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ثماني  تتألف من  الكتيب هو واحد من سلسلة  هذا 
على  تركز  الدراسية،  المناهج  لتطوير  كتيبات 
والتماسك  التكيف   على  والقدرة  السالمة  تعزيز 
الدراسية.  المناهج  مكونات  جميع  في  االجتماعي 
األخرى  المواد  جانب  إلى  الكتيبات  قراءة  ويجب 
قسم  )راجع  الدراسية  المناهج  بتطوير  المتعلقة 
الموارد الرئيسية لكل كتيب للحصول على المزيد 

من التفاصيل(. وتشمل السلسلة ما يأتي:
• مسرد المصطلحات

• كتيب 1 - عرض عام: تطوير المناهج 
الدراسية من أجل تعزيز السالمة والقدرة على 

التكيف  والتماسك االجتماعي
• كتيب 2 - البداية: كيف ننظم العملية؟

• كتيب 3 - المضمون الرئيسي: ما هي نتائج 
التعلم المنشودة؟

• كتيب 4 - مراجعة المناهج الدراسية: أين نحن 
اآلن وما نريد تحقيقه؟

• كتيب 5 - مقاربة المناهج الدراسية: كيف نحقق 
أهدافنا؟

• كتيب 6 - الكتب المدرسية والمواد التعليمية 
األخرى: ما هي الرسائل األساسية التي نريد 

نقلها وكيف يتم ذلك؟
• كتيب 7 – تنمية قدرات المدرسين: كيف ندعم 

وندرب المدرسين؟
• كتيب 8 - التقدير والتتبع والتقييم: كيف نعرف 

ما تعلمه الطالب؟

السالمة  دمج  عن  موازية  كتيبات  سلسلة  نشر  تم 
في  االجتماعي  والتماسك  التكيف   على  والقدرة 

خطط وسياسات التعليم.

معلومات عن الكتيبات   

نشر للمرة األولى من قبل:
المعهد الدولي للتخطيط التربوي، منظمة األمم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة
)IIEP-UNESCO(

Info@iiep.unesco.org
www.iiep.unesco.org

هذا  في  ال��واردة  واآلراء  النظر  وجهات  إن 
بالضرورة  تمثل  وال  الكاتب  آراء  هي  الكتاب 
وجهة نظر اليونسكو أو المعهد الدولي للتخطيط. 
التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في 
التعبير عن أي رأي على  تعني  الكتاب ال  هذا 
اإلطالق من جانب اليونسكو أو المعهد الدولي 
للتخطيط التربوي فيما يتصل بالوضع القانوني 
ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها 

أو حدودها أو تخومها الرسمية.
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)م���س���ت���ش���ارة(،  Jennifer Batton ب���ات���ون  ج��ي��ن��ي��ف��ر  م���ن  ك���ل  ق���ام���ت 
،)IBE ال���دول���ي  ال��ت��رب��ي��ة  )م��ك��ت��ب   Amapola Alama أالم����ا  وأم����اب����وال 
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Jean Bernard برنار  وج��ان   )Interworks )معهد    Lynne Bethke بيثكي  لين 
من كل  قبل  من  قيمة  مالحظات  وقدمت  بتحريرها.   )Spectacle Learning Media(
،)IIEPمعهد اليونسكو الدولي للتخطيط التربوي( Anton de Grauwe أنتون دي جروي
ال���ط���ف���ول���ة(.  إن�����ق�����اذ  )ه���ي���ئ���ة    Marla Petal ب���ي���ت���ال  وم���������ارال 
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تصدير
ينقد المضمون التربوي والتخطيط التعليمي الُمراعيان لظروف األزمات الحياة، كما أنهما يوفران 
التكاليف.  فبفضلهما يحمي التعليم كال من المتعلمين ومجتمعاتهم من خالل توفير المشورة التي 
تنقذ األرواح في حاالت الطوارئ إذ يمكن للتخطيط الجيد أن يوفر تكلفة إعادة بناء أو إصالح 
البنى التحتية والمواد التعليمية باهظة الثمن؛  أما على المدى البعيد، فيعزز المضمون التربوي 
والتخطيط التعليمي الُمراعيان لظروف األزمات من مرونة النظم التعليمية، ويساهمان في ضمان 

سالمة المجتمعات والمؤسسات التعليمية وتماسكها االجتماعي. 
التعليمية.  النظم  النزاعات والكوارث على األطفال وعلى  المدمر لكل من  تم توثيق األثر  لقد 
ولقد نتج عن هذا األثر المدمر نمو حِس ملِح في جميع أنحاء العالم تجاه ضرورة المشاركة في 
االستراتيجيات التي تقلل من المخاطر.  إذ من المحتمل أن يتأثر 175 مليون طفل بالكوارث سنويًا 
خالل العقد الحالي )Penrose and Takaki 2006(، بينما زادت نسبة األطفال المتسربين في 
سن المرحلة االبتدائية بالبلدان المتأثرة بالصراعات من 42 في المائة من المجموع العالمي عام 

2008 إلى 50 في المائة عام 2011.
لهذا، ال يمكن إنكار الحاجة الملحة لتطوير المضامين التعليمية وخطط القطاع التي تواجه هذه 
المخاطر.  وتهدف سلسلة الكتيبات إلى دعم وزارات التعليم للقيام بهذا األمر تحديدًا، مع التركيز 
بصورة مشتركة على األمان والقدرة على مواجهة الكوارث وضمان التماسك االجتماعي. وهي 
سلسلة تتكون من ستة كتيبات حول تخطيط قطاع التعليم وثمانية كتيبات إضافية حول وضع 
المناهج، وتعتبر جميعها ثمرة للتعاون بين برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن 
والمعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لمنظمة اليونسكو ومكتب التربية الدولي التابع لمنظمة 
اليونسكو.  ولقد تأسس هذا التعاون وإطار العمل بأكمله على جهود مجموعة كبيرة من المعنيين 
وأصحاب المصلحة وانخراطهم، بما في ذلك منظمة اليونيسف وبرنامجها المعني ببناء السالم 

والتعليم ودعم قدرات المرافعة.
تتمثل مهمة المعهد الدولي للتخطيط التربوي )IIEP-UNESCO( في تعزيز قدرات البلدان 
على التخطيط وإدارة نظم التعليم لديها من خالل التدريب والبحث والتعاون الفني.  هذا باإلضافة 
إلى أن المعهد الدولي للتخطيط التربوي اكتسب خبرات في قضايا التعليم في حاالت الطوارئ 
واالستعداد لمواجهة الكوارث.  ولقد أدى برنامج المعهد حول التعليم في حاالت الطوارئ وإعادة 
البناء إلى إعداد دليل بشأن تخطيط التعليم في حاالت الطوارئ وإعادة البناء، كما أدى إلى إنجاز 

مجموعة من الدراسات الوطنية والموضوعاتية.
ولقد اضطلع أيضا بالتعاون وتنمية القدرات في البلدان المتأثرة بالنزاعات مثل أفغانستان وجنوب 
السودان وتشاد، وقام بتطوير أدوات تخطيط مراعية لظروف األزمات وجّربها في غرب وشرق 

أفريقيا.
إن برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن )PEIC( هو برنامج تابع لمؤسسة 
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التعليم فوق الجميع التي أنشأتها صاحبة السمو القطري الشيخة موزة بنت ناصر.  ويهدف برنامج 
التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن إلى تعزيز الحق في التعليم وحمايته – على كافة مستويات 
النظم التعليمية – في المناطق المتأثرة أو المهددة باألزمات أو انعدام األمن أو النزاع المسلح.  
ويدعم برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن جمع وتصنيف البيانات الخاصة 
بالهجوم على التعليم وتعزيز الحماية القانونية النتهاكات القانون الدولي المرتبطة بالتعليم.  كما 
يعمل برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن من خالل الشركاء للمساعدة على 
تطوير البرامج التعليمية المراعية لظروف النزاع وعلى تقليل مخاطر الصراع أو تكرار حدوثها.
يدعم مكتب التربية الدولي التابع لمنظمة اليونسكو البلدان لتعزيز مالئمة وجودة المناهج التي 
تهدف إلى تحسين القدرات األساسية مثل اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب ومهارات الحياة، 
وتناول موضوعات بالغة األهمية على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية مثل التكنولوجيا 

الحديثة والقيم والتنمية البشرية المستدامة والسالم واألمن والحد من مخاطر الكوارث.
ويقدم مكتب التنمية الدولي خدمات  من قبيل إسداء المشورة االستراتيجية، وتقديم الدعم الفني 
الذي ُيصاغ بما يتالءم واالحتياجات الخاصة بكل دولة، والمساعدة على تطوير القدرات قصيرة 
وطويلة األمد؛ كما يوفر مكتب التنمية الدولي للبلدان المعنية فرص الولوج إلى أحدث المعارف 

في مجال المناهج والتعلم.
وتستند هذه السلسلة من المنشورات التي تعد ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتخطيط التربوي 
 )PEIC( األمن  وانعدام  النزاع  في ظروف  التعليم  حماية  برنامج  و  اليونسكو  لمنظمة  التابع 
ومكتب التربية الدولي التابع لمنظمة اليونسكو إلى الخبرات الخاصة لكل وكالة من هذه الوكاالت.  
ونهدف عبر هذه الكتيبات، إلى دعم موظفي وزارات التعليم على المستوىات المركزية والجهوية 
االجتماعي من خالل  التماسك  وتشجيع  والمرنة  اآلمنة  التعليم  نظم  لدعم  والمحلية  واإلقليمية 
السياسات والخطط والمناهج المالئمة الموضوعة من قبل قطاع التعليم.  وتلبي هذه المبادرة 
حاجة فعلية للدعم من خالل الدمج المنهجي للتدابير المراعية لظروف األزمات في كل خطوة 
من خطوات عملية تخطيط القطاع وفي مراجعة المنهاج والمضامين التربوية وعمليات التطوير.
فمن خالل تبني المضامين التربوية والتخطيط التعليمي الُمراعيان لظروف األزمات، ستكون 
وزارات التعليم  قادرة مع شركائها على التحكم في عوامل التغيير للوقاية من المخاطر، وبالتالي 

المساهمة في بناء مجتمعات تنعم بالسالم على نحو مستدام.

سوزان جرانت لويس
 IIEPمديرة معهد اليونسكو الدولي للتخطيط التربوي

مانتسيتسا ماروبي
IBE مديرة – مكتب التربية الدولي

مارك ريتشموند
PEIC مدير - برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن
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كتيب 5 - مراجعة المناهج الدراسية : أين نحن اآلن وما 
نريد تحقيقه؟

البداية

 كيف ننظم 
العملية؟

المضمون 
الرئيسي

ماهي نتائج التعليم 
المنشودة؟

مراجعة المناهج 
الدراسية

أين نحن اآلن وما 
نريد تحقيقه؟

الكتب المدرسية
والمواد التعليمية األخرى

ما هي الرسائل األساسية 
التي نريد نقلها وكيف

 يتم ذلك؟

تنمية قدرات 
المدرسين

كيف ندعم وندرب 
المدرسين؟

التقدير والتتبع 
و التقييم 

كيف نعرف ما 
تعلمه الطالب؟

مقاربة المناهج 
الدراسية

كيف نحقق 
أهدافنا؟
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والقدرة  السالمة  لدمج  مقاربات  عدة  هناك 
في  االجتماعي  والتماسك  علىالتكيف 
المناهج السائدة. ويعتمد التأثير على الطالب 
ومواقف  وقيم  مهارات  اكتسابهم  حيث  من 
الخيار  على  كبير  بشكل  جديدة  وسلوكيات 
الذي تم تبنيه وعلى تعبئة والتزام المجتمع 

التعليمي.
تدريب  على  تؤثر  المختلقة  المقاربات 
الزمن  واستعماالت  المعلمين  وممارسات 
والموارد  المدرسية  والكتب  واالمتحانات 

المالية والبشرية.
طريقة  افضل  أن  األبحاث  تظهر 
لتدريسالكفايات االجتماعية والوجدانية هي 

في  بوعي  الطالب  يفكر  لكي  الصراحة، 
المعنية.يتطلب  القيم والمواقف والسلوكيات 
معا  العيش  كيفية  لتعلم  الصريح  التدريس 
مادة  إما  الكوارث  الحد من مخاطر  وتعليم 
أو  بوضوح  محددة  بذاتها  قائمة  منفصلة 
قسم منفصل ضمن مادة “ناقلة”. ستساعد ه 
المقاربة الصريحة في تركيز اهتمام الطالب 

على كيفية تعلق المحتوى بهم كأفراد.
اللولبي  الدراسي  المنهاج  مقاربة  تسمح 
باستمرارية تعلم كيفية العيش معا والحد من 
الكوارث في كل عام دراسي، مع  مخاطر 

تعميق الفهم في السنوات الالحقة.

بإيجاز
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مقدمة

يبحث هذا الكتيب في كيفية تضمين تعلم العيش معا وتعليم الحد من مخاطر الكوارث في المناهج 
الدراسية والكتب المدرسية وفي استعماالت الزمن المدرسية. ويعتمد التأثير على الطالب من 
حيث اكتسابهم مهارات وقيم ومواقف وسلوكيات جديدة اعتمادا كبيرا على المقاربة  المتبعة، 

وكذلك على تعبئة والتزام المجتمع التعليمي. وهناك عدة مقاربات، تشمل:
• عرض المحتوى كمادة منفصلة “قائمة بذاتها” أو كوحدات دراسية مقررة أو نماذج  باسم 

منفصل ضمن المواد المناسبة الحالية.
• دمج المسائل والموضوعات في الدروس ضمن مادة دراسية واحدة أو في عدة مواد دراسية 

مختلفة.
• تقديم الدعم من خالل األنشطة المتعلقة بتعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث من 

خالل أنشطة المناهج الدراسية التشاركية بقيادة المدرسة.
كل ممقاربة  من هذه المقاربات  لها مزاياها. ويجب أن يوضح الخيار الذي تم تبنيه قدرة النظام 
على تنفيذه بشكل فعال. وتبين البحوث أن التعليم الصريح للكفايات االجتماعية والوجدانية هو 
أفضل المقاربة  من حيث تغيير سلوك الطالب )راجع، على سبيل المثال، إلياس، 2003 وكاسل، 
2012(. ولن يحقق “الدمج” البسيط للرسائل الرئيسية لتعلم كيفية العيش معا وتعليم الحد من 
مخاطر الكوارث في كل مادة التأثير المنشود، وخاصة في الحاالت التي يواجه فيها المعلمون 
يستطيعوا  ولن  الكبيرة،  الفصول  وأحجام  المحدودة  والموارد  المحدود  التدريب  مثل  مشاكل 
هم أنفسهم جعل المحتوى المدمج مهما لدى الطالب. ومع ذلك، يمكن أن يكمل ويعزز الدمج 
التدريس “الصريح”. ويمكن أيضا حث المدارس على تبني أنشطة المناهج الدراسية التشاركية 
موضوعات  تتضمن  التي  الفنون  ومعارض  والموسيقى  المسرحية  والعروض  النوادي  مثل 

السالمة والقدرة على التكيف والتماسك االجتماعي والتي تكمل التعليم في الفصول الدراسية.

خطوات دمج تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر 
الكوارث في المناهج الدراسية 

• استخدام مقاربة واضحة لمحتوى تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث.
• تحديد كيفية دمج تعلم كيفية العيش والحد من مخاطر الكوارث في مادة دراسية يمتحن فيها.
الدراسية  المواد  في  االجتماعي  والتماسك  الكيف  على  والقدرة  السالمة  رسائل  تعزيز   •

األخرى.
• وضع المناهج اللولبية
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الخطوة األولى
استخدام مقاربة  واضحة لتوصيل محتوى تعلم كيفية العيش معا والحد من 

مخاطر الكوارث 

إن سبب دمج محتوى تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث في المناهج الدراسية 
هو بناء مهارات وقيم وسلوكيات ومواقف الطالب من أجل جعلهم أكثر أمنا وأكثر قدرة على 
التأقلم ودعمهم وتنميتهم بصفتهم مواطنين مسؤولين قادرين على تأدية دور في تطوير مجتمع 
أكثر تماسكا. لذلك، يجب تقديم هذا الموضوع بصراحة، وربطه بحياة كل طالب. ويختلف هذا 
تماما عن تدريس الرياضيات أو العلوم، حيث أن المتوقع هو تعلم جميع الطالب في الصف 

نفس الشيء من الدرس.

اإلطار 1-5
تشبيه: المملحة والملح المختفي

عندما يوجد الملح في المملحة، يتمكن الجميع من رؤيته ويفكرون في كيفية تعلقه بأذواقهم الشخصية. 
ويطلبون المملحة إلضافة نكهة لطعامهم. ويجعل الملح تناول الطعام أكثر متعة والناس يعرفون فوائد 
الملح. ولكن إذا وجد الملح على طبق طعام قبل التقديم، تصعب مالحظته. وعلى الرغم من أنه ال يزال 

يضيف نكهة، ال أحد يراه أو يالحظه أو يفكر فيه.

وبدمج السالمة والقدرة على التكيف والتماسك االجتماعي، نعلم الطالب القيم والسلوكيات الشخصية، 
التي تمثل “الملح” في هذا التشبيه. ويجب أن يتبين الطالب من أن هذا هو الغرض من الدرس، تماما 
يتعلق  فيما  تماما  يتعلمه  بما  واعيا  كل طالب  يكون  أن  ويجب  المملحة.  من  الغرض  من  تأكده  مثل 
بالسالمة والقدرة على التكيف والتماسك االجتماعي، ولماذا يتعلمه. ويجب أيضا أن يفهم الطالب كيفية 
تعلقه بحياتهم كأفراد. ويجب أن يشارك الطالب في المناقشات الدراسية أمام أقرانهم لتعزيز التزامهم 

الشخصي. ويمكن أن تؤثر الدروس تأثيرا كبيرا على مستقبل كل طالب ومستقبل البلد.

وإذا انتشرت دروس السالمة والقدرة على التكيف والتماسك االجتماعي من خالل مواد أخرى فقط، 
قد ال يدرك الطالب أن هذه الدروس متعلقة بحياتهم الشخصية، مثل األطفال الذين تضع أمهاتهم الملح 

في الطعام ال يفكرون في أكل الملح، ولكنهم يفكرون في اللحوم أو الخضروات.

1. اقترح هذا التشبيه بشكل غير رسمي معلم من ذوي الخبرة يعمل في هذا المجال للمناهج الدراسية.
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التشبيه المعروض في اإلطار 5-1 يدفعنا للتساؤل:
• كيف يمكن دمج محتوى ونواتج )كفايات( التعلم الموصوفة في كتيب 3 بشكل صريح وواضح 

في المناهج الدراسية لكي يتعلمها الطالب ويتعرفون عليها شخصيا؟
• كيف يمكن تعزيز نفس الكفايات في الدروس والمواد الدراسية األخرى؟

• كيف يمكننا ضمان تعامل المعلمين والمتعلمين واألسر مع هذا التعلم على أنه مهم؟
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الخطوة الثانية
تحديد كيفية دمج تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث في مادة 

دراسية يمتحن فيها

ستعتمد المقاربة  التي يجب تبنيها على المناهج الدراسية الحالية، وكذلك على التركيز اإلضافي 
على تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث الذي يمكن تحقيقه من خالل دعوة المؤيدين 

المؤثرين. وبعض األسئلة التي يجب النظر فيها مذكورة أدناه وموضحة في الشكل 1-5.

الشكل 1-5. 
تحديد مقاربة  المناهج الدراسية

أية  مقاربة ؟

هل توجد مادة دراسية 
مستقلة؟

إنشاء مادة 
مستقلة 

يعزز بمحتوى 
جديد ذي أولوية

تحديد المحتوي ووضع 
المنهاج المقرر

دمج المحتوى في 
وحدات المنهاج الدراسي 

والكتب المدرسية 

نعم

نعم

ال

ال

ال

نعم

و

دمج المحتوى في 
المادة )المواد( الناقلة 

أو الحاملة؟

تقديم وتعزيز رسائل في الموضوعات 
المدرسية األخرى
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السؤال 1
هل توجد مادة “مستقلة” يمكن إثراؤها؟ وإذا كان األمر كذلك، هل يتم تدريس هذه المادة في 

جميع المدارس؟
قد تعلم المدارس مواد الوطنية أو المواطنة أو األخالق/ األخالقيات بالفعل، كمواد منفصلة 
و”مستقلة” وإلزامية يمتحن فيها. وفي هذه الحالة قد تركز الدعوة على إثراء المناهج الدراسية 
الحالية بنوع ومدى المحتوى الذي تمت مناقشته في كتيب 3. سيأخذ ذلك شكل تنفيذ مجموعة 

موسعة أو معدلة من نواتج )كفايات( التعلم.
ال يمكن استخدام هذه المقاربة  مع المواد المستقلة التي يتم تدريسها بانتظام. قد يستبعد هذا 
“كفايات الحياة” أو “التربية من أجل السالم”، على سبيل المثال، التي تدرس بشكل متقطع أو 
فقط في بعض األحيان. وقد تكون هذه المقررات مبرمجة في الجدول الزمني الرسمي، ولكن 
إذا كانت غير ممتحن فيها، فقد ال يتم تدريسها بانتظام في معظم المدارس. ستساعد دراسة 

التوجهات )التي تمت مناقشتها في كتيب 4( في التعرف على هذه المشكلة.

السؤال 2
هل أنشأت الحكومة مادة مستقلة جديدة ذات أولوية لتغطية الموضوع ، مثل تعليم المواطنة؟

في حالة عدم وجود مادة مستقلة، يكون أمام الحكومة  االختيار من بين مجموعة من الخيارات. 
يمكن أن:

مخاطر  من  الحد  أو  و/  معا  العيش  كيفية  تعلم  لمحتوى  أولوية  ذات  مستقلة  مادة  تنشئ   •
الكوارث )أي الموضوعات التي تمت مناقشتها في كتيب 3(.

أو  أو األخالقية  الوطنية  التربية  أو  المواطنة  تعليم  المادة تحت عنوان  تحدد محتوى هذه   •
عنوان آخر مناسب ومقبول على الصعيد الوطني )راجع كتيب 1(.

تدرج هذه المادة الجديدة في االمتحانات الوطنية.  •
تقدم هذه المادة مع تخصيص جدول زمني بحصة تدريس واحدة على األقل في األسبوع.  •

السؤال 3
إذا كانت اإلجابتان على السؤالين 1 و 2 ‘ ال ‘، هل ُتضمِّن الحكومة المحتوى المعني ضمن 

المادة )المواد( “الناقلة” المناسبة؟
الدروس  من  فيها سلسلة  لتدمج  المناسبة  المادة  ليعني  هنا  الناقلة”  “المادة  يستخدم مصطلح 
المتعلقة صراحة بتعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث. ويمكن دمج هذه الدروس 
بطريقة تجعلها جزءا من الممقاربة  الدراسية اللولبية، الذي يتم فيه بناء التعلم وتعميقه، على 
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أساس سنوي، وتغطية موضوعات تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث ذات 
األولوية المحددة من خالل العملية الموضحة في كتيب 3. وتشمل بناء السالم وحل النزاعات 
واحترام الجميع وحماية الذات واآلخرين من المخاطر واالستجابة لحاالت الطوارئ. )ترد 

أدناه مناقشة الممقاربة  الدراسية اللولبية بمزيد من التفاصيل(.
وإذا لم يكن هناك احتمال وجود مادة مستقلة، يكون أمام الحكومة عدة خيارات. يمكنها أن:

• تعين مادة “ناقلة”، مثل الدراسات االجتماعية أو العلوم، الستضافة موضوعات تعلم كيفية 
العيش معا و/ أو تعليم الحد من مخاطر الكوارث.

درس  أو  أونموذج،(  مقررة،  وحدة  أو  “مقرر”  بوضوح  معنونا  دراسيا  منهاجا  تدرج   •
أسبوعي لهذه الموضوعات.

تضيف حصة تدريس إضافية في األسبوع للمادة الناقلة، أو تبسط الموضوعات الموجودة   •
إلفساح المجال للمحتوى اإلضافي.

تعدل الكتب المدرسية للمادة الناقلة لكي تتم تغطية الموضوعات السابقة والجديدة بطريقة   •
الطالب  بالتزامات  المتعلق  المحتوى  ألقسام  والصريح  الواضح  التوصيف  مع  متناغمة، 
المسؤولة  والمواطنة  سلمية  بطرق  النزاع  وحل  واالندماج  الجميع  الحترام  الشخصية 

وعناصر الحد من مخاطر الكوارث.
ويجب مناقشة الخيارات المتاحة لدمج تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث في 
المناهج الدراسية والجدول الزمني القائم من خالل عملية تشاورية تشرك أصحاب المصلحة 
المعنيين من وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين على مستوى المجتمع المحلي )السلطات 
المحلية ومديري المدارس والمفتشين والمعلمين واتحادات أولياء األمور ونقابات المعلمين، 
المادة  في  المحتوى  إدراج  يكون  ربما  أعاله،  المذكورة  الخيارات  بين  ومن  ذلك(.  وغير 
‘الناقلة’ هو الخيار الذي يمكن من خالله دمج مفاهيم تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر 
الكوارث بسهولة في المدرسة واالمتحانات الوطنية. وتشمل المواد “الناقلة” ذات الصلة التي 

سبق إدراجها بالفعل في االمتحانات عادة:
الدراسات االجتماعية؛  •

فنون اللغة / دراسات محو األمية / الدراسات اللغوية؛  •
التربية الوطنية / المواطنة؛  •

العلوم )لجوانب تعليم الحد من مخاطر الكوارث(.  •
وتجد بعض البلدان أنه من األسهل دمج وحدات مقررة أو نماذج لتعلم كيفية العيش معا والحد 
فيها  تدرس  التي  البلدان  في  أكثر وضوحا  تكون  المثال،  سبيل  على  الكوارث.  مخاطر  من 
وحدات  دمج  ويمكن  عام  بشكل  مرونة  أكثر  الموضوع  هذا  ألن  االجتماعية”،  “الدراسات 
المقرر الخاصة بتعليم كيفية العيش وجوانب تعليم الحد من مخاطر الكوارث بسرعة. وإدراج 
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المحتوى ذو األولوية المتعلق بالسالمة والقدرة على التكيف والتماسك االجتماعي هو أكثر 
تحديا إذا كان للبلد مواد منفصلة للتاريخ والجغرافيا في المرحلة االبتدائية أو الثانوية. ومن 
الممكن أيضا أن يحتاج تعلم كيفية العيش معا إلى معالجة بطريقة مختلفة عن تعليم الحد من 
مخاطر الكوارث. ويوضح الجدول 1 خيارين لدمج محتوى تعلم كيفية العيش معا والحد من 

مخاطر الكوارث في المناهج الدراسية )راجع الملحق(.
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الجدول 1.
بعض اآلراء الستخدام المادة المستقلة أو الوحدات المقررة المحددة بوضوح في المادة الناقلة

الخيار األول: المادة المستقلة المتعلقة بالسلوك التي يمتحن فيها أو الجديدة أو التي تقدم محتوى جديدا 
للمادة المستقلة الموجودة أصال، مثل التربية الوطنية

الخيار الثاني: دمج وحدات مقررة محددة بوضوح في المادة الناقلة الحالية التي يمتحن فيها

• التركيز: ستعطي المادة المستقلة الطالب رسالة واضحة بأن هذا الموضوع يتعلق بمستقبله ومستقبل 
المجتمع واألمة كلها.

• الوقت: هل توجد حصة تدريس واحدة على األقل في األسبوع، أو مقرر معادل من وقت الدرس لهذه 
المادة؟

• المعلمون: من سيدرس المقرر؟ ما هو التدريب الالزم، وما هي تكلفته؟ المدة الزمنية الالزمة إلعداد 
المعلمين المتخصصين في مجال هذه المادة، وكيف سيتم تنظيمه ومقاربته؟

• االمتحانات: كيف يمكن إدراج هذه المادة في إطار االمتحانات الوطنية؟
• المميزات:

- المحتوى محدد بوضوح للطالب.
- تدريب عدد محدود من المعلمين.

• العيوب:
- تتطلب قرارا سياسيا لتهيئة غالفا زمنيا خاصا في الجدول الزمني العام، وبدء إجراء تغييرات في 

االمتحانات، إال إذا كانت المادة موجودة بالفعل ويتم االمتحان فيها حاليا.
- قد تتطلب المزيد من المعلمين أو الوقت للتدريس.

- قد تتطلب المزيد من المخصصات في الميزانية / الموارد.

المعارف  بأن  والطالب  المعلمين  تخبر  بطريقة  بوضوح  معنونة  الوحدة  تكون  أن  يجب  التركيز:   •
والمهارات والكفايات والقيم والمواقف التي سيتم وضعها تتعلق بمستقبلهم ومستقبل مجتمعهم وأمتهم.
المادة المختارة؟ هل يمكن تمديد أو تنقيح  المناسب لوضع هذا المحتوى في  • الوقت: ما هو المكان 
من  والحد  معا  العيش  كيفية  لتعلم  اللولبية  الدراسية  الممقاربة   مع  تتناسب  لكي  القائمة  المقررات 
مخاطر الكوارث والمناهج وكفايات التعلم المنشودة؟ إذا كان من الضروري إضافة وحدات جديدة، 
هل ستوجد حصة إضافية في األسبوع أو “مقرر” معادل لما هو مطلوب، أو وحدة مقررة مستقلة 

أو نموذج لهذا المحتوى؟
التدريب  للمحتوى ذي الصلة. ما هو  لديهم األساس  الناقلة  المادة  الخبراء في  المعلمون  المعلمون:   •
اإلضافي الذي سيحتاجونه إذا كانوا سيدرسون المهارات األساسية لحل النزاع والمواطنة المسؤولة 
والحد من مخاطر الكوارث؟ ما يعرفونه حاليا، وما يتعين عليهم تعلمه من خالل التدريب المصمم 
قبل الخدمة أو أثناء الخدمة؟ ما هي المالحظات والمحفزات التي يمكن دمجها في الكتب المدرسية؟
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• االمتحانات: ما هي التغييرات الالزمة إلدراج هذا الموضوع الجديد في االمتحانات المدرسية الوطنية 
للمادة الناقلة؟

• المميزات:
- وجود المادة الناقلة بالفعل ويمكن دمج المحتوى الجديد بسهولة في الكتب المدرسية وأدلة المعلمين 

واالمتحانات الوطنية.
- قد يكون لدى المعلمين بعض الخبرة بالفعل.

• العيوب:
- قد يحتاج محتوى المادة الناقلة الموجودة إلى تكثيفه أو إعادة ترتيبه إلفساح مكان للمحتوى الجديد.
)مثل  المنشودة  السلوك  تغيير  أهداف  يتبنون  ال  أو  يستوعبون  ال  قد  الناقلة  المادة  معلمي  بعض   -

المعاملة غير المتساوية مع الفتيات، أو قد يهددون بالعقاب البدني )أو يستخدمونه( .
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الخطوة الثالثة
تعزيز رسائل السالمة والقدرة على التكيف والتماسك االجتماعي في المواد 

الدراسية األخرى

بعض المعارف الالزمة للسالمة والقدرة على التكيف والتماسك االجتماعي تتالءم بشكل طبيعي 
الصريحة  الدروس  لتعزيز  كوسيلة  ودمجها  تحديدها  يتعين  وقد  األخرى.  الدراسية  المواد  في 
المستفادة من وحدات المقرر “المستقلة” أو الوحدات الخاصة المدرجة في المواد الناقلة، كما هو 
موضح أعاله. وحيثما أمكن، يجب ربطها بوضوح بمواقف الطالب الشخصية والتنمية السلوكية. 
ويمكن بناء هذه الموضوعات في مختلف المواد الدراسية كمسائل شاملة، كما هو موضح في 
الجدول 2، ولكن يجب أن يكون هذا باإلضافة إلى، وليس بدال من، إدخال مادة صريحة منفصلة 

أو تنقيح محتوى المواد الناقلة. )راجع كتيب 6 أيضا(

الجدول 2.
والتماسك  التكيف  على  والقدرة  بالسالمة  المتعلقة  الموضوعات  ودمج  مالءمة  لكيفية  أمثلة 

االجتماعي في المواد الدراسية األخرى

السالمة

في العلوم، يستطيع الطالب تعلم تدابير السالمة، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالكهرباء والغاز.   •
ويمكن أن تركز مقاربة علم األحياء على معلومات عن األوبئة وكيفية منع انتشار المرض.

وفي مجال الصحة، يستطيع الطالب تعلم العالقات الصحية بين أفراد األسرة واألصدقاء وأفراد   •
المجتمع كله. وقد يشمل ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية من خالل تحسين مهارات 
األمراض  أفضل. ومعرفة  بشكل  المخاطر  فهم  اآلخرين، وكذلك  والتعامل مع  الشخصية  الحياة 
لمخاطر  المعرضة  تلك  فيها  بما  األماكن،  العديد من  المياه مسألة مهمة في  المنقولة عن طريق 

الفيضانات الموسمية.
الزالزل  أسباب  تعلم  يمكنهم  وبالتالي  األرض،  الطالب غالف  يدرس  الجغرافيا،  أو  العلوم  في   •

واألعاصير وما يجب فعله للبقاء آمنين عند وقوع هذه األحداث.
في المرحلة الدنيا من المدرسة االبتدائية، يمكن إدراج قصص بسيطة عن الوقاية من الحرائق أو   •

السالمة المرورية أو كيفية االستجابة للكوارث في مواد القراءة للمرحلة المبكرة.
في مجال الرياضة، أهمية استخدام معدات آمنة واتباع القواعد لضمان تأكيد اللعب العادل ومنع   •

اإلصابة.
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القدرة على التكيف

التماسك االجتماعي

في العلوم، يتعلم الطالب معلومات عن دورة الماء ونمو النباتات والمناخ وتغير المناخ. ويمكن   •
أن يؤدي ذلك إلى تعلم المخاطر المحتملة المرتبطة بإزالة الغابات )مثل: جذور الشجار ال تثبت 
التربة على التالل، مما يؤدي إلى انهيارات أرضية(، والفيضانات الموسمية والعواصف وغيرهم 

، وكذلك عن كيفية رعاية البيئة من أجل الحد من هذه المخاطر.
في الدراسات االجتماعية، يتعلم الطالب كيفية تعافي المجتمعات التي دمرتها الحرب أو الكارثة   •

لبناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة.
في المرحلة الدنيا من المدرسة االبتدائية، يمكن إدراج قصص عن كيفية التأهب للمخاطر المرتبطة   •
الذين “تعافوا” بعد  المبكرة. وقصص األفراد  للمرحلة  القراءة  الحد منها في مواد  بالكوارث أو 
الصعوبات  مواجهة  تعلم  في  األطفال  مساعدة  يستطيعون  اإلعاقات،  ورغم  الشخصية،  المآسي 

الخاصة بهم والتغلب عليها.
الثانوية،  المرحلة  العليا من  الدورة  إلى  المبكرة  المرحلة  في  القراءة  اللغوية، من  الدراسات  في   •
يمكن إدراج جوانب مختلفة من القدرة على التكيف من خالل القصص ذات الصلة بالواقع المحلي، 

المصممة لتنقل الرسائل الرئيسية المرتبطة بمواجهة الشدائد بوضوح.
في الرياضة، يمكن أن يؤكد المعلمون على أهمية “الخاسر الجيد” ويساعدوا الطالب على التعلم   •
من تجربة خسارة المباراة من أجل بناء القوة ووضع استراتيجيات لألداء بشكل أفضل في المرة 

القادمة.

في التربية الوطنية أو الدراسات االجتماعية، يمكن أن تؤكد المقاربة  الدراسية على كيف يكون   •
التعاون المتبادل ومبادئ احترام اآلخرين أساسا لعمل المؤسسات االجتماعية والمدنية.

في التاريخ، يمكن إتاحة الفرص لتعليم كيفية ترويج بعض القادة حلوال تم التفاوض بشأنها للنزاع   •
واحترام سيادة القانون دون تمييز. وعند تعليم معلومات عن الحروب التي أثرت على األمة، من 

المهم إظهار اآلثار السلبية من حيث معاناة البشر والموت والدمار.
في الدراسات اللغوية، من القراءة في المرحلة المبكرة إلى الدورة العليا من المرحلة الثانوية، يمكن   •

إدراج جوانب مختلفة من تعلم كيفية العيش معا من خالل القصص المتعلقة بالواقع المحلي
في مجال الرياضة، يمكن استخدام قيمة العمل الجماعي وااللتزام بالقواعد لتأكيد أهمية القواعد   •

المدرسية والقوانين الوطنية والحكم الرشيد.
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الخطوة الرابعة
وضع المنهاج  الدراسي اللولبي

بتعليم  المتعلقة  النتائج  وتحقيق  الكفايات  لبناء  مفيدا  نموذجا  اللولبي”  الدراسي  “المنهاج  يقدم  
كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث. ويشير هذا المنهاج  إلى إدراج المفاهيم األساسية 
في كل مرحلة من مراحل التعليم، بدءا من مقاربة البسيط في المرحلة االبتدائية الدنيا، وإضافة 
النظام إلى مستوى أعلى. ويسمح  الطالب في  انتقل  العمق والتفصيل تدريجيا كلما  المزيد من 
المنهاج الدراسي اللولبي للطالب بتحديث وتعميق تعليمه المبكر والتزاماته بشكل مستمر أثناء 

نموه وجدانيا ومعرفيا.
ويمكن أن تستغرق الكفايات سنوات لتطويرها، مع األثر التراكمي غالبا. في الرياضيات، نتعلم 
الجمع والطرح قبل الضرب والقسمة. وبالمثل، لكي نتعلم كيفية التعامل مع النزاع بشكل صحيح، 
يجب أن نفهم كيفية تأثير االنفعاالت على النزاع، وأهمية أخذ وجهات النظر المختلفة، وكيفية 

تطوير مهارات االتصال الفعالة.
يعطي دليل التوجيه لليونسكو واليونيسيف عن الحد من مخاطر الكوارث )2014: 70-71( 
أمثلة عن تقدم نتائج التعلم المنشودة على أساس السن، والتي تشكل المنهاج  الدراسي اللولبي. 
المواقف  وفئة  الماضية”  المحلية  الكوارث  “معرفة  المعرفة،  فئة  تحت  المثال،  سبيل  على 
و’المسؤولية’، وتقترح نتائج التعلم المبينة  في اإلطار 5-2 الذييشملمثاال يوضح كيفية نقل مفاهيم 

حقوق اإلنسان األساسية إلى مختلف الفئات العمرية.

اإلطار 2-5
نماذج لنتائج التعلم التدريجية حسب المنهاج الدراسي اللولبي

معرفة الكوارث المحلية الماضية
• األعمار 4-7: يفهم المتعلمون وقت ومكان حدوث المخاطر الطبيعية/ الكوارث السابقة في مجتمعهم.
• األعمار 7-11: يحصل المتعلمون على الفهم األساسي ألسباب وآثار المخاطر الطبيعية/ الكوارث 

السابقة في مجتمعهم.
• األعمار 11-14: يفهم المتعلمون أنماط/ مواقف الكوارث المحلية الماضية من حيث المواقع والمدد 

الزمنية والموسم واآلثار.
• األعمار 14-18: يفهم المتعلمون تأثير الكوارث المحلية السابقة من منظورات اجتماعية واقتصادية 

والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان / الطفل.

من  الحد  إدماج  أجل  من  التقني  اإلرشاد  التأقلم:  على  والقدرة  السالمة  تعلم  ثقافة  نحو  المصدر: 
مخاطر الكوارث في المناهج الدراسية، اليونسكو واليونيسيف، 2014: 70.
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المسؤولية )فئة المواقف(
• األعمار 4-7: يدرك المتعلمون تأهبهم لألخطار/ الكوارث المحتملة. ويجب أن يتحلى المتعلمون 

بتقدير الذات اإليجابي والثقة في النفس لتحمل المسؤولية.
المتعلمون  ويعرف  حولهم.  المحتاجين  اآلخرين  مع  التعاطف  المتعلمون  يظهر   :11-7 األعمار   •

مسؤولياتهم لرعاية الناس في أوقات الحاجة 
وسالمة  سالمتهم  على  للحفاظ  إجراءات  التخاذ  استعدادهم  المتعلمون  يظهر   :14-11 األعمار   •

اآلخرين المقربين منهم من األخطار المحتملة.
• األعمار 14-18: يبين المتعلمون التزامهم الشديد باتخاذ إجراءات للحفاظ على سالمتهم وسالمة 

اآلخرين المقربين منهم من األخطار المحتملة.

الحد من  إدماج  أجل  التقني من  التأقلم: اإلرشاد  السالمة والقدرة على  تعلم  ثقافة  المصدر:  نحو 
مخاطر الكوارث في المناهج الدراسية، اليونسكو واليونيسيف، 2014: 71.

حقوق اإلنسان )المفاهيم الرئيسية حسب الفئة العمرية(
• األعمار 7-3

األهداف: احترام الجميع واحترام الوالدين والمعلمين واحترام اآلخرين.
المفاهيم الرئيسية: الذات والمجتمع والمسؤولية.

• األعمار 11-8
األهداف: المسؤولية االجتماعية والمواطنة والتمييز بين الرغبات واالحتياجات.

القانون  وسيادة  والعدالة  والمساواة  والحرية  الجماعة  وحقوق  الفردية  الحقوق  الرئيسية:  المفاهيم 
والحكومة واألمن والديمقراطية.

المصدر: حقوق اإلنسان هنا واآلن: االحتفال باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ن. فالورز، 1998.

وبعد تحديد طريقة الدمج في المناهج الدراسية، إلى جانب تخصيص الوقت، يجب إجراء المزيد 
من التحديد لتعلم كيفية العيش معا وتعليم الحد من مخاطر الكوارث ونتائج/ كفايات التعلم المحددة 
كأولويات )كما هو موضح في كتيب 3( بصفتها نواتج التعلم األساسية لكل مرحلة أو فئة عمرية.
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اإلجراءات الرئيسية

• تحديد كيفية دمج تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث في المناهج الدراسية 
كمادة منفصلة يمتحن فيها، أو كوحدات مقررة منفصلة في المواد “الناقلة” يمتحن فيها.

التأكد من توصيف المحتوى األساسي لتعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث   •
بصراحة ووضوح بصفتهما يتعلقان بحياة الطالب الخاصة، من حيث العالقات والسالمة 

والتماسك االجتماعي للمجتمع كله.

استخدام نموذج المنهاج الدراسي اللولبي، حيث يبني المحتوى نفسه كل عام، استنادا إلى   •
مستويات نمو الطالب، من أجل تعزيز وتعميق أنماط المعرفة والمفاهيم والقيم والمهارات 

والمواقف والسلوك.

إدراج محتوى تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث في المدرسة واالمتحانات   •
الوطنية لكي يكون لدى المعلمين والطالب أقصى حافز لتغطية هذه الموضوعات.
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ملحق
مقارنة بين نماذج دمج موضوعات تعلم كيفية العيش معا / مهارات الحياة

المميزات
أو  ال��دم��ج  مقاربة 

اإلدخال

م��ق��ارب��ة  اإلس��ن��اد 
المرجعي

• مقاربة  “المدرسة كلها”
• يستخدم المواد الدراسية القائمة

• يشمل العديد من المعلمين
• يمكن تنفيذه

ذات  المركزة  المقرر  وحدات   •
الخاصة،  وال��م��ه��ارات  القيم 
ليدرجها معلمو  المعدة مركزيا 
ليطبقوا  أو  لها  كإثراء  المادة 
موضوعات معينة، تعني توفير 
للمعلمين  والتوجيه  المعلومات 

غير المتخصصين.

تقدم  وإح��راز  التماسك  ضمان  صعوبة   •
فيما يتعلمه الطالب )المهارات والقيم من 
والمواطنة  اإلنسان  وحقوق  السالم  أجل 

والسلوكيات الصحية الوقائية(؛
عليه  والتدريب  عليه  الحصول  صعوبة   •
المقاربة   ف��ي  المعلمين  جميع  ودع��م 
التجريبية القائمة على المهارات والتأثير 

في جميع الكتب المدرسية؛
األنشطة  لتدريس  وق��ت  وج��ود  ع��دم   •

التجريبية والمناقشات؛
المناهج  عناصر  بين  فقدانه  يمكن   •

الدراسية ذات المستوى األعلى؛
ال��ت��رك��ي��ز على  ال��ض��غ��ط م���ن أج���ل   •

موضوعات االمتحان؛
ال يرى بعض المعلمين أهمية لموضوعه؛  •
بسبب  المحققة  القلة  تعزيز  إمكانية   •

العوائق األخرى؛ 
برامج  المعلمين  تبدل  فترة  تستلزم   •

التدريب والدعم المكلفة؛
ال  أو  يدرسونه  ما  الطالب  يعي  ال  قد   •
يتعرفون على قيم تعلم كيفية العيش معا.

صعوبة اإلسناد المرجعي لمواد المناهج   •
الدراسية؛

ودعم  وتدريب  عليه  الحصول  صعوبة   •
المقاربة   في  العالقة  ذات  المواد  معلمي 

القائمة على المهارات؛
لألنشطة  مدرسية  حصص  وجود  عدم   •

التجريبية والمناقشات؛
ال��ت��رك��ي��ز على  ال��ض��غ��ط م���ن أج���ل   •

موضوعات االمتحانات؛ 
برامج  المعلمين  تبدل  فترة  تستلزم   •

التدريب والدعم المكلفة.

المشاكل النمطية
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المميزات
م��ق��ارب��ة  ال��م��ادة 

الناقلة

م��ق��ارب��ة  ال��م��ادة 
المنفصلة

المعلمين  ودعم  تدريب  سهولة   •
من  قليل  عدد  مشاركة  بسبب 
خلفية  لديه  وبعضهم  المعلمين 
هذه  في  لخبرتهم  نظرا  مناسبة 

المادة؛
المعلمين  المرجح اعتراف  من   •
والقيم  ال��م��ه��ارات  بأهمية 

المستهدفة؛
وأسرع  أرخص  مقاربة  تعتبر   •
لدمج العناصر في مادة دراسية 
واح���دة ع��وض إدراج��ه��ا في 

جميع المواد

تدريبا  المدرب  المعلم  يحتاج   •
من  ولكن  مكثفا  تدريبا  خاصا 
المستمرة،  الممارسة  خ��الل 
وت��ح��ق��ي��ق م��ك��اس��ب ال��ك��ف��اءة 
الوظيفة  للحفاظ على  والتحفيز 
الحقيقي  التعليم  خ��الل  م��ن 
والسلوكيات  والقيم  للمهارات 

المطلوبة من أرباب عمله؛
الواضح  التوصيف  يساعد   •
الوقت  وتخصيص  للموضوع 
الكافي الطالب على تبني القيم 

والسلوكيات المناسبة.

المختار  الالئق  غير  الموضوع  مخاطر   •
من  ج��ودة  أق��ل  هو  األحياء  علم  )مثل 
الوطنية  التربية  أو  الصحي  التثقيف 
المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق  للتعليم 
المسائل  بسبب  اإلي����دز  ال��ب��ش��ري��ة/ 
مدرسي  وميل  والشخصية،  االجتماعية 

العلوم للتركيز على نقل المعرفة فقط(؛
الجدول  في  إضافية  حصة  إلى  يحتاج   •
التجريبي  المحتوى  أجل  من  الزمني 

الجديد؛
ال��ت��رك��ي��ز على  ال��ض��غ��ط م���ن أج���ل   •

موضوعات االمتحانات؛
غير  ال��م��ادة  معلمي  بعض  يكون  ق��د   •
وتيسير  التجريبية  للمقاربة   صالحين 
المناقشات ذات الموضوعات الحساسة؛

برامج  المعلمين  تبدل  فترة  تستلزم   •
لمعلمي  األجل  طويلة  والدعم  التدريب 

المادة الناقلة.

يتطلب قرارا إليجاد غالفا زمنيا خاصا   •
إضافة  أو  العام  الزمني  الجدول  ضمن  
األسبوع  في  إضافية  دراس��ي��ة  حصة 

الدراسي؛
تدريبا  المدربين  المعلمين  على  ضغوط   •
إذا  وبخاصة  أخرى،  أشياء  لفعل  خاصا 

أعطي البرنامج وضعا متدنيا؛ 
في المدارس الصغيرة المعزولة، يحتاج   •
إضافية  مهاما  المتخصصون  المعلمون 

لشغل جدولهم الزمني؛
برامج  المعلمين  تبدل  فترة  تستلزم   •
التدريب والدعم طويلة األجل ولكن لعدد 

محدود من المعلمين. 

المشاكل النمطية

الحياة  مهارات  أجل  من  التعليم  وتقييم  ورصد  تصميم  معا:  العيش  كيفية  تعلم  المصدر: 
والمواطنة والسالم وحقوق اإلنسان، الوكالة األلمانية للتعاون التقني والمكتب الدولي للتربية 

– اليونسكو، 2008، ص. 50
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معلومات عن البرنامج

النزاع  التعليم في ظروف  برنامج حماية  بين  التعاون  ثمرة  الكتيبات   السلسلة من  تعتبر هذه 
التربوي  للتخطيط  الدولي  المعهد  هما  باليونسكو  التعليم  وكاالت  من  واثنتين  األمن  وانعدام 
والمكتب الدولي للتربية. وقد اعتمد هذا التعاون واإلطار العام الذي نتج عنه، على زخم جهود 

مجموعة كبيرة من المعنيين وأصحاب المصلحة.
تلخص هذه الكتيبات عملية تطوير المناهج الدراسية التي تنفع في تعزيز نظم التعليم لكي يتم 
التي هي من  الكوارث  الطبيعية وتلك  الكوارث  لتحمل الصدمات مثل  تجهيزها بشكل أفضل 
صنع اإلنسان وانعدام األمن والنزاع والمساعدة في منع هذه المشاكل حيثما أمكن. فهي نتيجة 
واإلقليمية  المركزية  األصعدة  والتعليم، على  التربية  دعم وزارات  إلى  يهدف  الذي  البرنامج 
والمحلية، لتعزيز النظم التعليمية اآلمنة والقادرة على التكيف  وتحث على التماسك االجتماعي 

ضمن سياسات وخطط التعليم والمناهج الدراسية.
وبشكل أكثر تحديدا، أهداف البرنامج هي:

• يحفز فريق القيادة األساسي التعاون من أجل تعزيز المقاربة والمواد ومسرد المصطلحات 
في موضوعات التخطيط والمناهج الدراسية لتعزيز السالمة والقدرة على التكيف  والتماسك 

االجتماعي؛

• تعزيز أطر التخطيط والبحث وأخصائي التدريب أوال )من وزارات التربية والتعليم وكذلك 
الخبراء الدوليين( عند اإلعداد للحد من مخاطر الكوارث والنزاع من خالل التعليم، وثانيا، 
الدوليين( من  التعليم وكذلك الخبراء  المناهج الدراسية )مرة أخرى، من وزارات  واضعي 

ذوي الخبرة في دمج المسائل الشاملة في البرامج المدرسية؛

• تعزيز تدريب الكفاءات الوطنية من خالل تنمية القدرات المؤسساتية مع جامعات ومعاهد 
التدريب والتكوين المختارة.

يقدم البرنامج المواد والكتيبات اآلتية للوزارات للتشاور:
• قاعدة بيانات الموارد عبر اإلنترنت / موقع إلكتروني يحتوي على موارد عن الموضوعات 

ذات الصلة؛
• كتيبات ومواد التدريب على التخطيط والمناهج الدراسية لتعزيز السالمة والقدرة على التكيف  

والتماسك االجتماعي؛
• إحاطات سياسية لكبار صانعي القرار؛

• دراسات الحالة وأمثلة عن الممارسات، التي تشكل جزء من قاعدة البيانات على اإلنترنت.
الحد من  التربية والتعليم من تحديد مدى دمج  لتمكين وزارات  التتبع والمراقبة  استمارات   •

مخاطر الكوارث والنزاع في عمليات تخطيطهم الجارية.



وتشجيع  والمرنة  اآلمنة  التعليم  نظم 
التماسك االجتماعي

مع وجود ما يقرب من %50 من األطفال 
في  بالعالم  بالمدارس  الملتحقين  غير 
ومع  النزاع،  جراء  من  المتضررة  البلدان 
المرجح  من  طفل  مليون  ب�175  يقدر  ما 
خالل  عام  كل  الكوارث  من  يتضرروا  أن 
متزايد  إحساس  هناك  أصبح  الحالي،  العقد 
بضرورة التعجيل بدعم االستراتيجيات التي 

تقلل مخاطر النزاعات والكوارث.

وأساليب  التعليمي  المضمون  يستطيع 
على  والشباب  األطفال  مساعدة  التدريس 
تبقيهم  سوف  التي  والقيم  االتجاهات  تنمية 
إلى  يؤدي  بما  المرونة  وتعزيز  آمنين، 

مجتمعات أكثر سالمًا وتماسكًا. 

التدريجية  المشورة  الكتيبات  هذه  وتوفر 
والمرونة  اآلمان  إدراج  كيفية  حول 
تطوير  عمليات  في  االجتماعي  والتماسك 

المناهج والمراجعة.

ثمانية كتيبات  السلسة في  تنظيم هذه  تم  لقد 
وزارات  على  يتوجب  لما  تشرح  ومسرد، 
تركيزًا  يركز  تربويا  مناهجًا  تبني  التعليم 
والتماسك  والمرونة  اآلمان  على  قويًا 
من  السلسلة  هذه  تقدم  كما  االجتماعي؛ 
تحقيق  كيفية  حول  مفصاًل  دلياًل  الكتيبات 

ذلك.

السالمة والقدرة على التكيف 
والتماسك االجتماعي :

دليل لمطوري المناهج الدراسية

UNESCO International Institute
for Educational Planning

rue Eugène Delacroix ,9-7
Paris, France 75116

Tel. : +33 )1( 45 03 77 00
www.iiep.unesco.org

مقاربة  المناهج 
الدراسية

كيف نحقق 
أهدافنا؟


