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شراكات ضمن برنامج التعليم الشامل في دهوك
في هذه النشرة
مرح ًبا بكم في النشرة اإلخبارية األولى ملشروع التعليم الشامل في دهوك و هو مشروع مبني على
الشراكة بني  ، SALARمحافظة دهوك  ،املديرية العامة للتربية في دهوك واملديرية العامة للرعاية
االجتماعية في دهوك وبتمويل من االتحاد األوروبي وتنفيذ برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ملدة 12
شه ًرا.
يتضمن هذا املشروع جهود مشتركة من اجل تطوير نهج للتعليم الشامل في دهوك في إقليم كردستان العراق .وسيتم
تحقيق ذلك من خالل بناء قدرات املعلمني  ،وأجراء ترميمات في مدرستني تم اختيارهما كمدارس تجريبية و وتعزيز
الحوكمة والشراكات االستراتيجية.

سيتم تعزيز اهذه لشراكة الطويلة األمد حول التعليم الشامل في دهوك من خالل بناء شبكة لتبادل املعرفة بني الخبراء
واملعلمني وصناع القرار في دهوك والسويد.
في هذه النشرة اإلخبارية  ،سنوافيكم بفعاليات املشروع خالل مرحلة التأسيس (يناير  -مارس  )2022مع تعريف
نهج التعليم الشامل في دهوك.

نهج التعليم الشامل في دهوك
في دهوك يتم االن اختبار برنامج تدريب تعليمي شامل على
مستوى عاملي فيما يخص التعليم الشامل .ويشمل هذا البرنامج
التدريبي مشاركة جميع املعلمني وبقية الكوادر االدارية في تدريبات
مدرب رئيسي للمعلمني في
عن التعليم الشامل  ،الذي يقدمه 20
ً
مدرستني .يستخدم البرنامج األساليب التشاركية وتقنيات التعلم
النشط لبناء ثقة املعلم ومهارات حل املشاكل .يتبني هذا البرنامج
نهجا تراكميا للتعلم  ،بد ًءا من األسس األساسية وبناء مواضيع
أكثر تحدي ًدا وتعقي ًدا .يتضمن هذا البرنامج حزمة تحتوي على
ما يصل إلى  11وحدة تدريبية .تم اختبار الوحدة التدريبية االولى
والثانية في عام  2021ضمن مشروع تطوير الحوكمة املحلية
في العراق وسيتم اختبار الوحدة الثالثة والرابعة ضمن مشروع
التعليم الشامل في دهوك.
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األساس النظري
للتعليم الشامل

تخطيط وتطوير فرق
التعليم الشامل في
املدارس

فحص وتحديد
احتياجات التعلم

تعزيز التعلم النشط في
الصفوف الدراسية-تطوير
املناهج بشكل مشترك

ماھو التعلیم الشامل
تعريف متفق عليه هو أن
التعليم الشامل يعني أن جميع
األطفال  ،بغض النظر عن
اختالفاتهم  ،يمكنهم التعلم
واالزدهار في املدارس العادية.
وهذا يعني أنه بد ًال من توقع
تكيف األطفال أو إنشاء أنظمة
جديدة الحتوائهم  ،فإننا نزيل
الحواجز التي تحول دون
التعلم واملشاركة.
نركز بشكل خاص على املعلمني
ونعتبرهم األداة الرئيسية
إلزالة الحواجز ونقوم بتقديم
الدعم الدارة املدراس وأولياء
األمور وبيئة املدرسة واملجتمع
املدني باالضافي الى اعادة
تاهيل املدارس بشكل يتناسب
مع مفاهيم التعليم الشامل.
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دراسة حالة
بعد أن تلقى املعلمون من املدارس التجريبية تدري ًبا عن التعليم الشامل (الوحدة  1و ،)2
تم وضع آلية متابعة لقياس تأثير التدريب على سلوك املعلمني ومواقفهم .زار املدربون
االساسيون ،بدعم من املدربة الدولية  ،معلمي املدارس التجريبية لتقييم مدى فعالية التدريبات.
وجد املدربون االساسيون أن املعلمني قد نجحوا في دمج ما تعلموه في مدارسهم.

طالب يواجه عائق
اللغة والتواصل
كان هناك طالب من تركيا اسمه
شيرزان غير قادر على التواصل
باللغة الكوردية .بالفعل رفضت
بعض املدارس قبوله بسبب
حاجز اللغة .تم نقله وقبوله في
مدرسة زفرين .في البداية ،كان
األمر صع ًبا على املعلمني ألنه
تخلف عن فهم الدروس .ومع
ذلك ،استمر املعلمون ،باستخدام
معرفتهم التعليمية الشاملة،
في تشجيعه حتى أصبح قاد ًرا
على القراءة والكتابة والتواصل
باللغة الكوردية .ونتيجة للدعم
الذي حصل عليه  ،يتابع اآلن
تعليمه في املدرسة دون أي عائق.

Zivreen
School
Bessrê

Eminke
Nizarke

Khabat
School
946
students
84
teachers
3
school shifts

Duhok

1 129
students
111
teachers
2
school shifts

Sumel

املدارس التجريبية
املدراس التجريبية املشاركة في برنامج التعليم الشامل في دهوك هما :مدرسة خبات و زفرينشارك الطاقم التدريسي
لهذه املدرستني في الوحدة التدريبية االولى والثانية .من خالل مشروع التعليم الشامل في دهوك ,سيخضع املعلمون
في هاتني املدرستني لتدريب عالي املستوى عن التعليم الشامل وسيكون هناك جهود العادة تاهيلهما بشكل يتوأم مع
نهج التعليم الشامل .فيما يلي خارطة تبني موقع املدراس املشاركة في البرنامع مع معلومات اضافية :يتلقي 1129
طالب تعليمهم في مدرسة زفرين التي يبلغ عدد الكادر التدرسيي فيها  111معلما موزعني علىي نوبتني من العمل .اما
في مدرسة خبات ,هناك  946طالب و  84معلم يعملون في ثالث نوبات عمل.

الزيارة الى مدينة دهوك-يناير 2022
إلطالق مشروع التعليم الشامل الجديد في دهوك ،زار ثالث موظفي  SALARمن السويد مدينتي دهوك وأربيل
وعقدوا سلسلة من االجتماعات مع شركائنا وأصحاب املصلحة بما في ذلك برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ومحافظ
دهوك واملديريتني العاميني للتربية والرعاية االجتماعية في دهوك و املؤسسة العراقية لبحوث و دراسات التنمية
والتحليل (ارفاد) .تم عقد اجتماع اطالق الرسمي للمشروع مع ممثلي الشركاء في  12يناير .2022
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تم توقيع مذكرة تفاهم من قبل جميع الشركاء
بخصوص املشروع .تضمنت الزيارة إلى
دهوك ً
أيضا زيارة إلى مركز تدريب واعداد
املعلمني التابع ملديرية التربية واملدارس
التجريبية  ،باإلضافة إلى التخطيط املكثف
للمشروع وتنظيم ورش العمل مع الفريق
املحلي ضمن هذه الزيارة.

طالب كبير بالعمر
هناك طالب اسمه راستي مصاب
بالتوحد وتجاوز عمره الحد
األدنى لسن القبول في املدرسة.
اتخذ املعلمون ،بالتنسيق مع
وزارة التعليم ،مبادرة لتزويد
الطالب بالتعليم عبر اإلنترنت.
لقد أنشأوا مجموعة Viber
يتواصلون من خاللها مع والديه.
يرسلون له واجبات منزلية
ومهاما تسمح له بمواصلة تعلمه.
ً

•الصورة  :1ساالر و ارفاد يلتقون مع
محافظ دهوك
•الصورة  :2اعادة تأهيل مدرسة
هندرين
• الصورة  :3ساالر وارافاد يلتقون مع
املدير العام للمديرية العامةلللتربية
في دهوك
• الصورة  :4أجتماع مع املدير العام
للمديرية العامةللرعاية والتنمية
االجتماعية في دهوك

نشاط لعب
االدوار خالل
تدريب
املعلمني
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اعاقة جسدية
إن نهج حل املشاكل في التعليم
الشامل يعني أن املعلمني
في املدارس التجريبية ال
يحصحرون انفسهم فقط على
املوارد وأصحاب املصلحة
في املدرسة  ،بل يذهبون الى
ابعد من ذلك وفي حالتنا هذه
تواصلوا مع الجهات الفاعلة
األخرى لتلبية احتياجات
طالبهم .كان أحد هؤالء املمثلني
عبارة عن منظمة غير حكومية
التي تم التواصل معها وقامت
املنظمة نتيجة التعاون هذا
بتوفير كرسي متحرك ذات جودة
أفضل لطالبة اسمها أشواق
التي لم تستطع شراء كرسي
متحرك جديد .قدمت املنظمة
غير الحكومية على الفور كرس ًيا
متحر ًكا عالي الجودة لتلك
الطالبة  ،التي أصبحت اآلن
قاد ًرا على التحرك بسهولة أكبر.
*  يوضح هذا املثال تأثير
نموذج التعليم الشامل من
مشروع  LOGDEVIالسابق
(بتمويل من وكالة سيدا).

عداد البرنامج التدريبي

خالل األشهر األولى من عام  ، 2022عمل
فريق املشروع على تطوير الوحدة الثالثة
والرابعة بشكل يتناسب مع بيئة دهوك
التعليمية و ذلك بنا ًء على االقتراحات
واملالحظات املقدمة من املدربني االساسني
واملعلمني الذين تلقوا التدريب على الوحدة
األولى والثانية العام املاضي .تتم حاليا
ترجمة املواد إلى اللغة الكردية استعدا ًدا
ملزيد من التطوير املشترك مع املدربني
الرئيسيني .سيبدأ التطوير املشترك
(التدريب) للوحدة  3في مايو.

الوحدة التديبية االولى والثانية للمعلني
واملدربني االساسسني الجدد
لتحقيق األهداف املتعلقة باملدربني الرئيسيني  ،تم تعيني
 5مدربني إضافيني .باإلضافة إلى ذلك  ،تم توظيف  20معل ًما
جدي ًدا في املدارس التجريبية الذين لم يخضعوا للتدريب خالل
عام  .2021لذلك  ،قامت مجموعة مؤلفة من  25معل ًما ومدر ًبا
بتلقي التدريب على الوحدة االولى والثانية لضمان امتالكهم
املعرفة األساسية لالستمرار في تلقي التدريبات املستقبلية
ضمن هذا البرنامج.

تدريب املراقبني والتعاون مع برنامج تطوير
املدارس املمول من قبل املجلس البريطاني/
االتحاد االوربي
يتضمن املشروع فري ًقا من  13مراق ًبا  ،وهم مشرفون تربويون
يمكنهم تقييم فعالية التدريب بموضوعية .املراقبون ال يؤدون
دور رقابي انما يؤدون دور الصديق الناقد للعملية .لتجنب
التكرار في دهوك  ،بدأ فريق مشروع التعليم الشامل تعاونًا
مع مشروع تابع لالتحاد األوروبي  /املجلس البريطاني
الذي يتبني عملية نقدية مماثلة بأستخدام فكرة الصديق
الناقد .كما سيعمل األصدقاء الناقدون لبرنامج االتحاد
األوروبي  /املجلس البريطاني كمراقبني ضمن برنامج التعليم
الشامل في دهوك .تم عقد تدريب ملدة يومني على نهج التعليم
الشامل من  15إلى  16مارس بمشاركة  13صديق ناقد.

انشاء شبكة النظراء
يركز مشروع التعليم الشامل في دهوك
على انشاء شبكة النظراء من اجل تعزيز
تبادل املعرفة بني املشاركني في الشبكة
هذه من السويد ودهوك .يمكن لهذه
الشبكات تقوية الشراكات القائمة وتقوية
االواصر بني املعلمني في جميع أنحاء
العالم .نحن اآلن في مرحلة إنشاء هذه
الشبكة  ،ونلتقي بالخبراء ونتواصل مع
املعلمني الناطقني باللغة الكردية والعربية
في السويد.

النافذة الزمنية للمشروع
كانون
الثاني-
نيسان

ايار

يونيو -
أغسطس

ايلول-
تشرين
االول

تشرين
الثاني

كانون
االول

قيد االنجاز :انشاء شبكة النظراء-مجموعة العمل -النشرية االخبارية الفصلية -مبادرات املديرية العامة للتربية واملديرية العامة للرعاية والتنمية االجتماعية

اطالقة املشروع
تحضير املواد التدريبية
انشاء شبكة النظراء ومجموعة العمل
املدربني الرئيسني واملراقبون

برنامج التطوير
املشترك
للمدربني الرئيسيني

تدريب املعلمني
املدربني الرئيسني يقومون
بتدريب املعلمني خالل
عطلتهم الصيفية

نموذج
انهاء املرحلة التجريبية والتسليم عداد التقرير النهائي
(البحث التطبيقي) Iاستراتيجية التعليم الشامل في دهوك للمشروع الذي ينتهي
مدرستني تجريبينت
وفرق التعليم الشامل في
مع نهاية كانة االول
 20مدرب رئيسي
املدارس
املواد التدريبية
شبكة النظراء

تم إنتاج هذا املنشور بدعم مالي من االتحاد األوروبي .محتواه مسؤولية وحيدة للرابطة السويدية للسلطات املحلية واملناطق وال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبي أو برنامج
األمم املتحدة اإلنمائي في العراق

