، وتمنــح إحساًســا بالحيــاة الطبيعيــة واالنتظــام يف وضــع 
ــود  ــراد بســبب القي ــق األداء الطبيعــي لألف ــث يعي ــه بطريقــة أخــرى حي ــؤ ب ال يمكــن التنب
املفروضــة ىلع التنقــل. كمــا ينبغــي تنميــة املهــارات والســلوك والقيــم واملرونــة والكفــاءة 
الذاتيــة بشــكل صريــح مــن خــال األنشــطة التــي تعــزز التواصــل واإليجابيــة. هنــاك مفاضلــة 
محتملــة بيــن ضمــان املنفعــة وزيــادة “وقــت الشاشــة« بشــكل كبيــر بســبب االنتقــال إلــى 
التعلــم عــن بعــد. تحتــاج أنظمــة التعليــم ومؤسســاته إلــى تحديــد التــوازن الصحيــح فيمــا 
ــات  ــدم املؤسس ــرح أن تق ــا أن نقت ــوب أيًض ــن املرغ ــيكون م ــة. س ــذه املقايض ــق به يتعل
ــت والشــبكات  ــر اإلنترن ــألدوات عب ــه حــول االســتخدام اآلمــن ل ــاء والطــاب التوجي ــى اآلب إل

االجتماعيــة والتلفزيــون وألعــاب الفيديــو.

ــرص . ٥ ــاركة يف ف ــت للمش ــاب الوق ــح للط ــي تتي ــم الت ــكال التنظي ــم أش ــروري دع ــن الض م
التعلــم املنظمــة واملخطــط لهــا. عندمــا يكــون ذلــك ممكًنــا، يجــب أن يعتمــد هــؤالء ىلع 
ــب تحقيــق  ــي، ويتطل ــم التفاعل ــر اإلنترنــت ألنهــا توفــر أغنــى طريقــة للتعل األنشــطة عب
ذلــك ضمــان الوصــول إلــى األجهــزة )مثــل الهاتــف والكمبيوتــر املحمــول والكمبيوتــر 
املكتبــي( واالتصــال باألنترنــت للطــاب الذيــن ال يملكــون ذلــك. عندمــا ال يكــون ذلــك ممكًنــا، 
ــو الرقميــة وحــزم  يجــب اســتخدام وســائل أخــرى مثــل التلفزيــون والراديــو وأقــراص الفيدي
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التعلــم لتقديــم املحتــوى التعليمــي للطــاب. يجــب تصميــم هــذا املحتــوى لتزويــد الطــاب 
ــن  ــتراتيجيتين مختلفتي ــود اس ــروري وج ــن الض ــون م ــد يك ــل. ق ــتجابة والتفاع ــرص االس بف
ىلع املــدى القصيــر واملتوســط يف حالــة عــدم الســيطرة ىلع الوبــاء قبــل بدايــة العــام 
ــة  ــة تحتي ــل إنشــاء بني ــر املحتم ــن غي ــر، يكــون م ــل. وىلع املــدى القصي الدراســي املقب
لاتصــال وتوفيــر أجهــزة لجميــع الطــاب يف األنظمــة التــي ال يتوفــر فيهــا ذلــك. ونتيجــة 
ــج  ــل برام ــة مث ــة التكلف ــات منخفض ــاد ىلع تقني ــروري االعتم ــن الض ــون م ــد يك ــك، ق لذل
الراديــو والتلفزيــون التعليميــة، ومــع ذلــك، البــد مــن االســتثمار يف تطويــر مثــل هــذه البنيــة 
التحتيــة، وهــو أمــر يصعــب القيــام بــه مــن ميزانيــات التعليــم العاديــة، ولكــن يمكــن التفكيــر 
ــزة  ــتثمار األجه ــذا االس ــر ه ــن أن يوف ــي. يمك ــتثمار أساس ــاء كاس ــذا الوب ــتجابة له يف االس
ــر  ــمح بأكب ــذي يس ــت ال ــر اإلنترن ــم عب ــم التعل ــال، لدع ــبكة لاتص ــن وش ــاب واملعلمي للط
قــدر ممكــن مــن التفاعــل يف الوقــت الحقيقــي بيــن الطــاب، وبيــن الطــاب واملعلميــن، 
ومــع أوليــاء األمــور، باإلضافــة إلــى إنشــاء شــبكات املــدارس ومجتمعــات املعلميــن املهنييــن 

التــي ينضــم لهــا عــدة مــدارس.

ممــا ال شــك فيــه أن دور املعلميــن ضــروري لنجــاح تجربــة التعلــم، حتــى أنــه يفــوق أهميــة . 	
توفــر املحيــط املــادي للمــدارس أو البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة. عندمــا تتاشــى البنيــة 
الهيكليــة للزمــان واملــكان التــي توفرهــا املــدارس، وتنتقــل إلــى التعلــم عبــر اإلنترنــت، فــإن 
دور املعلميــن ال يتضــاءل، بــل ىلع العكــس تماًمــا. يعــد دور املعلميــن ضرورًيــا للنجــاح مــن 
خــال التدريــس املباشــر أو مــن خــال التوجيــه املقــدم يف التعلــم الذاتــي، ففــي األوضــاع 
املتزامنــة أو غيــر املتزامنــة ىلع حــد ســواء يظــل املعلــم أساســًيا يف توجيــه تعلــم الطــاب.

مــن الضــروري تســهيل التعــاون املهنــي والتعلــم بيــن املعلميــن، وتزويــد املعلميــن . ٧
بــاألدوات للوصــول إلــى املــوارد ومنصــات التعاون عبــر اإلنترنــت )التكنولوجيــا ومــوارد التعليم 
املنظمــة( حتــى يتمكنــوا مــن مواكبــة التحديــات ســريعة التطــور واالســتجابات التعليميــة 
واالجتماعيــة املطلوبــة، بحيــث يمكنهــم دعــم تعلــم طابهــم بــأي طريقــة مائمــة عبــر 
اإلنترنــت. قــد يكــون بنــاء شــراكات بيــن املــدارس ومؤسســات التعليــم العالــي وســيلة لزيــادة 
ــن  ــب للمعلمي ــي املناس ــر املهن ــر التطوي ــية ىلع توفي ــة املدرس ــق واألنظم ــدرة املناط ق

ولآلبــاء واألمهــات.

ــع . ٨ ــى م ــودة تتماش ــة الج ــة عالي ــوارد تعليمي ــقة مل ــات منس ــاء كتالوج ــروري إنش ــن الض م
املعاييــر، وتوفيــر املنهــج ىلع املســتوى الوطنــي أو مســتوى الواليــة أو املســتوى املحلــي 
كوســيلة لتســهيل الوصــول إلــى مــواد التعلــم للمتعلميــن واملعلميــن. عندما يكــون التنظيم 
مــن قبــل الســلطات الحكوميــة غيــر ممكــن، يمكــن االســتعانة بمصــادر خارجيــة مدعومــة 
بــأدوات للقيــاس كبديــل، بمــا يف ذلــك أنظمــة التصنيــف التــي تتضمــن آراء املعلميــن حــول 
قيمــة املواقــع املختلفــة، فمــن غيــر املعقــول أن نتوقــع مــن املعلميــن تنظيــم مواردهــم 

الخاصــة.

تقــدم املــدارس يف العديــد مــن البلــدان خدمــات اجتماعيــة متنوعــة، مثــل توفيــر وجبــات . 	
الطعــام للطــاب، وينبغــي تطويــر آليــات تســليم بديلــة الســتمرار يف توفيــر تلــك الخدمــات 
والدعــم. قــد يتطلــب القيــام بذلــك نفــس املرونــة الازمة لدعــم الــردود املبتكــرة واملقترحة 
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يف هــذا املســتند، ىلع ســبيل املثــال، بــداًل مــن تقديــم الوجبــات، والتــي قد تكــون معقدة 
مــن الناحيــة اللوجســتية، قــد يكــون مــن املمكــن تحويــل مبالــغ ماليــة للعائــات باســتخدام 
النظــام املصــريف أكثــر فعاليــة، ويجــب بــذل كل جهــد ممكــن لتســهيل الروابــط والتعــاون 

بيــن املعلميــن واألســر.

ــاون . ١٠ ــآزر والتع ــة للمســاعدة يف الحفــاظ ىلع الت ــغ األهمي ــر بال إن اســتراتيجية التواصــل أم
بينمــا يســعى النظــام املدرســي بأكملــه إلــى دعــم التعليــم أثنــاء الوبــاء، يعــد التواصــل مــع 
العائــات عنصــًرا حاســًما يف تلــك االســتراتيجية. قــد ال تكــون الوســائل التقليديــة للتواصــل 
ــي  ــاد ىلع موظف ــهم االعتم ــد يس ــذا ق ــة، ل ــة كافي ــرات اإلعاني ــي والنش ــد الصوت والبري
املدرســة املوثوقيــن أو املنســقين بيــن البيــت واملدرســة يف اطــاع اآلبــاء بمــا يمكنهــم 

القيــام بــه لدعــم أطفالهــم، ودعمهــم أثنــاء القيــام بذلــك.

تحتــاج األطــر التنظيميــة إلــى منــح املؤسســات التعليميــة املرونــة الازمــة لتطويــر . ١١
ــلطات  ــرف الس ــي ال تعت ــدان الت ــال، يف البل ــبيل املث ــة. ىلع س ــة لألزم ــتجابات تكيفي اس
الحكوميــة بالتعليــم عبــر اإلنترنــت كبديــل للتعليــم وجًهــا لوجــه، يجــب إزالــة هــذه الحواجــز. 
وباملثــل، قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن املرونــة لتنظيــم عمــل املعلميــن لتعديــل 
التــوازن بيــن الخدمــات التعليميــة والدعــم االجتماعــي والتعــاون املهنــي للمعلــم والعمــل 
مــع العائــات. عــاوة ىلع ذلــك، قــد ال يتمكــن املرشــحون املعلمــون مــن إكمــال الســاعات 
املطلوبــة مــن التدريــب العملــي املنصــوص عليهــا يف متطلبــات الترخيــص يف دولهــم. 
ــم  ــة تقيي ــد كيفي ــة لتحدي ــن املرون ــٍر م ــدٍر أكب ــى ق ــة إل ــاج املؤسســات التعليمي ــد تحت ق
املرشــحين املعلميــن وبأنهــم أثبتــوا الكفــاءات الازمــة للتخــرج. ســوف تكــون هنــاك حاجــة 
إلــى مرونــة مماثلــة يف االســتجابة لهــذا التحــدي التكيفــي الخطيــر للنقابــات يف تفســير 

ــاء. العقــود بطــرق تدعــم املعلميــن يف العمــل إذا كان الطــاب ســيتعلمون خــال الوب

مــن شــأن مرونــة مماثلــة فيمــا يتعلــق باألمــوال واللوائــح أن تمكــن مــن دعــم طــرق مبتكــرة . ١٢
لتعليــم الطــاب خــال الوبــاء، ربمــا مــع اآلثــار املحتملــة ىلع املــدى الطويــل. ىلع ســبيل 
ــاب  ــاء يف اكتس ــم اآلب ــن، ودع ــاركة الوالدي ــادة مش ــة لزي ــي فرص ــاء الحال ــد الوب ــال، يع املث
ــن، وقــد  ــاك نقــص يف املعلمي ــدان، هن ــة وداعمــة. يف بعــض البل الكفــاءات بطــرق فاعل
تكــون هــذه الفرصــة وســيلة لبنــاء مســار ملســاعدي املعلميــن، باســتخدام أمــوال تنميــة 
ــوا معلميــن. وهــذا مــن شــأنه أن يخفــف مــن  ــاء ىلع أن يكون ــب اآلب ــة لتدري القــوى العامل

األثــر املالــي لهــذه األزمــة ىلع األســر ذات الدخــل املنخفــض.

نظــًرا لاضطرابــات االقتصاديــة الناجمــة عــن التباعــد االجتماعــي، ســيحتاج املفصولــون مــن . ١3
العمــل الدعــم واملســاعدة يف إيجــاد وظائــف لهــم بمجــرد انتهــاء فتــرة التباعــد االجتماعي. 
إن هــذه الفتــرة وبــا شــك تعــد فرصــة ذهبيــة لتوفيــر فــرص التعلــم عبــر اإلنترنــت لتطويــر 
املهــارات الوظيفيــة. ينبغــي أن تستكشــف الحكومــات شــراكات مــع القطــاع الخاص لتوســيع 
نطــاق توافــر تلــك الفــرص مــن خــال اإلنترنــت أو طرائــق مماثلــة أثنــاء الحاجــة املاســة إليهــا.
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كيف استجابت الدول لجائحة كورونا؟

ــة مختلفــة.  ــل ٨	 دول ــإدراج 33٠ إجابــة ىلع أســئلة االســتبانة، تمث ــاه ب ــا يف الجــدول أدن قمن
جاءتنــا قليــل مــن اإلجابــات مــن املنظمــات التعليميــة التــي تعمــل يف دول متعــددة. بالنســبة 
ملعظــم البلــدان )٧٥( تــم تلقــي ثاثــة اســتبانات أو أقــل، ولكــن تــم تمثيــل ١3 دولــة بأكثــر مــن 

خمســة اســتبانات. يعــرض الجــدول األول عــدد االســتبانات التــي تــم تلقيهــا مــن كل بلــد.

 الجدول األول
البلدان التي شاركت يف االستبانة وعدد الردود املستلمة لكل بلد

عدد البلد
عدد البلدالردود

عدد البلدالردود
الردود

1باراغواي1هايتي10أفغانستان

4بيرو2هندوراس4الجزائر

5الفلبين2هنغاريا6األرجنتين

5بولندا2أيسلندا3أستراليا

3البرتغال14الهند2النمسا

2بورتوريكو1إيران2البحرين

1دولة قطر2العراق5بنغاديش

2رومانيا4إيرلندا3بلجيكا

1االتحاد الروسي3إسرائيل2بنين

1اململكة العربية السعودية6إيطاليا1بوتسوانا

1سنغافورة4اليابان3البرازيل

1سلوفينيا2األردن2بلغاريا

7جنوب أفريقيا5كينيا2الكاميرون

3كوريا الجنوبية1كوسوفو3كندا

19إسبانيا1الكويت1تشاد

1السودان1قيرغيزستان2تشيلي

2السويد1التفيا3الصين

1سويسرا1لبنان6كولومبيا

3تنزانيا1ليبيريا1جزر القمر

1تاياند2ليتوانيا6كوستاريكا

5تونس1ماوي2جمهورية التشيك

3تركيا2ماليزيا3إكوادور

2أوغندا1مالطا3مصر

1بريطانيا وإسبانيا والبرازيل1موريتانيا3السلفادور

6اإلمارات العربية املتحدة15املكسيك1إنكلترا

4اململكة املتحدة1الشرق األوسط4إستونيا
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عدد البلد
عدد البلدالردود

عدد البلدالردود
الردود

25الواليات املتحدة1نيبال - كمبوديا - ميانمار2فنلندا

2أوروغواي2نيبال12فرنسا

1فيتنام3هولندا1جورجيا

1اليمن5نيجيريا4أملانيا

1زامبيا1النرويج3غانا

2زيمبابوي8باكستان3عاملي

1فلسطين2اليونان

1بنما1غواتيماال

ــم تجــاه  ــة الســتجابة التعلي ــم الســريع ملنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمي ــارد والتقيي ــم بجامعــة هارف ــكار يف التعلي ــة لابت ــادرة العاملي املصــدر: املب
ــارس ٢٠٢٠ ــتجد. ١٨-٢٧ م ــا املس ــروس كورون ــة في جائح

شــارك يف اإلجابــة ىلع هــذه االســتبانة املعلمــون واملدربــون ومستشــارو املــدارس ومديروهــا 
واألســاتذة واملوظفــون التقنيــون واإلداريــون يف املنظمــات التعليميــة بمــا يف ذلــك مقدمــو 
التطويــر املهنــي وإداريــو التعليــم واملستشــارون وصانعــو السياســات يف وزارات التعليــم 
وشــبكات املــدارس الخاصــة والتقنيــون واإلداريــون يف منظمــات التنميــة الدوليــة ومستشــارو 

التعليــم.

إغالق املدرسة والتغيرات التي حدثت يف تقديم التعليم

ــة  ــي يف الغالبي ــرار حكوم ــاك ق ــتبانة، كان هن ــذه االس ــاركون يف ه ــره املش ــا ذك ــب م وحس
ــدة  ــراوح م ــة، وتت ــى املدرس ــور إل ــن الحض ــن م ــاب واملعلمي ــع الط ــدول يمن ــن ال ــى م العظم
ــق  ــدان تعلي ــن البل ــل م ــم يف عــدد قلي ــد، وت ــة للتمدي ــى شــهر قابل ــن أســبوعين إل ــرار م الق
الدراســة بشــكل كامــل حتــى إشــعار آخــر، ويف أربعــة بلــدان فقــط وهــي جــزر القمر وهنــدوراس 
واالتحــاد الروســي وســنغافورة لــم يتــم تعليــق الدراســة حتــى ٢٠ مــارس، ويف عــدد قليــل مــن 
البلــدان، تركــت حريــة تعليــق الدراســة ملديــري ومديــرات املــدارس. بينمــا يتنــاوب املعلمــون 
يف األرجنتيــن للعمــل يف املــدارس لتقديــم املــوارد التعليميــة ووجبــات الطعــام للمحتاجيــن، 
ــن، إال أن بعــض  ــق الدراســة يف أســتراليا وبني ــرار حكومــي لتعلي وبالرغــم مــن عــدم وجــود ق
املــدارس قــد عّلقــت الدراســة، ويف البحريــن، ُطلــب مــن الطــاب عــدم الحضــور إلــى املدرســة، 
ولكــن ُطلــب مــن املعلميــن واملعلمــات - باســتثناء اللواتــي لديهــن أطفــال - مواصلــة الحضــور 

إلــى املدرســة.

عنــد الســؤال عمــا فعلتــه الحكومــة أو املــدارس حتــى اآلن لدعــم التعليــم األكاديمــي املســتمر 
للطــاب، تشــير نســبة كبيــرة إلــى »ال شــيء«، ثــم يليهــا تشــجيع املــدارس الســتخدام املــوارد 
عبــر اإلنترنــت. تشــير بعــض اإلجابــات إلــى أن املبــادئ التوجيهيــة للــوزارة لــم تكــن راســخة يف 
واقــع املــدارس. يذكــر العديــد مــن املشــاركين خططــا واضحــة واســتراتيجيات تنفيــذ يمكــن أن 
تدعــم املــدارس يف التعليــم املســتمر أثنــاء األزمــة، فقــد تمكنــت بعــض املــدارس مــن االعتماد 
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ىلع منصــات اإلنترنــت ملواصلــة التعليــم، ويف بعــض البلــدان، تعتمــد الحكومــات ىلع برامــج 
التلفزيــون التعليميــة لبــث املحتــوى. توضــح الــردود التاليــة بعــض مبــادرات املــدارس لتمكيــن 

اســتمرار التعليــم:

األرجنتين: تم توفير األدوات واملوارد التعليمية عبر اإلنترنت.

اســتراليا: تــم تشــجيع التعلــم عــن بعــد عبــر اإلنترنــت مــن خــال التعلــم املهنــي. تســتخدم كل 
 Google Drive مدرســة أنظمــة أساســية وتســهل ىلع معلميهــا وطابهــا الوصــول إليهــا )مثــل

)/ Microsoft Teams

بلجيــكا: تــم بــث البرامــج التعليميــة مــن خــال التلفزيــون القومــي للتأكيــد ىلع أهميــة مواصلة 
ــم املنزلي. التعلي

الصيــن: قامــت املــدارس بتنظيــم املعلميــن ملختلــف املــواد لتدريــس موادهــم عبــر اإلنترنــت، 
ودعمــت إدارات التعليــم يف املقاطعــات والبلديــات الخبــراء مــن أجــل تزويــد املدرســة بمــوارد 

وخطــط التدريــس. 

كوســتاريكا: بدأنــا يف توفيــر املــوارد عبــر اإلنترنــت ومــوارد الدراســة األخــرى وصممنــا إعانــات 
تلفزيونيــة وصفحــات ويــب عامــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي حــول كيفيــة الوصــول إلــى 

هــذه املــوارد. 

جمهوريــة التشــيك: أطلقــت الــوزارة موقًعــا إلكترونًيــا https://nadalku.msmt.cz/cs يضــم أدوات 
ــت. ــر اإلنترن ــم عب للتعل

إســتونيا: تقــدم وزارة التعليــم والبحــوث الدعــم واملبــادئ التوجيهيــة اليومية لجميع املؤسســات 
التعليميــة، بمــا يف ذلــك املنظمــات الشــبابية )مــدارس الهوايــات، ومراكز الشــباب املفتوحة(

ذلــك  إلــى  باإلضافــة   https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-infoharidusasutustele  
https://www.innove.ee/uudis/info-ja-nouandedvanematele-oma-lapse-(  ـ Innove تقــدم مؤسســة

  )toetamiseks-COVID-19-pandeemia-ajal/

https://www.hitsa.ee/eope-korduma-kippuvad-kusi�(  ومؤسســة تكنولوجيــا املعلومــات للتعليــم
mused( الدعــم واملعلومــات واإلرشــادات حــول مشــكات التعلــم عــن بعــد، ويف إســتونيا، تتــاح 

جميــع املــواد التعليميــة ىلع الــورق وىلع اإلنترنــت ىلع حــد ســواء، ونظــًرا ألن العديــد مــن 
املــدارس كانــت تســتخدم إصــدارًا رقميــا يف الســابق فهــي ال تحتــاج اآلن إلــى أي دعــم إضــايف 
أو توجيــه. إننــا نعمــل حالًيــا ىلع دعــم أنظمــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت حتــى نتمكن 
مــن تقديــم خدمــات كاملــة لجميــع املــدارس واملعلميــن والطــاب وأوليــاء األمــور. عــاوة ىلع 
ــم(  ــن وزارة التعلي ــم م ــب )بدع ــة ىلع الوي ــدوة مفتوح ــارس ن ــد ١٥ م ــوم األح ــدت ي ــك، ُعق ذل
ــات  ــد جلس ــم عق ــد، وت ــن بع ــم ع ــطة التعل ــاب يف أنش ــم الط ــاء لدع ــادات لآلب ــر إرش لتوفي
نقــاش بيــن مفتشــي التعليــم يف وزارة التربيــة والتعليــم واملتخصصيــن التربوييــن بالســلطة 
ــز  ــا، ويرك ــي يواجهونه ــكات الت ــات واملش ــل املمارس ــد أفض ــم وتحدي ــار الدع ــة إلظه املحلي
ــون أفضــل املمارســات يف جميــع أنحــاء البــاد ويجــدون حلــواًل للمشــاكل.  املفتشــون ويتبادل
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فنلنــدا: ُيطلــب مــن املــدارس توفيــر خدمــات التعليــم يف ظــل هــذه الظــروف االســتثنائية. تقــوم الوكالة 
الوطنيــة الفنلنديــة للتعليــم بتوجيــه املــدارس لتخطيــط وتنظيــم أنــواع مختلفــة مــن ترتيبــات التعلــم 

املرنــة، وســُيطلب مــن الطــاب البقــاء يف املنــزل إذا تــم تنظيــم التعليــم عــن بعــد. 

فرنســا: ينبغــي ضمــان اســتمرار عمليــة التعليــم والحفــاظ ىلع التواصــل املنتظــم بيــن الطالــب 
ومعلميهــم، وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يجــب ىلع املعلميــن التأكــد مــن أن لــدى الطــاب لديهــم 
القــدرة ىلع الوصــول إلــى املــواد الدراســية وىلع أداء الواجبــات املنزليــة أو التماريــن املطلوبــة 
لتعلمهــم، وينبغــي ىلع املعلميــن االســتفادة مــن الشــبكات املوجــودة )ال ســيما منصــات العمل 
الرقميــة أو البريــد اإللكترونــي أو أيــة أدوات مماثلــة خاصــة باملــدارس األهليــة(، كمــا يمكــن أن 
تســتند عمليــة اســتمرار التعليــم أيًضــا إلــى منصــة تربويــة مجانيــة للمركــز الوطنــي للتعليــم 
عــن بعــد تســمي »صفــي يف املنــزل«. توفــر هــذه الخدمــة إمكانيــة عقــد دروس افتراضيــة، 

وبالتالــي تضمــن الحفــاظ ىلع التواصــل بيــن الطالــب وزمائــه ومعلميــه.

جورجيــا: ســُتبث الــدروس ابتــداء مــن 3٠ مــارس، وســتغطي جميــع املــواد اإللزاميــة يف الصفــوف 
مــن األول إلــى الثانــي عشــر باســتثناء اللغــات األجنبيــة ومــادة الرياضــة. إلــى جانــب ذلــك، قامــت 

وكالــة نظــام معلومــات إدارة التعليــم التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم باألنشــطة التاليــة:

تــم إنشــاء حســابات مســتخدمين ىلع ))Microsoft Office ٥	3 للمــدارس العامــة يف الدولــة . ١
لــكل مــن )اإلدارة واملعلميــن والطــاب( وبلــغ عــدد الحســابات التــي تــم إنشــاؤها ٠٠	 ألــف 

حســاب الطــاب وحوالــي ٥٥٠ ألــف حســاب للمعلميــن.

تم إنشاء بوابة تسمح للطالب وأولياء األمور بالوصول إلى ملف تعريف الطالب.. ٢

ــية يف . 3 ــواد الدراس ــية وامل ــول الدراس ــع الفص ــة لجمي ــية افتراضي ــول دراس ــاء فص ــم إنش ت
 )Microsoft TEAMS( برنامــج  

ــاعد . ٤ ــث يس ــا حي ــات جورجي ــع مقاطع ــارات يف جمي ــة لاستش ــع افتراضي ــاء مواق ــم إنش ت
خبــراء التكنولوجيــا املتطوعــون العاملــون يف مبــادرة »نمــوذج املدرســة الجديــد« املعلمين 

ىلع تنفيــذ التعلــم عــن بعــد.

يتــم جمــع البيانــات إلتاحــة وصــول املعلميــن والطــاب إلــى اإلنترنــت والتقنيــات الرقميــة. . ٥
ــل،  ــول ٢3 أبري ــا، وبحل ــط يومًي ــتخدم نش ــد يف )Teams(  ٧٥٠ مس ــاءات يوج ــا لإلحص ووفًق
 Office( ١3٨ مســتخدًما؛ وبلــغ عــدد املســتخدمين النشــطين يف		بلــغ عــدد املســتخدمين ٨
٥	3( يف ٢3 مــارس ١٤3١٤٠؛ وبلــغ عــدد مســتخدمي البريــد االلكترونــي يف ٢3 مــارس حوالــي 
	١٤3٢ مســتخدم نشــط؛ وبلــغ عــدد املســتخدمين النشــطين يف ))OneDrive يف ٢3 مــارس 
ــدة النموذجيــة«  ــق دعــم مشــروع »املدرســة الجدي ــك، ســيعمل فري ــب ذل ــى جان ١٢٤٨٤. إل
التابــع للــوزارة بنشــاط مــع املــدارس اإلصاحيــة لتحســين ممارســات تعلــم املقاومــة وتبــادل 

الخبــرات مــع املــدارس واملعلميــن اآلخريــن.

ــازم  ــم ال ــم الدع ــة تقدي ــاول الحكوم ــي، وتح ــس اإللكترون ــى التدري ــول إل ــم التح ــا: ت هنغاري
للمــدارس واملعلميــن ولكــن يبــدو أن معظــم املبــادرات تتبــع نهًجــا تصاعدًيــا، إذ يشــهد املــرء 

ــدارس.  ــن امل ــد م ــن يف العدي ــاطا ملحوظي ــة ونش ــرة ديناميكي ــذه الفت يف ه



15

إطار عمل لتوجيه استجابة التعليم تجاه جائحة فيروس كورونا املستجد ٢٠٢٠

اســرائيل: يتــم بــث دروس وطنيــة يومًيــا مــن قبــل املعلميــن يف ريــاض األطفــال وحتــى الصــف 
ــا  ــاعات يومًي ــدة 	 س ــت، ومل ــس الوق ــًيا، يف نف ــًا دراس ــارب ٢٤ فص ــا يق ــر )أي م ــي عش الثان
ــات  ــق بيئ ــن طري ــن ع ــارات املعلمي ــم مه ــم دع ــة(، ويت ــة والعبري ــة العربي ــن باللغ - للناطقي
الفصــول الدراســية الرقميــة والنــدوات عبــر اإلنترنــت، ويتــاح حتــى ٨٠٪ مــن املناهــج الدراســية 

الوطنيــة عبــر بوابــة املعلــم وكذلــك بوابــات الطــاب وأوليــاء األمــور. 

إيطاليــا: قامــت وزارة التربيــة والتعليــم بإنشــاء صفحــات مخصصــة ىلع اإلنترنت وبرامــج تعليمية 
بالفيديــو ومواقــع لعقــد اجتماعــات افتراضيــة؛ وتقديــم منصــات التعلــم اإللكترونــي؛ وتنظيــم 
فرقــة عمــل داعمــة؛ باإلضافــة إلــى تنســيق مجموعــة مــن اإلجــراءات مــن أجــل تطويــر بيئــات 
التعلــم الجديــدة؛ وتســهيل اســتخدام املحتــوى الرقمــي والنمــاذج الجديــدة للتنظيــم التربــوي؛ 
وتزويــد املعلميــن بالتدريــب عــن بعــد وبــأدوات التحديــث مجاًنــا مــن خــال مجموعــات العمــل 
اإلقليميــة؛ وتقديــم املســاعدة التقنيــة للمــدارس؛ وبــدأت بمراقبــة املبــادرات وتقديــم أشــكاٍل 

مــن الدعــم االقتصــادي للطــاب املحروميــن اجتماعًيــا واقتصادًيــا.

ــا(  ــوم والتكنولوجي ــة والرياضــة والعل ــم والثقاف ــة )وزارة التعلي ــة الوطني ــان: تدعــم الحكوم الياب
ــدء  ــل ب ــر املناســبة لدعــم دراســة األطفــال، مث ــر التدابي ــة التــي توف ــم املحلي ــس التعلي مجال
برامــج الدراســة املنزليــة املناســبة وإجــراء دروس تكميليــة بعــد العــودة للمــدارس. كمــا قامــت 
الــوزارة بإعــداد ونشــر بوابــة دعــم التعلــم، والتــي تقــدم اقتراحــات ونصائــح مختلفــة لــكل مــادة، 
ومــواد تعليميــة مجانيــة ومقاطــع فيديــو يمكــن اســتخدامها يف املنــزل، إلــخ. باإلضافــة إلــى 
موقــع إلكترونــي لتبــادل املمارســات الجيــدة يف املــدارس ومجالــس التعليــم. كمــا وفــرت الــوزارة 

معلومــات عــن التعلــم عبــر اإلنترنــت مــن خــال موقعهــا ىلع الويــب. 

ــر  ــوم بتطوي ــم والعل ــة والتعلي ــوزارة التربي ــع ل ــم التاب ــي للتعلي ــز الوطن ــام املرك ــا: ق ــة التفي جمهوري
املبــادئ التوجيهيــة املنهجيــة ملؤسســات التعليــم املهنيــة والعامــة لدعــم تنفيــذ التعلــم عــن بعــد 
يف جميــع املــدارس. كمــا اســتمر املركــز يف تقديــم املشــورة ملديــري املــدارس واملعلميــن وأوليــاء 
ــل  ــي، وتعدي ــد االجتماع ــع التباع ــع وض ــا م ــم وتكييفه ــة التعل ــم عملي ــة تنظي ــول كيفي ــور ح األم
برامــج التعلــم، واقتــراح أدوات ومنصــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت املتاحــة، فضــًا عــن توفيــر 
ــم نشــر  ــك، ت ــى ذل إرشــادات حــول كيفيــة ضمــان مصلحــة جميــع املعلميــن والطــاب. باإلضافــة إل
دليــل ألوليــاء األمــور ودليــل آخــر للمعلميــن وتوصيــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت للمعلميــن 
ــة  ــوم باللغ ــم والعل ــوزارة التعلي ــي ل ــع اإللكترون ــواد ىلع املوق ــذه امل ــر ه ــم توفي ــت، وت ــر اإلنترن عب
الاتفيــة والروســية كلغتيــن رئيســتين للتعليــم. كمــا أعــد التلفزيــون الوطنــي يف التفيــا بالتعــاون مع 
املركــز الوطنــي للتعليــم مجموعــة أســبوعية خاصــة مــن البرامــج التلفزيونيــة التعليميــة والترفيهيــة 
ــات  ــف الفئ ــهيرة ملختل ــرحيات ش ــا مس ــي أيًض ــون الوطن ــث التلفزي ــة. يب ــات العمري ــف الفئ ملختل
العمريــة للطــاب، كمــا يتــم توفيــر الدعــم التكنولوجــي للدارســين الذيــن ليــس لديهــم اإلنترنــت يف 
املنــزل، وذلــك بالتنســيق مــع وزارة التربيــة والتعليــم والعلــوم. تقــوم أكبــر شــركتين مشــغلة لشــبكات 
الهاتــف املحمــول )LMT( و)BITE( بتزويــد الهواتــف املحمولــة واألجهــزة اللوحيــة لحوالــي ٥ ألــف طالــب 
)يشــكلون حوالــي 3٪ مــن إجمالــي عــدد طــاب املــدارس( يف التفيــا. يتــم اتخــاذ خطــوات بالتعــاون 
مــع جمعيــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت والبلديــات لزيــادة قــدرة تدفــق بيانــات اإلنترنــت يف 
ــر الكتــب املدرســية  ــم، ُيســمح بتوفي ــا. ولضمــان اســتمرارية عمليــة التعل بعــض املــدارس يف التفي
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ــة خاصــة مــن  ــة املطبوعــة للطــاب، وتقــوم بعــض املــدارس بإعــداد حــزم يومي واملــواد التعليمي
الكتــب املدرســية واملــواد املطبوعــة ليتــم تســليمها للطــاب. 

ــد  ــن بع ــل ع ــت بالتواص ــرة، وقام ــرعة كبي ــا بس ــة كورون ــدارس لجائح ــتجابت امل ــال: اس البرتغ
مــع الطــاب. قمنــا بتطويــر شــبكة دعــم وأعددنــا توجيهــات لتنظيــم الفصــول الدراســية عبــر 
ــتعد  ــة، ونس ــة املفتوح ــوارد املجاني ــن امل ــعة م ــة واس ــة مجموع ــا بإتاح ــا قمن ــت، كم اإلنترن
اآلن للفصــل الدراســي الثالــث، حيــث نعــد يف هــذه الفتــرة دليــًا توجيهيــا للمــدارس، وجــداول 
ــث. إن التحــدي  ــى طبيعتهــا بالنســبة للفصــل الدراســي الثال ــور إل الحصــص، وأدوار لعــودة األم
األكبــر الــذي يواجهــه هــذا الســياق هــو كيفيــة الوصــول إلى الطــاب مــن ذوي الوضــع االجتماعي 
واالقتصــادي املنخفــض. لقــد أنشــأنا شــبكة مــن املؤسســات والشــراكات التــي تضمــن بعــض 

االدمــاج ألن هــذه املســألة ملحــة ومســتعجلة. 

رومانيــا: قدمــت رومانيــا الدعــم لنقــل املناهــج عبــر اإلنترنــت مــن خــال عقــد شــراكات مــع العديــد 
مــن مقدمــي الخدمــات مثــل )Google و Microsoft ، الــخ(، ووقعــت شــراكة مع قنــاة التلفزيــون الوطنية 
لعــرض برنامــج ))Teleschool )أي املــدارس عــن بعــد(، وعملــت ىلع إعــادة تقييم األنشــطة املدرســية 

حتــى ينتهــي العــام الدراســي بشــكل طبيعــي للطــاب، دون حاجــة الطــاب إلــى إعــادة الســنة.

هولندا:

بالنســبة لطــاب التعليــم املهنــي االبتدائــي والثانــوي والدراســات العليــا الذيــن ال تتوفــر لديهــم . ١
ــم  ــزة ت ــذه األجه ــة ه ــة أو البلدي ــال املدرس ــن خ ــم م ــدم له ــم تق ــن ل ــة والذي ــزة الازم األجه
ــت.  ــر اإلنترن ــم عب ــدى الطــاب األجهــزة الازمــة للتعل ــورو لضمــان أن يكــون ل اســتثمار ٢.٥ مليــون ي

ــن . ٢ ــال الذي ــة مفتوحــة بالنســبة لألطف ــة والثانوي ــن املمكــن أن تظــل املــدارس االبتدائي م
ــل الصحــة والشــرطة.  ــف مث يعمــل والدوهــم يف وظائ

مــن املمكــن أن تظــل املؤسســات التعليميــة يف التعليــم املهنــي العالــي والثانــوي . 3
ــم عــن بعــد يف  ــم للطــاب الذيــن ال يســتطيعون اســتخدام التعل مفتوحــة لتيســير التعل
املنــزل، ويمكــن للمؤسســات أن تتخــذ مــن الخيــارات الخاصــة يف التعامــل مــع املرافــق يف 

ــاء.  الحــرم الجامعــي طاملــا أنهــا تتناســب مــع التعليمــات العامــة املتعلقــة بالوب

يمكــن أن تســتمر مراكــز التدريــب واألنشــطة األخــرى ذات الصلــة بالتعليــم خــارج املؤسســة، مــا لم . ٤
يضطــر أصحابهــا إلــى إيقــاف النشــاط فيهــا بســبب الوبــاء، فســامة الطــاب أمــر بالــغ األهمية.

يحظى الطاب الذين يدرسون يف الخارج باهتمامنا الخاص.. ٥

ــة . 	 ــول كيفي ــة ح ــات إضافي ــا اتفاقي ــات، أبرمن ــة والبلدي ــات التعليمي ــع املنظم ــاون م بالتع
حصــول جميــع األطفــال ىلع أفضــل تعليــم ممكــن خــال وقــت األزمــة، يرجــى االطاع ىلع 

إجاباتنــا ىلع األســئلة األخــرى«. 
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املناهج الدراسية واملوارد

عنــد الســؤال عمــا إذا كان قــد تــم إعطــاء األولويــة ملجــاالت معينــة يف املنهــج الدراســي، أشــار 
غالبيــة املشــاركين يف االســتبانة إلــى أنــه لــم يتــم تحديــد أيــة أولويــات.

وعندمــا ُطلــب تحديــد املــوارد التعليميــة التــي تــم نشــرها لدعــم التدريــس األكاديمــي للطــاب 
ــات  ــن املنص ــعة م ــة واس ــر مجموع ــم ذك ــة، ت ــور للمدرس ــع الحض ــة ومن ــق الدراس ــد تعلي عن

واملواقــع عبــر اإلنترنــت ذات املحتــوى التعليمــي. وهــي مدرجــة يف امللحــق ب.

ــة  ــوا يعتمــدون ىلع الحــزم التعليمي ــل جــًدا مــن املشــاركين أنهــم كان ــك ذكــر عــدد قلي كذل
أو البــث اإلذاعــي لدعــم التعليــم املنزلــي، وذكــر البعــض اآلخــر أن البلــدان كانــت تعتمــد ىلع 
محطــات التلفزيــون العامــة لبــث برامــج يوميــة تركــز ىلع بعــض املــواد واملراحــل التعليميــة.

عنــد الســؤال عــن املــوارد التــي تــم اســتخدامها لدعــم التطويــر املهنــي للمعلميــن يف توجيــه 
التعليــم عبــر اإلنترنــت، أجــاب عــدد قليــل جــًدا مــن املشــاركين ىلع هــذا الســؤال. فيمــا يلــي 

أمثلــة ىلع تلــك الحــاالت االســتثنائية التــي اســتجابت:

 يف فنلندا، يقدم موقع )Opentunti( ىلع الرابط)https://opentunti.fi/Yle( وموقع )Triplet( ىلع الرابط 
)(/https://yle.triplet.io وموقــع )http://www.amazingeducationalresources.com( مجموعــة مــن األدوات 
ــوارد  ــع )https://yle.fi/aihe/oppiminen( م ــدم موق ــد، ويق ــن بع ــم ع ــم التعل ــي تدع ــوارد الت وامل
ــع، ويمكــن اســتخدام مكتبــة  التعليــم املفتــوح وعــدد مــن املــواد التعليميــة املتاحــة للجمي
املــوارد التعليميــة املفتوحــة للبحــث وإيجــاد املصــادر التعليميــة املفتوحــة وتجميعهــا 
ومشــاركتها لجميــع املراحــل التعليميــة ىلع الرابــط )https://aoe.fi/#/etusivu(، كمــا يقــدم موقــع 
ــة  ــف الفنلندي ــات واملتاح ــات واملكتب ــن املحفوظ ــة م ــن  مجموع ــذي يتضم )https://finna.fi( ال
عــددًا مــن املــوارد. كمــا توجــد أيًضــا بنــوك للمعلومــات وقوائــم للتدريــس يتبادلهــا املعلمــون 

فيمــا بينهــم ودعــم يقــّدم للتعلــم الذاتــي.

 ويف فرنســا، يوفــر املوقــع اإللكترونــي لــوزارة التربيــة والتعليــم بعــض اإلرشــادات ىلع الرابــط  
  (/https://www.cned.fr/maclassealamaison)  كمــا بــدأت الجامعــات يف تقديــم بعــض املعلومــات 
)Zoom(  واإلرشــادات للحصــول ىلع أمثلــة حــول كيفيــة اســتخدام األدوات االفتراضيــة مثــل زوم

أمــا يف اليابــان، يقــدم املعهــد الوطنــي ملعلمــي املــدارس وتطويــر املوظفيــن العديــد مــن 
)https://www.nits.go.jp/en/( ــط ــن ىلع الراب ــج للمعلمي البرام

ــة  ــة باللغ ــي متاح ــتخدمة )وه ــم املس ــادر التعل ــض مص ــمل بع ــا، تش ــة التيفي ويف جمهوري
ــت  ــر اإلنترن ــم عب ــن للتعل ــاح أدوات للمعلمي ــي: )https://mape.skola2030.lv(، وتت ــا يل ــة( م الاتيفي
  )https://create.kahoot.it( والرابــط )https://socrative.com( والتقييــم والتفاعل مع الطــاب ىلع الرابط 
ــة واألدوات  ــات العملي ــاح املعلوم ــط )https://quizlet.com( وتت ــط )https://quizizz.com( والراب والراب
وبعــض النصائــح حــول التعلــم عــن بعــد، وقســم خــاص باألســئلة واألجوبــة، ىلع موقــع وزارة 
التربيــة والتعليــم والعلــوم )https://www.izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati( ومركــز التعليــم الوطنــي 

.)https://visc.gov.lv/aktualitates/info_20200318.shtml(
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ما أهم االحتياجات الراهنة بحسب رأي املشاركين يف االستبانة؟

ُطلــب مــن املشــاركين يف االســتبانة تصنيــف أهميــة القــرارات الحكوميــة خــال أزمــة كورونــا 
بشــأن مواضيــع عــدة، وجــاءت اســتجابتهم كمــا يف الجــدول التالــي، وتضمنــت املجــاالت التــي 
ــن  ــاب الذي ــم الط ــاب، ودع ــي للط ــم األكاديم ــان التعل ــي: ضم ــا يل ــة م ــا كأولوي ــم تحديده ت
يفتقــرون إلــى مهــارات الدراســة املســتقلة، وضمــان مصلحــة الطــاب ومنفعتهم، وتوفيــر الدعم 
املهنــي للمعلميــن وضمــان مصلحتهــم والعنايــة الطبيــة بهــم. ومــع ذلــك، يــرى عــدد كبيــر مــن 
املشــاركين أن هنــاك أولويــات أخــرى مهمــة للغايــة أو مهمــة إلــى حــٍد مــا مثــل إعــادة النظــر 
ــدة،  ــات املناهــج الجدي ــد أولوي ــم، وتحدي ــة التقيي ــان نزاهــة عملي يف سياســات التخــرج، وضم
وضمــان توفيــر الخدمــات االجتماعيــة والغذائيــة للطــاب. كمــا ُطلــب مــن املشــاركين تحديــد 
أي مــن هــذه القضايــا ســيكون مــن األصعــب معالجتهــا. تــم ذكــر اإلجابــات يف الجــدول الثالــث. 
ــا التــي تــم تحديدهــا ىلع أنهــا صعبــة للغايــة مــن قبــل معظــم املشــاركين:  تشــمل القضاي
ــم األكاديمــي للطــاب، ودعــم الطــاب الذيــن يفتقــرون إلــى مهــارات  ضمــان اســتمرارية التعل
الدراســة املســتقلة، وضمــان اســتمرارية تقييــم تعلــم الطــاب ونزاهتــه، وضمــان الدعــم لآلبــاء 
وأوليــاء األمــور حتــى يتمكنــوا مــن دعــم تعلــم الطــاب، وضمــان مصلحــة الطــاب واملعلميــن. 
ــل  ــة تمث ــن املشــاركين أن املوضوعــات األخــرى املتبقي ــر م ــر عــدد كبي ــك فقــد اعتب ــع ذل وم

تحدًيــا كبيــًرا.

الجدول الثاني
ما مدى أهمية األولويات التعليمية التالية يف االستجابة لألزمة؟

املصدر: 
املبادرة العاملية لابتكار يف التعليم بجامعة هارفارد والتقييم السريع ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية الستجابة التعليم تجاه أزمة فيروس كورونا 

املستجد. ١٨-٢٧ مارس ٢٠٢٠
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الجدول الثالث
ما مدى صعوبة معالجة األولويات التالية؟

املصدر: 
املبادرة العاملية لابتكار يف التعليم بجامعة هارفارد والتقييم السريع ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية الستجابة التعليم تجاه أزمة فيروس كورونا 

املستجد. ١٨-٢٧ مارس ٢٠٢٠
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استجابة التعليم تجاه أزمة كورونا املستجد

ــتجابة  ــت االس ــات واجه ــا تحدي ــاركين بأنه ــم املش ــا معظ ــي اعتبره ــاالت الت ــت املج تضمن
ــة  ــة العاطفي ــع الصح ــل م ــة، والتعام ــة التكنولوجي ــة التحتي ــر البني ــي: تواف ــا يل ــة م التعليمي
للطــاب، ومعالجــة التــوازن الصحيــح بيــن األنشــطة الرقميــة واألنشــطة الواقعيــة، وإدارة البنيــة 

ــع.  ــدول الراب ــج يف الج ــذه النتائ ــرض ه ــم ع ــد ت ــة، وق ــة التكنولوجي التحتي

ــم  ــي لتقيي ــج الدول ــا البرنام ــي أجراه ــج الدراســة االســتقصائية الت ــع نتائ ــج م ــق هــذه النتائ تتواف
الطلبــة )PISA( يف عــام ٢٠١٨ م. وفًقــا لذلــك البرنامــج، حتــى بيــن دول منظمــة التعــاون االقتصــادي 
والتنميــة، فــإن 	٪ مــن الطــاب يف ســن ١٥ عاًمــا ليــس لديهــم حتــى مــكان هــادئ للدراســة يف 
منازلهــم، ويف إندونيســيا والفلبيــن وتايانــد تزيــد هــذه النســبة عــن 3٠٪. حتــى يف كوريــا، التــي 
ــا واحــدًا مــن بيــن كل  تتمتــع بأفضــل أداء يف البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة )PISA(، فــإن طالًب
خمســة طــاب مــن ربــع أكثــر املــدارس حرماًنــا اجتماعًيــا واقتصادًيــا ليــس لديه مــكان للدراســة يف 
املنــزل. ويشــكل الوصــول إلــى جهــاز كمبيوتــر للطــاب الســتخدامه يف منازلهــم تحديــات مماثلــة. 

أفــاد أكثــر مــن ٥	٪ مــن الطــاب يف الدنمــارك وســلوفينيا والنرويــج وبولنــدا وليتوانيــا وأيســلندا 
ــزل، ولكــن يف  ــر الســتخدامه يف املن ــه لديهــم جهــاز كمبيوت ــدا، أن والنمســا وسويســرا وهولن
إندونيســيا كان هنــاك جهــاز كمبيوتــر يف املنــزل لــدى 3٤٪ فقــط مــن الطــاب. ويف الواليــات 
ــزات  ــا وملتحــق باملــدارس ذات املي ــا تقريًب ــر ١٥ عاًم ــغ مــن العم ــب يبل ــدى كل طال املتحــدة، ل
االجتماعيــة واقتصاديــة جهــاز كمبيوتــر يف املنــزل، ولكــن لــدى ثاثــة طــاب فقــط مــن كل 
ــغ عــدد  ــرو، يبل ــر واحــد؛ ويف بي ــن باملــدارس املحرومــة جهــاز كمبيوت أربعــة طــاب ملتحقي

ــزة  ٨٨٪ مقابــل ١٧٪ فقــط يف املــدارس املحرومــة.  الطــاب يف املــدارس املمي

الجدول الرابع
ما مدى صعوبة تنفيذ ما يلي؟  

املصدر: 
املبادرة العاملية لابتكار يف التعليم بجامعة هارفارد والتقييم السريع ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية الستجابة التعليم تجاه فيروس كورونا املستجد. 

١٨-٢٧ مارس ٢٠٢٠
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هل هناك جانب مشرق للتعليم يف هذه األزمة؟
تــرى نســبة كبيــرة مــن املشــاركين يف االســتبانة أن النتائــج التعليميــة اإليجابيــة غيــر املتوقعــة 
للتغيــرات التــي ســببتها أزمــة فيــروس كورونــا تشــمل اســتخدام التقنيات والحلــول املبتكــرة األخرى 

وزيــادة اســتقالية الطــاب إلدارة التعلــم الخــاص بهــم كمــا هــو موضــح يف الجــدول الخامــس. 

 الجدول الخامس
هل كانت هناك نتائج تعليمية إيجابية غير متوقعة يف ظل التغييرات؟

املصدر:
املبادرة العاملية لابتكار يف التعليم بجامعة هارفارد والتقييم السريع ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية الستجابة التعليم تجاه فيروس كورونا املستجد. 

١٨-٢٧ مارس ٢٠٢٠

استعداد الطالب واملدارس للتعلم عبر اإلنترنت أثناء األوبئة  أفكار ورؤى من البرنامج 
)PISA( الدولي لتقييم الطلبة

ُتظهــر األدلــة املقدمــة مــن برنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة )PISA( الذي تتبنــاه منظمــة التعاون 
ــتقصائية  ــة اس ــدث دراس ــاركة يف أح ــم املش ــة التعلي ــم أنظم ــة أن معظ ــادي والتنمي االقتص
للبرنامــج )تمــت يف عــام ٢٠١٨م( ليســت جاهــزة لتقديــم فــرص التعلــم عبــر اإلنترنــت. تســتند 
ــف طفــل يف ســن ١٥  ــر مــن ٠٠	 أل ــا وتضــم أكث ــا تعليمًي ــل 	٧ نظاًم ــات تمث ــى عين ــام إل األرق
ــة  ــة يف منظم ــر 	3 دول ــى املتوســط عب ــام إل ــك، تشــير األرق ــر خــاف ذل ــم يذك ــا ل ــا. وم عاًم
التعــاون االقتصــادي والتنميــة. يمكــن الوصــول إلــى األرقــام غيــر الــواردة يف هــذا املســتند مــن 

خــال قاعــدة بيانــات البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة.

وصول الطالب إلى العالم الرقمي

ــر  ــة، ال يتوف ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــط    دول منظم ــيات. يف متوس ــدأ أواًل باألساس لنب
ــا مــكان هــادئ للدراســة يف منازلهــم، ويف إندونيســيا  لــدى 	٪ مــن الطــاب يف ســن ١٥ عاًم
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ــوائية  ــة عش ــت مجموع ــذه ليس ــكل ١(. ه ــن 3٠٪ )الش ــم ع ــذا الرق ــد ه ــد يزي ــن وتايان والفلبي
ــن  ــر م ــي تعتب ــا الت ــى يف كوري ــا. حت ــات حرماًن ــر الخلفي ــن أكث ــا م ــم طاًب ــا تض ــا، لكنه تماًم
ضمــن الــدول األفضــل أداًءا بحســب البرنامــج، ال يتوفــر لــدى طالــب واحــد مــن كل خمســة طــاب 
ــب  ــزل. ال يتطل ــا مــكان للدراســة يف املن ــر حرماًن ــة األكث ــة واالقتصادي مــن املــدارس االجتماعي
التعلــم عبــر اإلنترنــت مكاًنــا للدراســة فحســب، بــل يتطلــب أيًضــا جهــاز كمبيوتــر يمكــن للطــاب 
ــات البرنامــج عــن فجــوات مهمــة )كمــا يف  ــا، تكشــف بيان ــا أيًض اســتخدامه يف منازلهــم. هن
ــا  ــلندا والنمس ــا وأيس ــدا وليتواني ــج وبولن ــلوفينيا والنروي ــارك وس ــا يف الدنم ــكل ٢(. بينم الش
وسويســرا وهولنــدا، أفــاد أكثــر مــن ٥	٪ مــن الطــاب بــأن لديهــم جهــاز كمبيوتــر يف املنــزل، 
ــى أن تكــون هنــاك فجــوات كبيــرة جــًدا  إال أن النســبة ال تتجــاوز 3٤٪ يف إندونيســيا. تميــل إل
ــدى  ــات املتحــدة، ل ــال، يف الوالي ــة. ىلع ســبيل املث بيــن املجموعــات االجتماعيــة واالقتصادي
كل طالــب يبلــغ مــن العمــر ١٥ عاًمــا تقريًبــا وملتحــق باملــدارس املتميــزة اجتماعيــا واقتصاديــا 
جهــاز كمبيوتــر يف املنــزل، ولكــن لــدى ثاثــة طــاب فقــط مــن كل أربعــة ملتحقيــن باملــدارس 
املحرومــة جهــاز كمبيوتــر واحــد؛ ويف بيــرو، تبلــغ نســبة عــدد الطــاب يف املــدارس املتميــزة 

ــل ١٧٪ فقــط يف املــدارس املحرومــة. ٨٨٪ مقاب

ويعــد اإلنترنــت مطلًبــا أساســًيا للتعلــم عــن بعــد. وهنــا تحــدث مفارقــة عظيمــة بيــن البلــدان، 
ــا ال  ــازل بينم ــهولة يف املن ــت بس ــى اإلنترن ــول إل ــة الوص ــدان إمكاني ــض البل ــر يف بع إذ تتوف
تتوفــر إمكانيــة الوصــول إلــى اإلنترنــت يف البعــض اآلخــر إال لنصــف األطفــال يف ســن ١٥عاًمــا 
ــات  ــن خلفي ــا م ــن ١٥ عاًم ــال يف س ــن األطف ــدى ٤	٪ م ــر ل ــيك، يتوف ــكل 3(. ويف املكس )الش
مميــزة اتصــال باإلنترنــت يف منازلهــم، ولكــن يتوفــر اإلنترنــت بنســبة 	٢٪ فقــط ألولئــك الذيــن 
ينتمــون إلــى خلفيــات محرومــة، وهــذه بشــكل عــام مســألة تتأثــر بحســب املنطقــة الجغرافيــة 

يف العديــد مــن البلــدان.
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جاهزية املعلمين واملدارس

إن الجــزء اآلخــر مــن املعادلــة، بالطبــع، هــو مــدى جــودة تجهيــز املؤسســات التعليميــة 
واعتيادهــا ىلع التعلــم عبــر اإلنترنــت، ومــدى اســتعداد املعلميــن لانخــراط يف التعلــم عبــر 
ــر اإلنترنــت  اإلنترنــت ومشــاركتهم فيــه. حتــى يف الحــاالت التــي ال يعتمــد فيهــا التعليــم عب
ــر بعــض املؤشــرات  ــا يف املــدارس توف ــة التكنولوجي ــإن حال بشــكل مباشــر ىلع املــدارس، ف

ــي. ــام التعليم ــة النظ ىلع جاهزي

 الشكل ١: إمكانية الوصول إلى مكان هادئ للدراسة باملنزل
النسبة املئوية للطاب الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مكان هادئ للدراسة، البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨

  

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، قاعدة بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨

مالحظة: تظهر القيم ذات الداللة اإلحصائية بلون داكن.

١. املدرســة املحرومــة اجتماعيــا واقتصادًيــا هــي املدرســة التــي يقــع وضعهــا االجتماعــي واالقتصــادي )أي متوســط الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي للطاب 
يف املدرســة( يف الربــع االســفل مــن مؤشــر البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة املختــص بدراســة الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي والثقــايف بيــن جميــع 
املــدارس يف البلــد أو االقتصــاد املعنــي. يتــم ترتيــب البلــدان واالقتصــادات تنازليــا ملتوســط النســبة املئويــة للطــاب الذيــن لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى 

مــكان هــادئ للدراســة.

المدارس المحرومة المدارس ذات المزايا  المتوسط 
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 الشكل ٢: الوصول إلى جهاز كمبيوتر للعمل املدرسي
النسبة املئوية للطاب الذين يمكنهم الوصول إلى جهاز كمبيوتر يمكنهم استخدامه يف األعمال املدرسية، 

البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨

 المدارس المتميزة     المدارس المحرومة١      المتوسط 

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، قاعدة بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨

مالحظة: تظهر القيم ذات الداللة اإلحصائية بلون داكن.

املدرســة املحرومــة اجتماعيــا واقتصادًيــا هــي املدرســة التــي يقــع وضعهــا االجتماعــي واالقتصــادي )أي متوســط الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي . ١
للطــاب يف املدرســة( يف الربــع األســفل مــن مؤشــر البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة املختــص بدراســة الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي والثقــايف 
ــة  ــن لديهــم إمكاني ــة للطــاب الذي ــا ملتوســط النســبة املئوي ــدان واالقتصــادات تنازلي ــب البل ــم ترتي ــي. يت ــد املعن ــع املــدارس يف البل ــن جمي بي

الوصــول إلــى جهــاز كمبيوتــر للعمــل املدرســي.
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 الشكل 3: الوصول إلى نقطة وصول باإلنترنت
النسبة املئوية للطاب الذين لديهم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت، البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨

 المدارس المتميزة     المدارس المحرومة١      المتوسط 
  

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، قاعدة بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨

مالحظة: تظهر القيم ذات الداللة اإلحصائية بلون داكن.
املدرسة املحرومة اجتماعيا واقتصادًيا هي املدرسة التي يقع وضعها االجتماعي واالقتصادي )أي متوسط الوضع االجتماعي واالقتصادي للطاب يف . ١

املدرسة( يف الربع األسفل من مؤشر البرنامج الدولي لتقييم الطلبة املختص بدراسة الوضع االقتصادي واالجتماعي والثقايف بين جميع املدارس يف 
البلد أو االقتصاد املعني. يتم ترتيب البلدان واالقتصادات تنازليا ملتوسط النسبة املئوية للطاب الذين لديهم إمكانية الوصول إلى رابط باإلنترنت. 
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عــاوة ىلع ذلــك، ســيتوقف نجــاح العديــد مــن الطاب خــال األســابيع واألشــهر املقبلة بشــكل 
كبيــر ىلع الحفــاظ ىلع عاقــات وثيقــة مــع معلميهــم، وينطبــق هــذا بشــكل خــاص ىلع 
الطــاب املحروميــن، الذيــن قــد ال يحصلــون ىلع دعــم مــن الوالديــن أو الذيــن يفتقــرون إلــى 
املرونــة أو اســتراتيجيات التعلــم أو إمكانيــة التعلــم بمفردهــم، ويجــب أال تســاورنا الشــكوك وال 
األوهــام حــول التأثيــر الــذي يمكــن أن يحدثــه مزيــج مــن الصعوبــات االقتصاديــة وإغــاق املدارس 
ىلع األطفــال األكثــر فقــرًا. ســوف يولــي معلموهــم االهتمــام باحتياجاتهــم، وذلــك يؤكــد ىلع 
أهميــة إبقــاء املعلميــن ىلع اتصــال وثيــق مــع الطــاب. هنــاك اعتبــار آخــر، فقــد كشــف تقييــم 
ــن ١٥  ــاب يف س ــن الط ــى بي ــه حت ــام ٢٠١٨م  أن ــة )PISA( لع ــم الطلب ــي لتقيي ــج الدول البرنام
عاًمــا، يف متوســط دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، كان هنــاك طالــب واحــد فقــط 
مــن بيــن كل 	 طــاب قــادر ىلع التمييــز بيــن الحقيقــة والــرأي، اســتناًدا إلــى إشــارات مبهمــة 
تتعلــق باملحتــوى أو مصــدر املعلومــات. وبالتالــي، مــن غيــر املحتمــل أن يتمكــن الطــاب مــن 
االبحــار يف عالــم التعلــم عبــر اإلنترنــت بأنفســهم دون توجيــه ودعــم كبيريــن مــن املعلميــن.

توافر التكنولوجيا

كبدايــة، يف متوســط دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، يتوفــر تقريًبــا جهــاز كمبيوتــر 
واحــد يف املدرســة لــكل طالــب يبلــغ مــن العمــر ١٥ عاًمــا ويتــم اســتخدامه ألغــراض تعليميــة 
)نســبة أجهــزة الكمبيوتــر إلى الطاب تســاوي ٠.٨(. يف النمســا وأيســلندا ولوكســمبورغ ومنطقة 
مــاكاو يف الصيــن ونيوزيلنــدا واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة، تبلــغ نســبة األجهــزة إلــى 
الطــاب ١.٢٥ أو أكثــر، بينمــا يف ألبانيــا والبرازيــل واليونــان وكوســوفو والجبــل األســود واملغــرب 
ــل.  ــبة = ٠.٢٥( أو أق ــاب )نس ــكل ٤ ط ــط ل ــد فق ــر واح ــاز كمبيوت ــر جه ــام، يتوف ــا وفيتن وتركي
يميــل توزيــع أجهــزة الكمبيوتــر يف املــدارس ىلع الطــاب يف معظــم البلــدان إلــى أن يكــون 
أكثــر إنصاًفــا منــه يف املنــزل. يف الواقــع، يف 	١ دولــة، تكــون نســبة الطــاب إلــى الكمبيوتــر 
أكبــر يف املــدارس املتميــزة منهــا يف املــدارس املحرومــة، ويف ١٧ دولــة، يكــون عــدد أجهــزة 

الكمبيوتــر املتاحــة لــكل طالــب أكبــر يف املــدارس املتميــزة منهــا يف املــدارس املحرومــة.

ــعة يف  ــادة واس ــع زي ــر م ــزة الكمبيوت ــدارس بأجه ــز امل ــوظ يف تجهي ــدم ملح ــاك تق كان هن
نســبة الطــاب إلــى الكمبيوتــر بيــن عامــي 	٢٠٠ و٢٠١٨، وقــد لوحظــت أكبــر زيــادة يف متوســط 
عــدد أجهــزة الكمبيوتــر لــكل طالــب عمــره ١٥ عاًمــا يف إســتونيا وأيســلندا وليتوانيــا ولكســمبورغ 
والســويد واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة. يف متوســط دول منظمــة التعــاون االقتصــادي 
والتنميــة، كان هنــاك جهــاز كمبيوتــر إضــايف واحــد لــكل أربعــة طــاب يف عــام ٢٠١٨ م عمــا 

كان متاًحــا يف عــام 	٢٠٠ م )	٠.٢ جهــاز كمبيوتــر إضــايف لــكل طالــب(.

كفاية التكنولوجيا

ال يفصــح توافــر األجهــزة الكثيــر عــن كفاءتهــا، ففــي البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة )PISA(، وجدنــا 
أن أكثــر بقليــل مــن ثلثــي الطــاب يف ســن ١٥ عاًمــا مســجلين يف مــدارس أفــاد مديروهــا بــأن األجهــزة 
الرقميــة يف املدرســة فعالــة بمــا فيــه الكفايــة مــن حيــث قدرتهــا ىلع الحوســبة، ويف اليابــان أقــل 
مــن نصــف األجهــزة، ويف كوســوفو يوجــد جهــاز كمبيوتــر واحــد فقــط مــن كل خمســة أجهــزة )الشــكل 

٤(. تظهــر البيانــات هنــا فجــوات كبيــرة بيــن املجموعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة. 
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 الشكل ٤: قوة األجهزة الرقمية يف املدرسة من حيث قدرتها الحاسوبية بشكل كاف
النسبة املئوية للطاب يف املدارس التي وافق مديروها بشدة ىلع أن األجهزة الرقمية يف لديهم بما يكفي من 

حيث قدرتها الحاسوبية ، البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨

 المدارس المتميزة     المدارس المحرومة١      المتوسط 

 
املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، قاعدة بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨

مالحظة: تظهر القيم ذات الداللة اإلحصائية بلون داكن.
املدرســة املحرومــة اجتماعيــا واقتصادًيــا هــي املــدارس التــي يقــع وضعهــا االجتماعــي واالقتصــادي )أي متوســط الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي . ١

للطــاب يف املدرســة( يف الربــع األســفل مــن مؤشــر البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة املختــص بدراســة الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي والثقــايف 
ــوة األجهــزة  ــر ق ــة لتوف ــا ملتوســط النســبة املئوي ــدان واالقتصــادات تنازلي ــب البل ــم ترتي ــي. يت ــد أو االقتصــاد املعن ــع املــدارس يف البل ــن جمي بي

الرقميــة يف املدرســة مــن حيــث قدرتهــا الحاســوبية بشــكل كاف يف جميــع املــدارس.
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وبنفــس القــدر مــن األهميــة، أفــاد مديــرو املــدارس يف املقاطعــات الصينيــة األربعــة )بكيــن 
 )PISA( ــة ــم الطلب ــي لتقيي ــج الدول ــاركة يف البرنام ــغ( املش ــنغهاي وجيجيان ــو وش وجيانغس
ــن  ــن كل ١٠ ملتحقي ــاب م ــارك أن 	 ط ــلوفينيا والدنم ــنغافورة وس ــا وس ــى ليتواني ــة إل باإلضاف
بمــدارس لديهــا نطــاق تــرددي عالــي أو ســرعة إنترنــت كافيــة، وهــذا هــو الحــال فقــط يف 	 
مــدارس مــن أصــل ١٠ يف متوســط دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، وألقــل مــن الثلث 
يف أوروغــواي وبرونــاي دار الســام والبرتغــال واملكســيك وأملانيــا وجمهوريــة مقدونيا الشــمالية 
واألرجنتيــن وكولومبيــا وبنمــا واملغــرب والبرازيــل وبيــرو وكوســوفو )الشــكل ٥(، وينطبــق الحــال 
نفســه عندمــا يتعلــق األمــر بكفايــة البرامــج الحاســوبية، فحتــى يف بلــد متقــدم تقنًيــا مثــل 
اليابــان، نجــد أن ٤٠٪ فقــط مــن الطــاب يف ســن الخامســة عشــرة ملتحقــون باملــدارس التــي 

تشــير التقاريــر الرئيســة فيهــا إلــى توفــر البرامــج الكافيــة )الشــكل 	(.

الجديــر بالذكــر أن الطــاب امللتحقيــن باملــدارس التــي يتوفــر لديهــا عــدد أكبــر مــن أجهــزة الكمبيوتــر 
بالنســبة للطــاب حصلــوا ىلع درجــات أقــل يف تقييــم البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة )PISA( مــن 
أقرانهــم يف املــدارس التــي يتوفــر لديهــا عــدد أقــل مــن األجهــزة بالنســبة للطــاب. يف متوســط 
دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، ارتبــط حصــول كمبيوتــر إضــايف يف املدرســة بانخفــاض 
قــدره ١٢ نقطــة يف درجــات القــراءة قبــل احتســاب عوامــل أخــرى، ومــع انخفــاض قــدره 	 نقــاط بعــد 
ــاط  ــن أن هــذا االرتب ــف الشــخصي االجتماعــي واالقتصــادي للطــاب واملــدارس. يف حي حســاب املل
الســلبي بيــن أجهــزة الكمبيوتــر لــكل طالــب وعشــرات الطــاب قــد تكــون لــه أســباب عديــدة، إال أنــه 
يشــير إلــى أن األمــر يتطلــب أكثــر مــن مجــرد توفيــر التكنولوجيــا لجنــي الفوائــد للحصــول ىلع التعلــم 

األفضــل، وهــذه إشــارة تحذيــر يف وقــت يصبــح فيــه التعلــم عبــر اإلنترنــت هــو الخيــار الوحيــد.

ــا  ــر عندم ــدة تذك ــة يف املــدارس ذات فائ ــر الثابت ــن تكــون خــوادم الكمبيوت يف الوضــع الراهــن، ل
يحتــاج الطــاب إلــى التعلــم يف املنــزل. وبهــذا املعنــى، يكــون أمــرًا مشــجعا أن نــرى أن ٤٠٪ مــن 
جميــع أجهــزة الكمبيوتــر املتاحــة لألطفــال يف ســن ١٥ عاًمــا يف املدرســة قابلــة للنقــل أو محمولة. 
ويف عــدد قليــل مــن البلــدان ذات الدخــل املرتفــع، تكــون معظــم أجهــزة الكمبيوتــر املتاحــة يف 
املــدارس محمولــة، ففــي الدنمــارك والنرويــج وســنغافورة والســويد هنــاك 	 أجهــزة محمولــة مــن 
أصــل ١٠ أجهــزة ويف الواليــات املتحــدة، هنــاك ٨ أجهــزة محمولــة مــن أصــل ١٠ أجهــزة كمبيوتــر. ىلع 
النقيــض مــن ذلــك، نجــد يف ٥٠ دولــة حوالــي 3٠٪ فقــط ىلع األكثــر مــن جميــع األجهــزة املتاحــة 
ــا واألردن ومالطــا واملغــرب والفلبيــن  ــة. يف قبــرص وجورجي ــة للنقــل أو محمول يف املــدارس قابل

وتايانــد، هنــاك جهــاز كمبيوتــر واحــد فقــط محمــول مــن بيــن كل ١٠ أجهــزة كمبيوتــر.

تتوفــر أجهــزة الكمبيوتــر املحمولــة بشــكل متكــرر يف املــدارس املتميــزة اجتماعيــا واقتصاديــا 
مقارنــة باملــدارس املحرومــة يف متوســط دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ويف ٢١ 
نظاًمــا تعليمًيــا شــاركوا يف البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة )PISA( الــذي عقــد عــام ٢٠١٨ م. 
والواقــع أن ازديــاد توافــر أجهــزة الكمبيوتــر املحمولــة يف املــدارس بيــن ٢٠١٥ و ٢٠١٨ يرجــع إلــى 
ــة  ــة االجتماعي ــع املكان ــن توزي ــث واألىلع م ــي والثال ــع الثان ــن املــدارس يف الرب املكاســب بي
ــة بيــن املــدارس  ــر املحمول ــم تتغيــر حصــة أجهــزة الكمبيوت ــة للمــدارس، بينمــا ، ل واالقتصادي
ــر  ــزة الكمبيوت ــى أجه ــول إل ــاوت يف الوص ــك، ازداد التف ــة لذل ــرة. ونتيج ــال الفت ــة خ املحروم

املحمولــة ذات الصلــة بالحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة بيــن عامــي ٢٠١٥ و ٢٠١٨.
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 الشكل ٥: عرض النطاق الترددي لإلنترنت أو سرعته بشكل كاف
النسبة املئوية للطاب يف املدارس التي وافق مديروها بشدة ىلع أن عرض النطاق الترددي أو السرعة يف 

املدرسة كافية )البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨(

 المدارس المتميزة     المدارس المحرومة١      المتوسط 

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، قاعدة بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨

مالحظة: تظهر القيم ذات الداللة اإلحصائية بلون داكن.

املــدارس املحرومــة اجتماعيــا واقتصادًيــا هــي املــدارس التــي يقــع وضعهــا االجتماعــي واالقتصــادي )أي متوســط الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي . ١
للطــاب يف املدرســة( يف الربــع األســفل مــن مؤشــر البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة املختــص بدراســة الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي والثقــايف 
بيــن جميــع املــدارس يف البلــد املعنــي. يتــم ترتيــب البلــدان واالقتصــادات تنازليــا ملتوســط النســبة املئويــة لتوفــر عــرض النطــاق التــرددي اإلنترنــت 

أو ســرعته بشــكل كاف يف جميــع املــدارس.
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 الشكل 	: توفر برامج حاسوبية مناسبة بشكل كاف
النسبة املئوية للطاب يف املدارس التي وافق مديروها بشدة ىلع أن البرامج الحاسوبية متوفرة بشكل كاف 

)البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨(

 المدارس المتميزة     المدارس المحرومة١      المتوسط 

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، قاعدة بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨

مالحظة: تظهر القيم ذات الداللة اإلحصائية بلون داكن.

ــي يقــع وضعهــا االجتماعــي واالقتصــادي )أي متوســط الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي . ١ ــا هــي املدرســة الت ــا واقتصادًي ــة اجتماعي املدرســة املحروم
للطــاب يف املدرســة( يف الربــع األســفل مــن مؤشــر البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة املختــص بدراســة الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي والثقــايف 
ــر برامــج حاســوبية  ــة لتوف ــا ملتوســط النســبة املئوي ــدان واالقتصــادات تنازلي ــب البل ــم ترتي ــي. يت ــد أو االقتصــاد املعن ــع املــدارس يف البل ــن جمي بي

ــع املــدارس. مناســبة يف جمي
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استخدام التكنولوجيا واستعداد املعلمين

تختلــف فائــدة التكنولوجيــا بحســب كيفيــة اســتخدامها. ســأل البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة 
ــهم  ــدرة مدراس ــة لق ــب املختلف ــن الجوان ــدارس ع ــري امل ــام ٢٠١٨م مدي ــد ع ــذي عق )PISA( ال
ىلع تعزيــز التدريــس والتعلــم باســتخدام األجهــزة الرقميــة. يف متوســط دول منظمــة التعــاون 
االقتصــادي والتنميــة، يلتحــق ٥	٪ مــن األطفــال يف ســن ١٥ عاًمــا باملــدارس التــي يــرى مديروهــا 
أن معلميهــم يمتلكــون املهــارات التقنيــة والتربويــة الازمــة لدمــج اســتخدام األجهــزة الرقميــة 
ــة التــي تنتظــر النظــم  يف التدريــس. وهــذا يســلط الضــوء ىلع االحتياجــات التدريبيــة الهائل
التعليميــة لاســتعداد للتكنولوجيــا التعليميــة. ومــرة أخــرى، يختلــف هــذا األمــر بشــكل كبيــر بين 
ــبيل  ــويد ىلع س ــي الس ــا. فف ــا واقتصادًي ــة اجتماعًي ــدارس املحروم ــا وامل ــدارس ذات املزاي امل
املثــال، تبلــغ هــذه النســبة 	٨٪ يف املــدارس املتميــزة و ٥٤٪ فقــط يف املــدارس املحرومــة. 
تشــير هــذه األرقــام إلــى أن املــدارس قــد تعــزز بــداًل مــن أن تخفــف مــن الفجــوة التــي تبنــى 

بفعــل اختــاف الخلفيــات املنزليــة الفرديــة )الشــكل ٧(.

ويف متوســط دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، يلتحــق حوالــي ٠	٪ مــن الطاب يف 
ســن ١٥ عاًمــا باملــدارس التــي يــرى مديروهــا أن لــدى املعلميــن الوقــت الــكايف إلعــداد الــدروس 
ــات  ــي ٠	٪ يف املقاطع ــن حوال ــراوح م ــي تت ــم، والت ــة يف التعل ــزة الرقمي ــج األجه ــي تدم الت
ــا  ــورة عندم ــابه الص ــكل ٨(. وتتش ــان )الش ــن ١٠٪ يف الياب ــل م ــر بقلي ــى أكث ــع إل ــة األرب الصيني
ــزة  ــتخدام األجه ــة اس ــم كيفي ــن لتعل ــة للمعلمي ــة الفعال ــوارد املهني ــر امل ــر بتواف ــق األم يتعل
الرقميــة املتاحــة )الشــكل 	(. كان حوالــي ٥٥٪ مــن الطــاب ملتحقيــن بمــدارس تــزود املعلميــن 
بحوافــز عنــد دمجهــم األجهــزة الرقميــة يف التدريــس أو لديهــم طاقــم مســاعد وفنــي مؤهــل 

بمــا فيــه الكفايــة )الشــكل ١١(.

الوصول إلى منصات التعلم الفاعلة عبر اإلنترنت 

ــم  ــة للتعل ــت الفعال ــى منصــات اإلنترن ــة هــو الوصــول إل ــا يهــم يف األزمــة الراهن ــر م لعــل أكث
وتوافرهــا، ففــي متوســط دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، يلتحــق حوالــي نصــف 
األطفــال يف ســن ١٥ عاًمــا باملــدارس التــي أفــاد مديروهــا بوجــود منصــة فاعلــة لدعــم التعلــم 
عبــر اإلنترنــت. مــرة أخــرى، هنــاك تبايــن كبيــر داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا. ففــي ســنغافورة 
واملقاطعــات الصينيــة األربعــة ومنطقــة مــاكاو يف الصيــن والدانمــارك، نجــد أن 	 طــاب مــن 
ــر  ــة عب ــم فعال ــا منصــة دعــم تعل ــر فيه ــي تتوف ــون باملــدارس الت ــن كل ١٠ طــاب يلتحق بي
ــمبورغ  ــا ولوكس ــوفو وبنم ــتاريكا وكوس ــن وكوس ــبة يف األرجنتي ــت النس ــا بلغ ــت، بينم اإلنترن
واليابــان وبيــرو وجمهوريــة مقدونيــا الشــمالية وبياروســيا واملغــرب أقــل مــن 3٠٪ )الشــكل ١٢(. 

يف متوســط دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، حقــق الطــاب امللتحقــون باملــدارس 
ــات  ــة درج ــزة الرقمي ــتخدام األجه ــم باس ــس والتعل ــز التدري ــر ىلع تعزي ــدرة أكب ــاز بق ــي تمت الت
أىلع يف اختبــار البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة )PISA(، وحقــق الطــاب يف املــدارس التــي 
ذكــر مديروهــا أن النطــاق التــرددي أو ســرعة اإلنترنــت يف مدارســهم كافيــة ١٠ نقــاط أىلع يف 
القــراءة يف متوســط دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، بينمــا حقق الطــاب امللتحقون 



32

إطار عمل لتوجيه استجابة التعليم تجاه جائحة فيروس كورونا املستجد ٢٠٢٠

ــة يف  ــزة الرقمي ــج األجه ــة لدم ــة الازم ــة والتربوي ــارات التقني ــا امله ــك معلموه ــدارس يمتل بم
ــة  ــة االجتماعيــة واالقتصادي ــك، وبعــد احتســاب املكان ســجل تعليمــات ٥ نقــاط أىلع. ومــع ذل
للطــاب واملــدارس، تبيــن أن االختافــات يف درجــات القــراءة ليســت ذات داللــة إحصائيــة لـــ ١٠ 

مــن أصــل ١١ مؤشــرًا محســوبا يف متوســط دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة.

ــبة  ــس  النس ــة يف التدري ــزة الرقمي ــتخدام األجه ــة الس ــة الازم ــة والتربوي ــارات التقني ــون امله ــك املعلم ــكل ٧: يمتل الش
املئويــة للطــاب يف املــدارس التــي وافــق مديروهــا بشــدة ىلع أن لــدى املعلميــن املهــارات التقنيــة والتربويــة 

الازمــة لدمــج األجهــزة الرقميــة يف التدريــس )البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة ٢٠١٨(

 المدارس المتميزة     المدارس المحرومة١      المتوسط 

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، قاعدة بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨

مالحظة: تظهر القيم ذات الداللة اإلحصائية بلون داكن.
املدرسة املحرومة اجتماعيا واقتصاديا هي املدرسة التي يقع وضعها االجتماعي واالقتصادي )أي متوسط الوضع االجتماعي واالقتصادي للطاب يف . ١

املدرسة( يف الربع األسفل من مؤشر البرنامج الدولي لتقييم الطلبة املختص بدراسة الوضع االقتصادي واالجتماعي والثقايف بين جميع املدارس يف 
البلد املعني. يتم ترتيب البلدان واالقتصادات تنازليا ملتوسط النسبة املئوية للمدارس التي يمتلك فيها املعلمون املهارات التقنية والتربوية الازمة 

الستخدام األجهزة الرقمية يف التدريس.
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 الشكل ٨: يتوفر للمعلمين الوقت الكايف إلعداد الدروس باستخدام األجهزة الرقمية
النسبة املئوية للطاب يف املدارس التي وافق مديروها بشدة ىلع أن لدى املعلمين الوقت الكايف إلعداد 

الدروس باستخدام األجهزة الرقمية )البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨(

 المدارس المتميزة     المدارس المحرومة١      المتوسط 

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، قاعدة بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨

مالحظة: تظهر القيم ذات الداللة اإلحصائية بلون داكن.

١. املــدارس املحرومــة اجتماعيــا واقتصاديــا هــي املــدارس التــي يقــع وضعهــا االجتماعــي واالقتصــادي )أي متوســط الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي . ١
للطــاب يف املدرســة( يف الربــع األســفل مــن مؤشــر البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة املختــص بدراســة الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي والثقــايف 
بيــن جميــع املــدارس يف البلــد أو االقتصــاد املعنــي. يتــم ترتيــب البلــدان واالقتصــادات تنازليــا ملتوســط النســبة املئويــة للمــدارس التــي يتوفــر 

ملعلميهــا الوقــت الــكايف إلعــداد الــدروس باســتخدام األجهــزة الرقميــة.
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املمارسات املدرسية الستخدام األجهزة الرقمية بفاعلية

قــد يعتمــد أيًضــا اســتخدام األجهــزة الرقميــة وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت بشــكل فعــال، 
ــذي أجــراه  ــم، ىلع سياســات وممارســات املــدارس. ســأل االســتبيان ال ــس والتعل ــز التدري لتعزي
ــم  ــت لديه ــدارس إن كان ــري امل ــام ٢٠١٨م مدي ــة )PISA( يف ع ــم الطلب ــي لتقيي ــج الدول البرنام
ــات  ــات( أو ممارس ــج أو سياس ــة أو برام ــات مكتوب ــال بيان ــبيل املث ــمية )ىلع س ــادات رس إرش
محــددة )مثــل االجتماعــات املجدولــة بانتظــام( تركــز ىلع كيفيــة اســتخدام األجهــزة الرقميــة 
بشــكل فاعــل يف الفصــل الدراســي. ، كانــت املمارســات املدرســية األكثــر شــيوًعا التــي تهــدف 
إلــى تحســين التعلــم مــن خــال اســتخدام األجهــزة الرقميــة يف متوســط دول منظمــة التعــاون 
االقتصــادي والتنميــة هــي: إجــراء مناقشــات منتظمــة بيــن املديريــن واملعلميــن حول اســتخدام 
األجهــزة الرقميــة ألغــراض تربويــة )يرتــاد 3	٪ من الطــاب املدارس التــي تمارس ذلــك(؛ والحصول 
ىلع بيانــات مدرســية مكتوبــة حــول اســتخدام األجهــزة الرقميــة )٢	٪ مــن الطــاب(؛ وامتــاك 
برنامــج محــدد إلعــداد الطــاب لســلوك اإلنترنــت املســؤول )٠	٪ مــن الطــاب(. وىلع النقيــض 
ــادي  ــاون االقتص ــة التع ــط دول منظم ــيوًعا يف متوس ــل ش ــات األق ــملت املمارس ــك، ش ــن ذل م
والتنميــة وجــود برنامــج محــدد لتعزيــز التعــاون بيــن املعلميــن ىلع اســتخدام األجهــزة الرقمية 
)يرتــاد 	3٪ مــن الطــاب املــدارس التــي لديهــا مثــل هــذا البرنامــج(؛ وتخصيــص وقــت محــدد 
للمعلميــن لاجتمــاع ملشــاركة املــواد التعليميــة واألســاليب التعليميــة التــي تســتخدم األجهــزة 
الرقميــة أو تقييمهــا أو تطويرهــا )٤٤٪ مــن الطــاب(؛ والحصــول ىلع بيانــات مكتوبــة ىلع وجــه 
التحديــد حــول اســتخدام األجهــزة الرقميــة ألغــراض تربويــة يف املدرســة )	٤٪ مــن الطــاب(. 
ــم  ــز التدريــس والتعل ــادئ التوجيهيــة واملمارســات املدرســية لتعزي ــا مــا تتــم مراعــاة املب غالًب
ــا أكثــر مــن املــدارس  ــا واقتصادي باســتخدام األجهــزة الرقميــة يف املــدارس املتميــزة اجتماعي

املحرومــة.
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 الشكل 	: تتوفر موارد مهنية فاعلة للمعلمين لتعلم كيفية استخدام األجهزة الرقمية
النسبة املئوية للطاب يف املدارس التي وافق مديروها بشدة ىلع توفر املوارد املهنية الفاعلة للمعلمين 

لتعلم كيفية استخدام األجهزة الرقمية )البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨(

 المدارس المتميزة     المدارس المحرومة١      المتوسط 

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، قاعدة بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨

مالحظة: تظهر القيم ذات الداللة اإلحصائية بلون داكن.
املدرســة املحرومــة اجتماعيــا واقتصاديــا هــي املدرســة التــي يقــع وضعهــا االجتماعــي واالقتصــادي )أي متوســط الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي . ١

للطــاب يف املدرســة( يف الربــع األســفل مــن مؤشــر البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة املختــص بدراســة الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي والثقــايف 
بيــن جميــع املــدارس يف البلــد أو االقتصــاد املعنــي. يتــم ترتيــب البلــدان واالقتصــادات تنازليــا ملتوســط النســبة املئويــة للمــدارس التــي تتوفــر فيها 

مــوارد مهنيــة فاعلــة للمعلميــن لتعلــم كيفيــة اســتخدام األجهــزة الرقميــة.
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 الشكل ١٠: يتم تحفيز املعلمين من أجل دمج استخدام األجهزة الرقمية يف التدريس
النسبة املئوية للطاب يف املدارس التي وافق مديروها بشدة ىلع تزويد املعلمين بحوافز تشجيعية لدمج 

استخدام األجهزة الرقمية يف التدريس، )البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨(

 المدارس المتميزة     المدارس المحرومة١      المتوسط 

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، قاعدة بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨

مالحظة: تظهر القيم ذات الداللة اإلحصائية بلون داكن.

املدرســة املحرومــة اجتماعيــا واقتصاديــا هــي املدرســة التــي يقــع وضعهــا االجتماعــي واالقتصــادي )أي متوســط الوضــع االجتماعي . ١
ــع  ــة الوض ــص بدراس ــة املخت ــم الطلب ــي لتقيي ــج الدول ــر البرنام ــن مؤش ــفل م ــع األس ــة( يف الرب ــاب يف املدرس ــادي للط واالقتص
االقتصــادي واالجتماعــي والثقــايف بيــن جميــع املــدارس يف البلــد أو االقتصــاد املعنــي. يتــم ترتيــب البلــدان واالقتصــادات بترتيــب 

تنازلــي ملتوســط النســبة املئويــة للمــدارس التــي يمنــح معلميهــا حوافــز لدمجهــم األجهــزة الرقميــة يف التدريــس.
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 الشكل ١١: لدى املدارس عدد كاف من املوظفين واملساعدين املؤهلين تقنيا
النسبة املئوية للطاب يف املدارس التي وافق مديروها بشدة ىلع أن لدى مدارسهم ما يكفي من املوظفين 

واملساعدين املؤهلين تقنيا )البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨(

 المدارس المتميزة     المدارس المحرومة١      المتوسط 

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، قاعدة بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨

مالحظة: تظهر القيم ذات الداللة اإلحصائية بلون داكن.

١. املــدارس املحرومــة اجتماعيــا واقتصاديــا هــي املــدارس التــي يقــع وضعهــا االجتماعــي واالقتصــادي )أي متوســط الوضــع االجتماعــي 
واالقتصــادي للطــاب يف املدرســة( يف الربــع األســفل مــن مؤشــر البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة املختــص بدراســة الوضــع االقتصــادي 
واالجتماعــي والثقــايف بيــن جميــع املــدارس يف البلــد أو االقتصــاد املعنــي. يتــم ترتيــب البلــدان واالقتصــادات تنازليــا ملتوســط النســبة 

املئويــة للمــدارس التــي لديهــا عــدد كاف مــن املوظفيــن واملســاعدين املؤهليــن تقنيــا.
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 الشكل ١٢: توفر منصة دعم فاعلة للتعلم عبر اإلنترنت
النسبة املئوية للطاب يف املدارس التي وافق مديروها بشدة ىلع وجود منصة دعم فاعلة للتعلم عبر اإلنترنت 

)البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨(

 المدارس المتميزة     المدارس المحرومة١      المتوسط 

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، قاعدة بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ٢٠١٨

مالحظة: تظهر القيم ذات الداللة اإلحصائية بدرجات داكنة.

١. املــدارس املحرومــة اجتماعيــا واقتصاديــا هــي املــدارس التــي يقــع وضعهــا االجتماعــي واالقتصــادي )أي متوســط الوضــع االجتماعــي 
واالقتصــادي للطــاب يف املدرســة( يف الربــع األســفل مــن مؤشــر البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة املختــص بدراســة الوضــع االقتصــادي 
واالجتماعــي والثقــايف بيــن جميــع املــدارس يف البلــد أو االقتصــاد املعنــي. يتــم ترتيــب البلــدان واالقتصــادات تنازليــا ملتوســط النســبة 

املئويــة للطــاب الذيــن لديهــم منصــة دعــم فاعلــة للتعلــم عبــر اإلنترنــت.
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امللحق أ: استطالع
إطار عمل الستجابة سريعة ملواجهة فيروس كورونا املستجد

ــارد  ــا بجامعــة هارف ــة الدراســات العلي ــم يف كلي ــكار يف التعلي ــة لابت ــادرة العاملي تعمــل املب
ــل  ــن أج ــاون م ــة بتع ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــارات يف منظم ــم وامله ــة التعلي ومديري
تطويــر إطــار عمــل يهــدف إلــى دعــم الحكومــات يف اتخــاذ اســتجابة تعليميــة تجــاه فيــروس 

ــا املســتجد. كورون

ســيعتمد إطــار االســتجابة الســريعة هــذا ىلع تحليــل االحتياجــات واملمارســات العامليــة الحالية 
لدعــم تعليــم الطــاب ىلع املســتويات األساســية خــال الوبــاء. كمــا ســيبرز اإلطــار املمارســات 

املبتكــرة يف االســتجابة للوبــاء.

ــتجابات  ــات واالس ــريع لاحتياج ــم الس ــذا التقيي ــواردة يف ه ــات ال ــاعد املعلوم ــل أن تس نأم
واضعــي السياســات التعليميــة واملعلميــن اآلخريــن واملنظمــات األخــرى يف املجتمــع املدنــي 
يف تعزيــز االســتجابة التعليميــة للوبــاء يف األســابيع املقبلــة. ســيتم تقديــم التقرير مــع النتائج 
لجميــع مــن قامــوا باإلجابــة عليــه وســيتم نشــره ىلع نطــاق واســع يف املجتمعــات التعليميــة. 
ــن يتــم االفصــاح عــن أســماء الذيــن ســيجيبون عــن األســئلة، علمــا بــأن املشــاركة يف هــذا  ل
االســتبيان اختياريــة تماًمــا. إذا بــدأت االســتبيان، يمكنــك تعليــق املشــاركة يف أي وقــت وتقــرر 
عــدم إرســال إجاباتــك. إذا أكملــت االســتبيان وأرســلته فأنــت توافــق ىلع اســتخدام املعلومــات 

التــي تقدمهــا لألغــراض املوضحــة هنــا.

إذا كنــت قــادًرا ىلع تقديــم معلومــات حــول كيفيــة اســتجابة كيــان حكومــي مــا، أو شــبكة مــن 
املــدارس تجــاه الوبــاء، أو إذا كنــت قــادًرا ىلع وصــف االحتياجــات مــن املعلومــات التــي تمتلكهــا 

هــذه الكيانــات، فيرجــى تقديــم هــذا االســتطاع قبــل ٢٤ مــارس .

يرجــى عــدم اإلجابــة ىلع االســتطاع إذا كنــت تعتقــد أنــك ال تملــك معلومــات دقيقــة حــول 
األســئلة املدرجــة فيــه. ال تخمــن يف تقديــم اإلجابــات، إذا كنــت ال تعــرف اإلجابــة عــن ســؤال 

مــا، فــا تجيــب.
https://harvard.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3f4XNi1b6uePs7X

شكرًا جزيًا ملشاركتكم يف هذا االستطاع.

اندرياس شاليشر فرناندو رايمرز

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
إدارة التعليم واملهارات

املبادرة العاملية لابتكار يف التعليم
كلية الدراسات العليا يف جامعة هارفارد
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١- ما املستوى الحكومي الذي تمثله يف اإلجابات التي تقدمها يف هذا االستطاع؟
أ. وزارة التربية االتحادية

ب. وزارة التربية والتعليم بالوالية
ج. وزارة التربية والتعليم يف البلدية

د. شبكة مدارس )حكومية(
هـ. شبكة مدارس )خاصة(

و. أخرى )حـــدد(

٢- ما اسم الدولة التي تشير إليها اإلجابات الواردة يف هذا االستطاع؟
أ. اذكر اسم الدولة

3- هــل تــم تعليــق الدراســة باملــدارس يف الدولــة أو يف املســتوى الحكومــي الــذي تصفــه يف 
ــتطاع؟ هذا االس

أ. نعم لقد أصدرت الحكومة قرارًا بتعليق األنشطة املدرسية.
ب. لــم تصــدر الحكومــة قــرارًا بعــد بتعليــق األنشــطة، ولكــن مــن الراجــح أنهــا ســتفعل ذلــك 

يف غضــون األســابيع القليلــة القادمــة.
ج. لدى املدارس حرية اتخاذ القرار الذي تراه بتعليق الدراسة يف الفصول.

ــدة  ــا امل ــا، م ــق الحق ــم التعلي ــح أن يت ــن املرج ــول، أو م ــة يف الفص ــق الدراس ــم تعلي ٤- إذا ت
ــق؟ ــذا التعلي ــة له املتوقع

تحديد االحتياجات

٥- مــا مــدى أهميــة أن يتخــذ مســتوى الحكومــة الــذي تمثله قــرارات بشــأن اآلتي يف اســتجابته 
لوبــاء كورونــا املســتجد )مقيــاس ليكرت(

أ. ضمان استمرارية التعلم األكاديمي للطاب
ب. ضمان دعم أولياء األمور ومقدمي الرعاية لدعم تعلم الطاب.

ج. ضمان استمرارية ونزاهة تقييم تعلم الطاب
د. مراجعة سياسة التخرج واالنتقال للسماح بتقدم الطالب.

هـ. ضمان توزيع الوجبات الغذائية ىلع الطاب
و. ضمان توفير الخدمات االجتماعية األخرى للطاب

ز. ضمان رفاهية الطاب
ح. ضمان العناية الطبية للطاب املصابين بفيروس كورونا املستجد.

ط. تقديم الدعم املهني واملشورة للمعلمين
ي. ضمان رفاهية املعلمين

ك. ضمان العناية الطبية للمعلمين املصابين بفيروس كورونا املستجد.
ل. أخرى )حـــدد(
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ــا  ــاء كورون ــتجابة لوب ــا، يف االس ــب معالجته ــا ويج ــر تحدًي ــي األكث ــا ه ــذه القضاي ــن ه 	- أي م
ــرت( ــاس ليك ــتجد )مقي املس

أ. ضمان استمرارية التعلم األكاديمي للطاب
ب. ضمان دعم أولياء األمور ومقدمي الرعاية لدعم تعلم الطاب.

ج. ضمان استمرارية ونزاهة تقييم تعلم الطاب
د. مراجعة سياسة التخرج واالنتقال للسماح بتقدم الطالب.

هـ. ضمان توزيع الوجبات الغذائية ىلع الطاب
و. ضمان توفير الخدمات االجتماعية األخرى للطاب

ز. ضمان رفاهية الطاب
ح. ضمان العناية الطبية للطاب املصابين بفيروس كورونا املستجد.

ط. تقديم الدعم املهني واملشورة للمعلمين
ي. ضمان رفاهية املعلمين

ك. ضمان العناية الطبية للمعلمين املصابين بفيروس كورونا املستجد.
ل. أخرى )حــدد(

وصف االستجابات

٧- مــا الــذي قامــت بــه الحكومــة - أو الشــبكة التــي تصفهــا هنــا - لدعــم اســتمرارية التجربــة 
األكاديميــة للطــاب؟

ــدم  ــاء ع ــاب أثن ــة للط ــرة األكاديمي ــم الخب ــتخدامها لدع ــن اس ــت م ــي تمكن ــة الت ــوارد التعليمي ــا امل ٨- م
ــة؟ ــى املدرس ــور إل ــدرتهم ىلع الحض ق

أ. مواقع ىلع اإلنترنت، يرجى تقديم موقع ىلع شبكة اإلنترنت.
ب. الحزم التعليمية املطبوعة، )يرجى وصفها(

ج. التعليم عبر اإلذاعة والراديو، )يرجى وصف ذلك(
د. البرامج التلفزيونية التعليمية، )يرجى وصف ذلك(

هـ. استخدام منصة أو موارد للتعلم عن بعد موجودة ىلع اإلنترنت، )يرجى الوصف(
و. تطويــر منصــات جديــدة عبــر اإلنترنــت )فصــول افتراضيــة( حتــى يتمكــن املعلمــون مــن 
االســتمرار يف التفاعــل مــع الطــاب )أو مــع الطــاب الذيــن يشــاركون يف تعلــم ذاتــي أو 

تعاونــي(
ز. شريك مع منصات التعليم الخاص

ح. طرائق أخرى )يرجى وصفها(

ــات  ــن خلفي ــن م ــاب املنحدري ــم الط ــم تعلي ــا لدع ــول به ــددة املعم ــراءات املح ــا اإلج 	- م
ــية؟ ــطة املدرس ــق األنش ــا تعلي ــم فيه ــي يت ــرة الت ــال الفت ــة خ محروم
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١٠- مــا اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا ملواصلــة توزيــع الطــاب الذيــن يتلقــون وجبــات غذائيــة 
يف املــدارس خــال الوبــاء؟

١١- ما اإلجراءات التي تم اتخاذها لتوفير الخدمات االجتماعية األخرى للطاب خال الوباء؟

١٢- ما اإلجراءات التي تم اتخاذها لدعم رفاهية الطاب خال الوباء؟

١3- ما الدعم أو املشورة املهنية التي تقدم للمعلمين خال الوباء؟

١٤- ما هي اإلجراءات التي تم اتخاذها لدعم رفاهية املعلمين خال الوباء؟

١٥. مــا هــي املــوارد التــي تمكنــت مــن اســتخدامها لدعــم التطويــر املهنــي للمعلميــن ودعــم قدرتهــم 
ىلع االبتــكار خــال الوبــاء؟

أ. مواقع اإلنترنت، )يرجى تقديم موقع الويب(
ب. الحزم التعليمية املطبوعة، )يرجى وصفها(

ج. التعليم اإلذاعي، )يرجى الوصف(
د. برامج التلفزيون التعليمية، )يرجى وصفها(

هـ. باستخدام منصة أو موارد التعلم عن بعد موجودة ىلع اإلنترنت، )يرجى وصفها(
و. تطويــر منصــات جديــدة عبــر اإلنترنــت )فصــول افتراضيــة( حتــى يتمكــن املعلمــون مــن 
الوصــول إلــى التطويــر املهنــي واالنخــراط يف التعلــم الذاتــي أو التعاونــي مــع األقــران.

ز. شريك مع منصات التعليم الخاص.
ح. األدوات التي تمكن املعلمين من تبادل املعرفة مع املعلمين اآلخرين يف نفس البلد.

ط. أدوات تمّكن املعلمين من التعاون مع أقرانهم يف دول أخرى.
ي. طرائق أخرى، )يرجى وصفها(

	١- مــا اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا لدعــم أوليــاء األمــور للمســاعدة يف التعلــم ورفاهيــة الطاب 
املنزل؟ يف 

١٧- هل هناك اية إجراءات أخرى تم اتخاذها تهدف إلى دعم تعليم الطاب خال الوباء؟

١٨- ما هي تحديات تنفيذ تلك اإلجراءات مع االستجابات التي تم اعتمادها حتى اآلن؟
أ. عدم وجود البنية التحتية التكنولوجية

ب. إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
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ج. تحقيق التوازن الصحيح بين األنشطة الرقمية واألنشطة الواقعية
د. معالجة الصحة النفسية للطاب.

هـ. عدم قدرة املعلمين أو عدم استعدادهم للتكيف مع التغييرات التي تتطلبها الحالة.
و. عدم توفر اآلباء وأولياء األمور لدعم التعلم يف املنزل.

ز. عدم التواصل الكايف مع أولياء األمور لتنسيق التعلم املتوافق مع املناهج
ح. أخرى )حـــدد(

	١- هــل هنــاك أيــة إجــراءات أو نتائــج تعليميــة إيجابيــة غيــر متوقعة للتغييــرات التي اســتدعت 
االســتجابة للوباء؟

أ. إدخال التقنيات والحلول املبتكرة األخرى
ب. زيادة االستقالية التربوية للمعلمين

ج. تقديــم أو تعزيــز التعلــم يف القضايــا العامليــة وقضايــا املواطنــة )قضيــة الصحــة العامليــة، 
الترابــط بيــن العالــم والشــعور باملواطنــة واملســؤولية، الخ(

د. تعزيز مشاركة وتعاون الوالدين
هـ. زيادة استقالية الطاب إلدارة التعلم الخاص بهم

و. تحسين التنسيق متعدد القطاعات )التعليم والصحة، الخ(
ز. تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

٢٠- هل هناك أي شيء آخر تود إضافته؟

٢١- هل يمكنك تقديم عنوان بريد إلكتروني يمكننا من خاله االتصال بك إذا لزم األمر؟

٢٢- ما هو دورك يف النظام التعليمي؟

٢3- ما هو مصدر املعلومات التي تقدمها يف هذا االستطاع؟
أ. من مشاركتي املباشرة يف املدرسة

ب. من مشاركتي املباشرة يف شبكة من املدارس
ج. من مشاركتي املباشرة يف الحكومة

د. من مشاركتي املباشرة يف القطاع الخاص يف التعليم
هـ. أخرى )حـــدد(
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ملحق ب
منصات اإلنترنت وموارد التعليم املحددة

من قبل الذين تم استطالع آرائهم.

ــأي شــكل مــن األشــكال.  ــا دون التحقــق منهــا أو تقييمهــا ب نقــوم بتضميــن هــذه املــوارد هن
ــا أيــة معلومــات عــن جــودة أو تمثيــل هــذه املــوارد. ليــس لدين

املنصات:

Google, Google classroom, Google suite, Google 

Hangout, Google Meet 

Facebook 

Microsoft one note 

Microsoft, SEQTA, education Perfect 

Google Drive/Microsoft Teams 

Moodle 

Zoom 

Seesaw 

ManageBac 

Ed Dojo 

EdModo 

https://mediawijs.be/tools 

Youtube 

youtube, ebscohost, progrentis 

PhET 

Screencastify 

RAZ Kids 

IXL



45

إطار عمل لتوجيه استجابة التعليم تجاه جائحة فيروس كورونا املستجد ٢٠٢٠

مواقع ىلع شبكة االنترنت:
https://learning.careyinstitute.org/

https://www.learninginpractice.org/movinglearningonline?preview=true

https://eduthek.at/schulmaterialiene�education.brac.net

www.techedu.gov.bd

https://www.klascement.net/thema/geen�les�opschool

www.mon.bg

,https://play.google.com/store/apps/details?id=secondary.academy.miya&hl=eneducarcchile.cllearnenglishbritishcouncil

https://educationaboveall.org/#!/news/eaa provides�home�learning�support�for�parents�andguardians

https://hundred.org/en/articles/a�guide�for�caringfor�children�during�extended�family�confinement

https://www.jenniferchangwathall.com/resources

https://www.mckinsey.com/business�functions/organization/our�insights/leadership�in�a�crisisrespond�

ing�to�the�coronavirus�outbreak�andfuture�challenges?cid=other�emlaltmipmck&hlkid=c253534b9a�

da4e3da6593104054fe111&hctky=9652078&hdpid=16a43b5b�480b�4b3b�b8cf�bc20fcc11b08#

https://www.cois.org/about�cis/perspectivesblog/blog�post/~board/perspectives�blog/post/manag�

ing�ambiguity�a�competency�to�harness�nowand�for�the�future

http://1s1k.eduyun.cn/

www.alianzaeducativa.edu.co

https://micuentofantastico.cr/recursos

https://micuentofantastico.cr/coleccion�fantastica/

https://cajadeherramientas.mep.go.cr/

https://nadalku.msmt.cz/cs

www.televisioneducativa.gob.mx

https://www.esl�lab.com/

Hitsa.ee 

https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse�levikutokestamine�info�haridusasutustele

https://www.hitsa.ee/e�ope�korduma�kippuvadkusimused

https://www.facebook.com/groups/278900333094971/?ref=group_headerâ€¢

https://www.innove.ee/uudis/info�ja�nouandedvanematele�oma�lapse�toetamiseks�COVID�19�pandeemia�ajal/

https://www.hitsa.ee/e�ope�korduma�kippuvadkusimused

www.innove.ee

www.hm.ee

www.hitsa.ee 

,https://minedu.fi/koronavirus�ja�varautuminen

www.continuitepedagogique.org

http://solidarite.edtechfrance.fr/

http://pronote.0640055m.ac�bordeaux.fr/pronote/professeur.html?login=true

www.jobsandinternshipsabroad.com

unterricht.de; 

simpleclub.de
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TV5MONDE 

Wikipedia.org

www.galileo.edu.gt/ges

https://www.nkp.hu/

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/

https://fraedslugatt.is/

https://krakkaruv.spilari.ruv.is/

Centralswayam.gov.in

https://mhrd.gov.in/e�contents

https://seshagun.gov.in/shagun

https://swayam.gov.in/about

www.educate.ie

www.educateplus.ie

scoilnet.ie 

ncca.ie 

jct.ie 

pdst.ie 

education.gov.il 

https://pop.education.gov.il/sherutey�tiksuvbachinuch/

https://dolly.economia.unimore.it/2019/

https://www.riconnessioni.it/galleria/

https://www.mext.go.jp/edutainment/

https://www.nhk.or.jp/school/

https://katariba.online/

http://www.kumamoto�kmm.ed.jp/

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm

https://www.mext.go.jp/content/20200319�mxt_kouhou02�000004520_1.pdf

METI on�line learning support website; https://www.learning�innovation.go.jp/COVID_19/

www.welovereading.org

https://darsak.gov.jo/

http://tiny.cc/LearningintheTimeofCorona

https://docs.google.com/document/d/1wB8a2Hz5olGI7Rks0GB3BHHmEAZ9TYyUZelTRMhfFoM/mo�

bilebasic

www.MakeMusic.com

www.brainpop.com

Raz Kids 

iXL 

Mystery Science 

In Thinking 

www.kognity.com

www.scirra.com
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Explore Learning/Gizmos 

EBSCO 

World Book Online 

www.follett.com

https://soma.lv

https://maconis.zvaigzne.lv

https://www.uzdevumi.lv

https://www.zvaigzne.lv/

https://www.fizmix.lv

https://www.nsa.smm.lt/

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos

https://www.smm.lt/web/lt/nuotolinis

www.aprende.edu.mx

www.telesecundaria.sep.gob.mx

www.librosdetexto.sep.gob.mx

https://www.gob.mx/conaliteg

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SA1N1fQkrPkkoTNKXOwm90g7kBZD6BBCN94i0HFlG2c/

edit#gid=538165332

http://sep.puebla.gob.mx/index.php/component/k2/content/estudiantes

www.knotion.com

www.udir.no

http://aaghi.aiou.edu.pk/ucas�edu.workplace.com

https://www.fractalup.com

Readtheory.org

noredink.com

Google classroom 

Edmodo 

Khan Academy 

Quizlet 

http://www.gov.pl/zdalnelekcje

https://epodreczniki.pl/

Genial.ly 

eduelo.pl 

epodreczniki.pl 

testportal.pl 

superkid.pl 

HSLDA 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/

www.scoalapenet.ro

www.sio.si

www.zrss.si
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https://sites.google.com/sparkschools.co.za/home

earning/home 

www.ebs.co.kr

www.edunet.net

campustrilema.org

https://coronavirus.uib.eu/

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Paginas/2020/170320sus�

pension�clases.aspx

https://intef.es/Noticias/medidas�COVID�19�recursos�para�el�aprendizaje�en�linea/

https://intef.es/recursos�educativos/recursos�para�elaprendizaje�en�linea/

http://blogs.escolacristiana.org/formacio/escolacristiana�en�xarxa/?utm_campaign=escolacristiana�enx�

arxa&utm_medium=email&utm_source=acumbamail\

https://intef.es/recursos�educativos/recursos�para�el�aprendizaje�enlinea/recursos/profes�en�casa/

www.skolverket.se

www.lesopafstand.nl

www.quarantainecolleges.nl

https://communities.surf.nl/group/59

https://support.google.com/edu/classroom

www.eba.gov.tr

https://portal.nesibeaydin.com.tr

,https://www.learn.khanacademy.org

http://science.cleapss.org.uk/

Learning A to Z, BrainPop 

Albert.io 

Newsela 

biblegateway 

Rediker 

,Plus Portals LMS, GAFE, EduBlogs, Kahoot, Nearpod 

 ,WeVideo, FlipGrid, EdPuzzle, GMeet, Zoom

Adobe for Education, various museums and fine arts sites 

Annenberg 

www.rea.ceibal.edu.uy

www.toolsofthemind.org

Audible 

Cambridge resources 

Managebac 

Seesaw
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إخالء مسئولية:
يتــم نشــر هــذا العمــل تحــت مســؤولية األميــن العــام ملنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمية. 
اآلراء املعبــر عنهــا والحجــج املســتخدمة هنــا ال تعكــس بالضــرورة وجهــات النظــر الرســمية 

للــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة.
ــيم  ــم، أو بترس ــيادة أي إقلي ــع أو س ــل بوض ــا ال تخ ــة هن ــة مدرج ــة وأي خريط ــذه الوثيق ه

ــة. ــة أو منطق ــم أو مدين ــم أي إقلي ــة واس ــدود الدولي الح
ــلطات  ــؤولية الس ــت مس ــل وتح ــن قب ــرائيل م ــن إس ــة ع ــات اإلحصائي ــر البيان ــم توفي يت
ــادي  ــاون االقتص ــة التع ــل منظم ــن قب ــات م ــذه البيان ــتخدام ه ــة. اس ــرائيلية ذات الصل اإلس
ــم دون املســاس بوضــع مرتفعــات الجــوالن والقــدس الشــرقية واملســتوطنات  ــة ت والتنمي

ــي. ــون الدول ــكام القان ــب أح ــة بموج ــة الغربي ــرائيلية يف الضف اإلس

مالحظات حول قبرص:
ماحظــة مــن تركيــا: املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة باإلشــارة إلــى »قبــرص« تتعلــق 
ــي  ــن الترك ــن الجزئي ــل كا م ــدة تمث ــلطة واح ــد س ــرة. ال توج ــن الجزي ــي م ــزء الجنوب بالج
واليونانــي يف الجزيــرة. تعتــرف تركيــا بالجمهوريــة التركيــة لشــمال قبــرص. وإلــى أن يتــم 
التوصــل إلــى حــل دائــم ومنصــف يف ســياق األمــم املتحــدة، تحافــظ تركيــا ىلع موقفهــا 

بشــأن »قضيــة قبــرص«.
ــة  ــي يف منظمــة التعــاون والتنمي ــدول األعضــاء يف االتحــاد األوروب ــع ال ــرة مــن جمي مذك
ــل  ــن قب ــا م ــرف به ــرص معت ــة قب ــي: جمهوري ــاد األوروب ــادي واالتح ــدان االقتص يف املي
جميــع أعضــاء األمــم املتحــدة باســتثناء تركيــا. تتعلــق املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة 

ــة قبــرص. ــة لحكومــة جمهوري باملنطقــة الواقعــة تحــت الســيطرة الفعلي

 يخضع استخدام هذا العمل، سواء كان رقمًيا أو مطبوًعا،
لألحكام والشروط املوجودة يف الرابط:

www.oecd.org/termsandconditions 

 ملزيد من املعلومات يرجي التواصل مع
اندرياس شايشر ىلع البريد االلكتروني:

Andreas.Schleicher@oecd.org
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