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ملخص:
سبؿ التنمية المستدامة،
ّ
األمية ظاىرة اجتماعية سمبية تقؼ حجرة عثرة في وجو ُ
وتتمثؿ في عجز المواطف عف القياـ بالعديد مف الميارات الخاصة بالقراءة والكتابة ،والتي
وبخاصة في ظؿ
تُمكنو مف جودة حياتو ،التي تنطمؽ مف إلمامو بميارات القراءة والكتابة،
ّ
أي مواطف التعامؿ معيا
التطورات التكنولوجيا والثورة
ّ
العممية والمعموماتية والتي لف يستطيع ّ
وىو مفتقر لمميارات الالزمة لمتعامؿ معيا.

األمية يتمثؿ في
ولألمية أنواع كثيرة منيا األمية المعموماتية والرقمية :وىذا النوع مف
ّ
افتقار الشخص وعدـ قدرتو عمى الحصوؿ عمى المعمومات المختمفة والمتنوعة ،والتي
يحتاجيا في العديد مف مجاالت حياتو مف خالؿ استخداـ المستجدات التكنولوجية الحديثة في
العصر الرقمي.
وقد نصت المادة "  " 58مف الدستور المصري عمى محو األمية الرقمية " تمتزـ الدولة
بوضع خطة شاممة لمقضاء عمى األمية اليجائية والرقمية بيف المواطنيف فى جميع األعمار،
وتمتزـ بوضع آليات تنفيذىا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى ،وذلؾ وفؽ خطة زمنية
محددة ".
وال يمكننا إنكار أف الثورة العممية والتكنولوجية ،وتنوع وسيولة االتصاالت ،وما
يصاحبيا مف معارؼ ىائمة؛ جعمت مف استثمار التكنولوجيا الرقمية ضرورة ُممحة في تطوير
تعميـ وتعمـ الكبار لممعمـ و المتعمـ عمى ٍ
حد سواء ،كذلؾ بيئة التعمـ وما يحيط بيا ،كما أنيا
أصبحت مف ضروريات الحياة ومدخالً لتنمية الميارات لدى الكبار وتأىيميـ لسوؽ العمؿ.

ويبقى التعميـ الضم انة الوحيدة لتحقيؽ التنمية المستدامة؛ إلعداد المواطف لجودة

الحياة ،وتعميـ الكبار وتعمميـ يسيـ في عممية التنمية المستدامة نتيجة التمكيف بشتى صوره
الذي يسعى إلى تحقيقو مف خالؿ مفاىيمو وفمسفاتو وبرامجو.

ٍ
بشكؿ يتناسب
كما أف معمـ الكبار في القرف الحادي والعشريف بحاجة لتنمية كفاياتو

ويمكنو مف تعميـ وتعمـ الكبار مدى الحياة؛ لما في ذلؾ مف االرتقاء
مع معطيات العصرُ ،
بالمواطنيف وسعادتيـ ،ونيضة أمتنا في ظؿ تعميـ جيد يؤمف بحؽ المواطف في الفرص
التعميمية المختمفة المقدمة لو ،مع جودتيا دوف تمييز.
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لذا ركزت ىذه الورقة عمى أىمية استخداـ وتوظيؼ التكنولوجيا الرقمية في مجاؿ تعميـ
الكبار.
وتنمية كفايات معمـ الكبار في لتتناسب مع العصر الرقمي.
كذلؾ استخداـ الموبايؿ فى تعميـ وتعمـ الكبار.
ولمتكنولوجيا دور ىاـ في مجاؿ تعميـ وتعمـ الكبار أىمية كبيرة ألنيا تشجيع الدارسيف
المتحرريف لمواصمة التعميـ والتعمـ وبخاصة فى الشريحة مف  68-48سنة ،وجعؿ برامج
متاعا لمدارسيف الكبار لتوافقيا مع خصائصيـ
جذبا وتشويقًا وا ً
تعميـ وتعمـ الكبار أكثر ً
النفسية.
بث الثقة في الدارسيف ،وتسيـ في تعزيز سبؿ التعمـ الذاتي،
وخمؽ بيئة آمنة ومتطورة لمتعمـ تنأى عف النمطية وتحمميـ مسؤولية التعمـ والبحث.
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مقدمة:
تطور مفيوـ محو األمية مف مفيوـ ضيؽ ُيعنى بالميارات األساسػية لمقػراءة والكتابػة
ويؤصػػؿ
والحسػػاب إلػػى مفيػػوـ أوسػػع وأشػػمؿ ،يرتكػػز عمػػى اكتسػػاب ميػػارات القرائيػػة العمميػػةُ ،

ويمكف لمفيوـ التعمـ مدى الحياة.

األمية بػ”عدـ القدرة عمى قراءة وكتابة ُجمؿ بسيطة فػي أي لةػة،
تعرؼ األمـ المتحدة ّ
ّ
وألساسيات القراءة والكتابة وليست لممستويات المتطورة منيا.
سػػبؿ التنميػة المسػػتدامة،
و ّ
األميػة ظػػاىرة اجتماعيػة سػػمبية تقػؼ حجػػرة عثػرة فػػي وجػو ُ
وتتمثػػؿ فػػي عجػػز المػواطف عػػف القيػػاـ بالعديػػد مػػف الميػػارات الخاصػػة بػػالقراءة والكتابػػة ،والتػػي
خاصػة فػي ظػػؿ
تُمكنػو مػف جػودة حياتػو ،التػي تنطمػؽ مػف إلمامػو بميػارات القػراءة والكتابػة ،وب ّ
أي مػواطف التعامػؿ معيػا
التطورات التكنولوجيا والثورة
ّ
العممية والمعموماتية والتي لف يسػتطيع ّ
وىو مفتقر لمميارات الالزمة لمتعامؿ معيا.

ولألمية أنواع كثيرة منيا :األميػة اليجائيػة :والتػي تتمثػؿ فػي عػدـ قػدرة الشػخص عمػى معرفػة
القراءة والكتابة ومباديء الحساب.
األساسػيات التػي تتعمػؽ بطبيعػة
األمية الوظيفية :وىي عدـ قػدرة الشػخص عمػى فيػـ المبػادئ و
ّ
عممو.
األميػػة يتمثػػؿ فػػي افتقػػار الشػػخص وعػػدـ قدرتػػو
األميػػة المعموماتيػػة والرقميػػة :وىػػذا النػػوع مػػف ّ
عمػػى الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات المختمفػػة والمتنوعػػة ،والتػػي يحتاجيػػا فػػي العديػػد مػػف مجػػاالت
حياتو مف خالؿ استخداـ المستجدات التكنولوجية الحديثة في العصر الرقمي.
وقد نصت المادة "  " 58مف الدستور المصري عمى محو األمية الرقمية " تمتػزـ الدولػة بوضػع
خطة شاممة لمقضاء عمى األمية اليجائية والرقميػة بػيف المػواطنيف فػى جميػع األعمػار ،وتمتػزـ
بوضع آليات تنفيذىا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى ،وذلؾ وفؽ خطة زمنية محددة ".
أساسي لتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة وبخاصة اليدؼ الرابع منيا،
إف القرائية عام ٌؿ
ٌ
وىي المدخؿ الحقيقي إلحداث التنمية المستدامة لمصر  ،كما تمكف لألفراد مباشرة حقوقيـ
السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والمطالبة بيا والحرص عمييا مما تقؿ معو فجوة
التيميش ،والقرائية عنصر أساسي لتعزيز القدرات وبنائيا ،مف أجؿ فيـ المجتمع ،وترسيخ
مفيوـ المواطنة وقبوؿ اآلخر ،ونبذ العنؼ واإلرىاب.
- 6475 -

رؤية مقترحة لكفايات معلم الكبار في العصر الرقمي.

وال يمكننا إنكار أف الثورة العممية والتكنولوجية ،وتنوع وسيولة االتصاالت ،وما يصاحبيا مف
معارؼ ىائمة؛ جعمت مف استثمار التكنولوجيا الرقمية ضرورة ُممحة في تطوير تعميـ وتعمـ
الكبار لممعمـ و المتعمـ عمى ٍ
حد سواء ،كذلؾ بيئة التعمـ وما يحيط بيا ،كما أنيا أصبحت
مف ضروريات الحياة ومدخالً لتنمية الميارات لدى الكبار وتأىيميـ لسوؽ العمؿ.

ويبقػػى التعمػػيـ الضػػمانة الوحيػػدة لتحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة؛ إلعػػداد الم ػواطف لجػػودة

الحياة ،وتعميـ الكبار وتعمميـ يسيـ في عممية التنمية المستدامة نتيجة التمكػيف بشػتى صػوره
الذي يسعى إلى تحقيقو مف خالؿ مفاىيمو وفمسفاتو وبرامجو.
وقػػد رّكػػز إطػػار « بيمػػيـ» عمػػى ضػػرورة رفػػع مسػػتوى تعبئػػة المػوارد ،والخبػرات ،وتقػػديـ المنػػاىج

التعميميػػة الالزمػػة واتاحػػة اآلليػػات الالزمػػة لضػػماف الجػػودة ،والحػػد مػػف فجػػوة محػػو األميػػة بػػيف
الجنسيف.
إف التةيرات الحادثة في المجتمع وال سيما التكنولوجية منيا تػدعونا لالىتمػاـ بػالثروة
البشػػرية وتنميتيػػا فػػي العصػػر الرقمػػي ،لنكػػوف قػػادريف عمػػى تنميػػة مجتمعنػػا تنميػػة مسػػتدامة؛
لالنطالؽ إلى المنافسة العالمية ،ولمواكبة الحركات العممية والتكنولوجية المذىمة.
إف تمكيف المواطف مف امتالؾ األدوات الالزمة لمعصر الرقمي ضػرورة ُممحػة الكتسػاب
الميارات ،واحداث تحوالت نوعية في المجاالت المختمفػة :االقتصػادية واالجتماعيػة ،والسياسػية
...وغيرىػػا ،إف التعمػػيـ العصػػري فػػي ظػػؿ الرقمنػػة البػػد وأف يسػػاير الثػػورة العمميػػة والتكنولوجيػػة
ٍ
ٍ
متةوؿ ال يؤمف إال بالعمؿ واإلنتاج مف خالؿ وسػائط تكنولوجيػة
اقتصاد
إلنتاج المعرفة في ظؿ
حديثة.

ٍ
بشػكؿ يتناسػب
كما أف معمـ الكبار في القرف الحادي والعشريف بحاجة لتنميػة كفاياتػو

ويمكنػو مػػف تعمػػيـ وتعمػػـ الكبػػار مػػدى الحيػػاة؛ لمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف االرتقػػاء
مػػع معطيػػات العصػػرُ ،
بػػالمواطنيف وسػػعادتيـ ،ونيضػػة أمتنػػا فػػي ظػػؿ تعمػػيـ جيػػد يػػؤمف بحػػؽ الم ػواطف فػػي الفػػرص

التعميمية المختمفة المقدمة لو ،مع جودتيا دوف تمييز.
وتتناول هذه الورقة:
 oأىمية استخداـ وتوظيؼ التكنولوجيا الرقمية في مجاؿ تعميـ الكبار.
 oكفايات معمـ الكبار في العصر الرقمي.
 oتجارب الييئة في استخداـ ىذه التكنولوجيا الرقمية وبخاصة في مجاالت المعمومات
واالتصاؿ والبرامج.
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 oكذلؾ استخداـ الموبايؿ فى تعميـ وتعمـ الكبار.
والستخداـ وتوظيؼ التكنولوجيا في مجاؿ تعميـ وتعمـ الكبار أىمية كبيرة تتمثؿ في:
 مناسػػبة الوسػػائؿ التكنولوجيػػة فػػي ب ػرامج تعمػػيـ وتعمػػـ الكبػػار لميػػوؿ وقػػدرات الدارسػػيف
والمتحرريف.
 تشجيع الدارسيف المتحػرريف لمواصػمة التعمػيـ والػتعمـ وبخاصػة فػى الشػريحة مػف -48
 68سنة.
متاعػا لمدارسػيف الكبػار لتوافقيػا مػع
جذبا وتشػويقًا وا ً
 جعؿ برامج تعميـ وتعمـ الكبار أكثر ً
خصائصيـ النفسية.
 بث الثقة في الدارسيف والمتحرريف وتشجيعيـ عمى التعمـ الذاتي.
 خمؽ بيئة آمنة ومتطورة لمتعمـ تنأى عف النمطية وتحمميـ مسؤولية التعمـ والبحث.
 مناسػػبة الوسػػائؿ التكنولوجيػػة فػػي ب ػرامج تعمػػيـ وتعمػػـ الكبػػار لميػػوؿ وقػػدرات الدارسػػيف
والمتحرريف.
 تشجيع الدارسيف المتحػرريف لمواصػمة التعمػيـ والػتعمـ وبخاصػة فػى الشػريحة مػف -48
 68سنة.
متاعػا لمدارسػيف الكبػار لتوافقيػا مػع
جذبا وتشػويقًا وا ً
 جعؿ برامج تعميـ وتعمـ الكبار أكثر ً
خصائصيـ النفسية.
 بث الثقة في الدارسيف والمتحرريف وتشجيعيـ عمى التعمـ الذاتي.
 خمؽ بيئة آمنة ومتطورة لمتعمـ تنأى عف النمطية وتحمميـ مسؤولية التعمـ والبحث.

كفايات معلم الكبار يف العصر الرقمي
سعت معظـ دوؿ العالـ بما فييا مصر إلى تأميف التعميـ المناسب لمجميع الكبار
منيـ والصةار مف خالؿ بذؿ الجيود الحثيثة ،وتبني مبدأ ديمقراطية التعميـ ،كما لقي تعميـ
الكبار األمييف جانباً كبي ارً مف االىتماـ ،مف خالؿ تعميـ الكبار.

وىنا يأتي دور المعمّـ الذي يقع عمى عاتقو مسؤولية بناء اإلنساف المتعمـ واعداده

لجودة الحياة ،بما يمتمكو مف وعي ومعرفة ،فالمعمّـ ىو العامؿ الرئيس الذي يتوقؼ عميو

نجاح عممية تعميـ وتعمـ الكبار في بموغ غايتيا وتحقيؽ أىدافيا ،في إعداد الجيؿ لمستقبؿ
أفضؿ ،وىو القادر عمى تحقيؽ أىداؼ التعميـ وترجمتيا إلى واقع ممموس ،باعتباره ركناً
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أساسياً مف أركاف العممية التعميمية .ونظ ارً لمحاجة إلى المعمميف المؤىميف لمتدريس فييا،
ونظ ارً الختالؼ أدوار معمـ الكبار عف معمـ الصةار ،ظيرت الحاجة إلى وضع برامج تدريبية

قادرة عمى النيوض بأدائو وتنمية كفاياتو في العصر الرقمي .وقد اتسع االىتماـ بتدريب
المعمّميف عمى أساس الكفايات ،حتى أصبح سمة مميزة لمعظـ ب ارمج إعداد المعمّميف

وتدريبيـ في مجاؿ تعميـ الكبار ،فوظيفة معمّـ الكبار تتعدى مجرد التمقيف بؿ تتعدى ذلؾ
لتنمية الميارات ،لتمتد إلى األخذ بيد الدارس نحو التعمـ الذاتي والتعمـ مدى الحياة ،كما
تسمو إلى أف يكوف لو الدور الكبير في تشكيؿ حياتيـ والتأثير فييا ،وتوجيييا إلى قيـ
الحياة بكؿ أبعادىا ،ويمدىـ بالوسائؿ التي تعينيـ عمى التكيؼ مع ظروؼ الحياة والتطورات
السريعة فييا ،لتحقيؽ األىداؼ التي يرجوىا المجتمع بكؿ أنشطتو وجوانبو،لموصوؿ بو إلى
مرحمة التمكيف.
حيث يقصد بالتمكيف" قدرة األفراد عمى التحكـ في حياتيـ بفاعمية ،وتمبية حاجاتيـ عمى
المستوى الشخصي واالجتماعي ،وىذا يتطمب أف يكوف لدييـ ميارات تربوية وتعميمية،
وامكانات اقتصادية تجعميـ قادريف عمى اختيار ما يريدونو مف ميف ،وفؽ رغباتيـ لتحقيؽ
أىدافيـ في الحياة".
فممعمّـ الكبار دوراف أساسياف :األوؿ في مجاؿ تعميـ الكبار داخؿ الحمقة ،ويتطمب أداؤه

مجموعة مف الكفايات التعميمية (المينية) ،والكفايات المتعمقة بالمعارؼ والميارات حوؿ

المواضيع التخصصية التي يدرسيا(دور داخمي) .والثاني دور خارجي (خارج الحمقة
التعميمية ) :يتعمؽ بالمشاركة في أنشطة المجتمع المحمي ،مف خالؿ المساىمة في نشر
التوعية والدعوة لالنضماـ إلى صفوؼ محو األمية ،أو تعديؿ بعض االتجاىات والقيـ
المحمية ،واإلرشاد والتدريب فيما يتعمؽ بالميف المختمفة ،مف خالؿ ندوات واجتماعات يعقدىا
األمية ومف أخطر واجباتو ،إيمانو
مع أفراد المجتمع" .لذلؾ فإف مف أىـ مسؤوليات معمّـ محو ّ
بدوره ف ي بناء المجتمع عف طريؽ إعداد المواطف المستنير ،الذي يعمؿ وينتج ويتفاعؿ مع
أسرتو وبيئتو ويبذؿ جيده في سبيؿ النيوض بنفسو ،وفي رفع مستوى مجتمعو في مختمؼ
المجاالت االقتصادية والثقافية والسياسية
وتعتبر البرامج التدريبية التي تركز عمى فكرة الكفايات في تدريب المعمميف مف االتجاىات
الحديثة والفعالة ،حيث تعتمد ىذه البرامج عمى تزويد المعمـ بمجموعة مف الكفايات
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والميارات ،التي يحتاجيا ألداء أدواره بدرجة عالية مف اإلتقاف ،فييمف أبرز مالمح التربية
المعاصرة ،وأكثرىا شيوعاً وشعبية في األوساط التربوية الميتمة بتربية المعمميف ،ولقد سادت
ىذه الحركة معظـ برامج تربية المعمميف في الدوؿ المتطورة تربوياً.

كفايات معلم الكبار:
ىناؾ العديد مف البحوث والدراسات التي أىتمت بكفايات معمـ الكبار ،ومنيا:

 أشار أحمد حجي ( )6()5336إلى كفايات معمـ الكبار تتمثؿ في اآلتي:

 -4مساعدة الدارسيف الراشديف عمى اكتشاؼ احتياجاتيـ التعميمية ويحددىا في ضوء
الظروؼ التى يعيشوف فييا.
 -5مشاركة الدارسيف في التخطيط لمخبرات النظرية والعممية التى تؤدى إلى إشباع
احتياجاتيـ التعميمية.
 -6تييئة الظروؼ المناسبة لمدارسيف ،حتى يستمروا في رغبتيـ في التعمـ.
 -7اختيار طرؽ التعميـ المناسبة وتعميميـ.
 -8مساعدة الدارسيف عمى قياس تقدميـ التعميمي ،وتقويـ تعميميـ.
 -9االتصاؿ بالبيئة ومصادرىا وربط ما يتعممو الدارسوف ببيئتيـ.
 -:التعريؼ ببرامج تعميـ الكبار وسعيو لجذب الدارسيف إلييا.
; -توفير المواد التعميمية الالزمة لمتعمـ.
 دراسة ديها عبدالشايف (:)0()9110
أشارت ىذه الدراسة إلى معمـ الكبار يحتاج لعدد مف الكفايات التي تؤىمو لمقياـ بعممو
كما يجب ،وتتمثؿ في اآلتي:
 -1تحديد العمؿ المراد تنفيذه مقدماً سواء كاف تحسيف الميارات أو دراسة موضوع معيف أو
حؿ مشكمة معينة.

 -2توجيو عممية التفاعؿ داخؿ المجموعة ،ومساعدة المجموعة في العمؿ.
()3

أحم ددم عيد ددم

()1

م ن حين محمم بمالش فى( " ، )2001نظ ع مام م

ص.117 -116

ح د د ( ،)2003الترب د ددم الميد ددتمرل

م يت ر غ ر منش رل  ،م هم المراي

الترب م،

الد ددت

مد ددمح الح د د ل ،الق د د رل ،مار الالد ددر ال رب د د  ،ص

ت

المتحدمل االمر ل دم " ،ريد لم

اللب ر ف ال ال د

م م الق رل ،ص ص .190-186
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 -3تنظيـ عممية التعمـ.
 -4مساعدة المجموعة في اكتساب المعرفة والفيـ والميارات والسموؾ واالستعددات.
 -5االعتناء باالحتياجات التعميمية لمدارسيف وطريقة تعمميـ والميارات المطموبة وكيفية
تقويتيا واثرائيا.
 -6مساعدة الدارسيف في اكتساب المعمومات والميارات فالمعمـ والدارس مشتركاف في
المقرر الدراسي.

 دراسة سعيد حممد حممد السعيد (:0 )9112
ىنػػػاؾ مجموعػػػة مػػػف الكفايػػػات التػػػي يتطمػػػب توجػػػدىا لػػػدى معمػػػـ الكبػػػار فػػػي أمػػػاكف
الطوارىء ،وتتمثؿ تمؾ الكفايات في اآلتي:

أوالً :كفايات عامة
 .4تحديد موضوع الدرس ،بصورة تساعد عمى توجيو الموقؼ التعميمي.
 .5تحديد أىداؼ الدرس بصورة إجرائية.
 .6تحديد األساليب التي يميد بيا لتقديـ الدرس ويستثير بيا دافعية الدارسيف لمتعمـ.
 .7إعداد محتوى الدرس وتنظيمو بصورة تساعد عمى توجيو الموقؼ التعميمي.
 .8اختيار طرؽ التدريس التي تتناسب وأىداؼ الدرس ومتةيرات الموقؼ التعميمي.
 .9استخداـ طرؽ التدريس بصورة جيدة.
 .:اختيار الوسائؿ التعميمية المناسبة لمدرس واستخداميا بصورة جيدة.
; .تحديد األنشطة التعميمية التي يمارسيا الدارسوف.
< .إعداد خطة التقويـ أثناء الدرس ،وبعد االنتياء منو.
 .43إدارة الموقؼ التعميمي بصورة جيدة.
 .44التفاعؿ مع المتعمميف( الدارسيف) بصورة تشيع بينيـ روح الود والحب.
 .45االستفادة مف نتائج التقويـ في تحسيف تعمـ الدراسيف.
الكفايات النوعية:

()1

ي د م محمددم محمددم الي د م ( :)2005لا د

الح م

ال شر ن ،مرلز ت

اللب ر،

مم

م د اللب د ر ،المددنتمر اليددن

ن شمس ،ص ص .103-86

- 647: -

ال ل د  -م د اللب د ر ف د القددرن

رؤية مقترحة لكفايات معلم الكبار في العصر الرقمي.

تنقسػػـ ىػػذه الكفايػػات النوعيػػة إلػػى :كفايػػات معرفيػػة ،كفايػػات ميارايػػة ،كفايػػات وجدانيػػة،

وىي كالتالي:5

 -كفايات معرفية:

 .4التمكف مف أساليب التدريس المناسبة لتعميـ الكبار.
 .5معرفة األسس االجتماعية لتعميـ الكبار.

 .6التمكف مف األسس النفسية لتعميـ الكبار.

 .7معرفة أساليب التقويـ التي يمكف استخداميا لتقويـ تعميـ الكبار.
 .8االستيعاب الكامؿ لمادة البرنامج التعميمي الذي يدرسو الكبار.
 .9فيـ كامؿ ألساليب التعزيز التي يمكف اتباعيا مع الكبار.

 .:فيـ طبيعة الميف التي يمارسيا الكبار في مجتمعيـ المحمي.
; .معرفة كاممة بالحاجات التعميمية لمكبار.

< .معرفة كاممة بالمجتمع المحمي لمكبار وحاجاتو التعميمية.

 .43اإللماـ بقدر مناسب مف العموـ المختمفة.

 .44معرفة أىمية تعميـ الكبار بالنسبة لمجاالت التنمية المختمفة.
 .45معرفة مفيوـ التربية المستمرة ومبرراتو.

 .46معرفة أساليب التعمـ الذاتي المناسبة لتعميـ الكبار.

 .47معرفة كاممة بخطة التنمية في المجتمع ومتطمباتو.
 -كفايات مهارية:

 .4اختيار وتنفيذ استراتيجية التدريس المالئمة لمموقؼ التعميمي ،والتي تتناسب
مع الكبار.
 .5تبسيط المادة التعميمية بما يتناسب ومستويات الدارسيف.
 .6تكويف عالقة يسودىا الود واالحتراـ المتبادؿ مع المتعمـ.
 .7إدارة الحوار بطريقة ،تثري الموقؼ التعميمي.

()2

ي د م محمددم محمددم الي د م ( :)2005لا د

الح م

ال شر ن ،مرلز ت

اللب ر،

مم

م د اللب د ر ،المددنتمر اليددن

ن شمس ،ص ص .103-86
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 .8إثارة دوافع التعمـ لدى الكبار وزيادة إحساسيـ بأىمية التعمـ ليـ.
 .9تحميؿ الظروؼ االجتماعية التي يعمؿ فييا الكبار لتييئة البيئة المناسبة
لتعمميـ.
 .:إعداد بعض الوسائؿ التعميمية المناسبة لتعميـ الكبار واستخداميا وتقويـ
أثرىا.
; .التخطيط لألنشطة التعميمية المالئمة لمكبار وتنفيذىا وتقويميا.
< .تخطيط البرنامج التقومي المناسب لمكبار وتنفيذه.
 .43تنمية قدرات المعمـ المختمفة وتطوير أدائو بما يتمشى والمتةيرات الطارئة.
 .44مواجية اختالؼ قدرات الكبار واختالؼ آرائيـ وأفكارىـ.
 .45إقامة عالقات مع قيادات المجتمع المحمي الذي يوجد فيو الكبار.
 .46إعداد بعض الدروس باستخداـ أساليب التعمـ الذاتي وتطبيقيا.
 .47تحميؿ محتوى البرنامج الذي يدرسو إلى جوانب التعمـ المختمفة.
 .48ربط محتوى البرنامج الذي يدرسو بحاجات الكبار ومتطمبات بيئتيـ.
 .49خمؽ مناخ تعميمي يقوـ عمى المشاركة والتعاوف.
 .4:إدارة مجموعات العمؿ والتعمـ في مجموعات.

 -كفايات وجدانية:

 .4التعاطؼ مع المتعمـ الكبير واحترامو وعدـ إشعاره بالعجز.

 .5تقبؿ انفعاالت الكبار المتبانية في المواقؼ التعميمية المختمفة.
 .6تقبؿ آراء الكبار واقتراحاتيـ بصدر رحب.
 .7تقدير أىمية تعميـ الكبار.

 .8الثقة بنفسو وبأىمية دوره كمعمـ لمكبار.

 .9االىتماـ بقضايا المجتمع ومشكالتيـ المختمفة.

 .:اإلحساس بمشكالت الكبار والتعاطؼ معيـ ومعاونتيـ.

; .االىتماـ بقضايا التعميـ عامة وقضايا تعميـ الكبار خاصة.
 -كفايات نفسية واجتماعية

 -4مساعدة الكبار عمى التكيؼ والتأقمـ مع األوضاع الجديدة.
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 -5استثمار قدرات الكبار عمى التحمؿ ،وتعزيز المرونة في ظؿ النزوح.

 -6مساعد الكبار عمى العودة لمحياة الطبيعية ،والتمسؾ بالمستقبؿ األفضؿ.
 -7يساعد النازحيف الكبار عمى تطوير ذاتيـ.

 -8تقػػديـ الػػدعـ النفسػػي بشػػكؿ شػػمولي يرتكػػز عمػػى الحمايػػة وآليػػات التكيػػؼ
والتأقمـ.

 -9تعزيز الوقاية مف العنؼ ،وغيره مف أشكاؿ االعتػداء واالسػتةالؿ ،والتصػدي
لو.

 -:يمبػػي احتياجػػات الكبػػار النفسػػية واالجتماعيػػة مػػف خػػالؿ تصػػميـ األنشػػطة
المتنوعة.

; -يطبؽ مبادئ حقوؽ االنساف مف خالؿ آليات وبرامج تعميـ وتعمـ النازحيف.
< -يتعاوف مع زمالئو لتعزيز الصحة النفسية لممتعمميف الكبار.

 -43يساعد المتعمميف الكبار عمى اتخاذ ق اررات سميمة.

 -44يساعد المتعمميف الكبار عمى تقدير ذاتيـ والثقة في قدراتيـ وامكاناتيـ.
 -45يعزز فرص التعمـ االجتماعي العاطفي.

 -46يحترـ ويقدر خصوصية المتعمميف الكبار وخصوصيتيـ.

 -47يشػجع المتعممػػيف عمػػى إقامػة عالقػػات وثيقػػة بػزمالئيـ ،ويكسػػبيـ الميػػارات
االجتماعية.

 -48يطػػور لػػدى المتعممػػيف الكبػػار الشػػعور باليويػػة ،والػوالء ،واالنتمػػاء ،والثقػػة،
واحتراـ الذات واآلخر.

 -49يعزز لدى المتعمميف الكبار الشعور بالتفاؤؿ واألمؿ في المستقبؿ.

 -4:ينمي لدى المتعمميف الكبار الشػعور بالمسػؤولية والقػدرة عمػى التعػاطؼ مػع
اآلخريف.

; -4يكوف لدى المتعمميف الكبار القدرة عمى التكيؼ واإلبداع واالبتكار.

< -4يفسح المجاؿ لممتعمميف الكبار إلبداء آرائيـ والتعبير عنيا وعف مشاعرىـ.
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 -53يستخدـ أساليب ولةة مناسبة عند التحدث مع المتعمميف الكبار عف النػزوح
واألزمات التي تعرضوا ليا.

 -54يستمع باىتماـ ألفكار المتعمميف وآرائيـ ومخاوفيـ.

 -55يدمج المعب والتسمية واألنشطة الترفييية في المنيج الدراسي.

 -56يػػػتمكف مػػػف ممارسػػػة آليػػػات اكتشػػػاؼ الكبػػػار الػػػذيف يحتػػػاجوف إلػػػى دعػػػـ
متخصص إضافي.

 -57يسػػاعد المتعممػػيف عمػػى تطػػوير الميػػارات الشخصػػية واالجتماعيػػة الالزمػػة
لمعيش مع اآلخريف والتصرؼ بطرؽ إيجابية.

 -58يشجع المتعمميف عمى تفيـ دورىـ كمشاركيف فاعميف في إعادة بناء أسػرىـ
ومجتمعاتيـ مف أجؿ المستقبؿ.

 -59يتعػاوف مػػع الجيػػات المعنيػة فػػي تحديػػد أولويػات االسػػتجابة لمتعمػػيـ وتػػوفير
الفرص المختمفة دوف تمييز.

 -5:يػػػوفر بيئػػػة تعمّػػػـ آمنػػػة داعمػػػة لممتعممػػػيف وألنفسػػػيـ ولةيػػػرىـ مػػػف الييئػػػة
التعميمية.

; -5يشػػارؾ فػػي تػػوفير خػػدمات العنايػػة المتنوعػػة التػػي تزيػػد مػػف فػػرص التعمػػيـ
قيما مضافة.
وتجعؿ لو ً
< -5يشارؾ في تقميص اآلثار السمبية لمنزوح.

 -63يشػػارؾ فػػي مراقبػػة انتياكػػات الحمايػػة لممتعممػػيف الكبػػار وتوثيقيػػا واإلبػػالغ
عنيا لألطراؼ المعنية.

 -64يشػػارؾ فػػي عمميػػات المراقبػػة واالسػػتجابة لقضػػايا العنػػؼ المبنػػى عمػػى النػػوع
االجتماعي.

 -65يشارؾ في تحديد التيديدات المتوقعػة أثنػاء توجػو المتعممػيف الكبػار ألمػاكف
التعمـ واقتراح التدابير الالزمة لمتعامؿ معيا.
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وبذلؾ أصبح تنمية كفايات معمـ الكبار في بيئػات الطػوارئ ضػرورة حتميػة فػي

ظؿ ىذه الظروؼ التي تمر بييا المجتمعات العربية ،والذي يتطمب تطػوير ميػارات معمػـ

الكبار و خبراتو ،لمساعدة الالجئيف والنػازحيف عمػى عمميػة التعمػيـ والػتعمـ ومػع مراعػاة
العوامؿ النفسية إلعادة دمجيـ في المجتمعات الجديدة مرة أخرى.

توصيات:
 إعداد تطبيؽ رقمي لمحو أمية الدراسيف الكبار.

 رقمنػػة المػػواد اإلثرائيػػة لممتحػػرريف حػػديثًا مػػف األميػػة واسػػتثمار المػػواد اإلثرائيػػة
المطبوعة.

 إعداد برامج تكنولوجية لتدريب معممي تعميـ الكبار.
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