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شكر وتقدير

وميليندابيلمؤسسةيفالزمالءمعبالتعاون،(سافيدراوخايميأرياسعمرمنبتوجيهألغرينوإلينور،أوفييدويوجينياوماريا،كروفوردومايكل،سانشيزألونسو)الدوليالبنكفيفريقالمنتجهذاأنتج

FCDOوالتنميةوالكومنولثالخارجيةووزارة؛(دينتيالككليو،كاظميآسيا،(بايبربن)جيتس رو،جويريسونياشقرون،بورهيني)اليونسكوو؛(ديوانبراغيا،راسلكينيث)اليونيسفو؛(برونوينرونا)

.(ميتشلكوهينجوان)الدوليةللتنميةاألمريكيةوالوكالة،(ثولوهونجرازكوين،باوالسميث،نورمنجولييتمونتويا،سيلفياكاتاياما،هيروميتشي

وجواو،أفيتابيليسيروو،أالسوتاريكاتريناوهانا،أالسينووإنريك،أيدووكريستيان،أكويرهبريمفاياويونيس،غيداءأبودينا:ذلكفيبماالزمالء،منالعديدمنوالمدخالتالمالحظاتمنالمنتجهذااستفاد

،توروديلتيريزاآنا،كوبيسديستيفانو،كراوتشلويس،كوستالياندرو،كوبوكريستوبال،كالركمارجريت،إنفانتيسسيردانوبيدرو،بيتيلوتارا،بارونوخوان،باكورومنال،أزيفيدوبيدرو

،الوثارتإيلدو،والهأالكا،هيرمانشونريان،هوكينزجيهروبرت،مارسيال،جريجوريلورا،جيفنمارتينكوين،فيلمرديون،فاسيهتازين،دوندارهاليل،جروبيلوديإيمانويال،ديمومبينزغابرييل

كريستين،سافتشينكويفغينيا،سافاألينا،ناير-راداكريشنانكارثيكا،بوشباراتنامأديل،نوموراشينساكو،ناجاشيمايوكو،موليناإيزيكيل،ماكدونالدإسلورا،مايتيثانه،بازالدوالونادييجو،ليندنتوبي

الذينال،أمهنارينمذكوأكانواسواء،للجميعشكرناخالصعنونعربسهوأيعننعتذر.ويتوجيفري،توينوموجيشاأليكس،تيكسيراإديلويسيانسن،سوندرجاردالرس،سينهاشابنام،كينغشريدر

.لناوخبراتهموقتهمبتكريستكرموا

ماريان عمكية: التصميم



الوصول إلى كل طفل واستبقائهم في المدرسة

تقييم مستويات التعلم بانتظام

إعطاء األولوية لتدريس األساسيات

كبزيادة كفاءة التدريس بما في ذلك من خالل التعلم للحاق بالر

تطوير الصحة النفسية واالجتماعية والرفاه

معدالتتتزايدذلك،إلىباإلضافة.العالمأنحاءجميعفيالتعلمفيكبيرةخسائراالبياناتوتظهرالتعليم،فيمسبوقةغيرانقطاعاتفيكوروناجائحةتسببت

:بالفعلالمرتفعتعلمالفقرسياقفيالتأثيراتهذهحدثت.العقليةالصحةوقضايااألطفالوعمالةالمبكروالحملالمبكرالزواججانبإلىالبلدان،بعضفيالتسرب

فيالتحسنالتمعدوكانتالعاشرة،سنبحلولبسيطنصقراءةعلىقادرينغيرالدخلوالمتوسطةالمنخفضةالبلدانفيالجائحةقبلاألطفالمن٪53كانحيث

تمالذيوالمدارسفيالتعلممنكفاءةأقلكانالذيبعدعنالتعليمظلوفيطويلةلفتراتالمدارسإغالقوبعد،19-كوفيدجائحةوخالل.بالفعلجدابطيءالتعلم

.٪70إلىالتعلمفقرمعدليصلأنيمكنمتكافئة،غيروصولإمكانيةمعتوفيره

نمالجيلهذاحصوللضمانعاجلةإجراءاتاتخاذإلىحاجةهناك:المحكعلىهيواالجتماعيةاالقتصاديةالمكاسبمنعقودوكذلكالمستقبليالتعلمإن
.والمستقبليةالسابقةاألجيالتعليممثلاألقلعلىجيدتعليمعلىالطالب

فيياقللسالمناسبالتعلماستعادةبرنامجيساعدأنيمكن

منعملإطارالوثيقةهذهتقدم.التعلموتسريعاستعادة

ينحفي.البرنامجهذامثلإلنشاءسياساتإجراءاتخمسة

ىإلالوصولأي)السياساتإجراءاتمنإجراَءْينأولأن

يدعمان(ظامبانتالتعلممستوياتوتقييمواستبقاؤهمالطالب

فإنطيط،والتخالمراقبةذلكفيبماالُمْنِصفة،االستعادة

يجياتاستراتتشكلالمتبقيةالثالثةالسياساتإجراءات

إلىظرالنوينبغي.والرفاهيةوالتعلمالتدريسلتحسين

-اساتالسيبخياراتقائمة-مرنأنهعلىالبرنامجتكوين
.اقهاسيمعوالتكيفوالدمجباالختيارالبلدانتقومكي

إنشاء برنامج استعادة التعلم: اإلطار
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في خسائر في التعلم في جميع أنحاء العالمتسببت التعطيالت الناجمة عن فيروس كورونا المستجد

أفريقيا

ي التعلم تكبد طالب الصف الثاني خسائرا ف: جنوب إفريقيا

.من سنة تعلم٪ 70تصل إلى

منسنتينيعادلماالرابعالصفطالبفقد:مالوي

التعلم

آسيا

الصفطالبمنفقط٪16:الهند،كارناتاكاريف

،2020عامفيبسيطةطرحعمليةإجراءيمكنهمالثالث

2018عامفي٪24بنحومقارنة

كفاءةالإثباتفيفشلواالذينالطالبعددزاد:كمبوديا

٪49ومنالخميرلغةفي٪45إلى٪34مناألساسية

.الرياضياتفي٪74إلى

أوروبا

الدراسيالعاممن٪20يعادلماالطالبفقد:هولندا

لمادةالتعلممنشهرْينضياع:المتحدةالمملكة

.ةوالثانوياالبتدائيةالمدارسطالببينالقراءة

أمريكا الالتينية

٪28الطالبتعلم:البرازيلباولو،ساو

ياوجاهالدراسةاستمرتلوبمامقارنةفقط

الصفيةالغرففي

يفالتعلمفيكبيرةخسائر:المكسيك

والكتابةوالقراءةالحسابأساسيات

الملخص التنفيذي

فيو.لصفيةاالغرفةفيتمضيتهينبغيالذيالوقتمنهائالً قدًراالعالمحولاألطفالفقد

بسببالمدارسإغالقأنإلىالتقديراتأشارت،2020نيسان/أبريلفيالذروةفترة

الصعيدوعلى.دولة188فيطفلمليار1.6منألكثرالتعليمتعطيلإلىأدىالجائحة

فيالتعليمأنظمةكانت،2022شباط/فبرايرحتى2020شباط/فبرايرمن،العالمي

راألكثاألطفالتضررمع،تعليمًيايوًما141لنحوالوجاهيللتعليمتماًمامغلقةالمتوسط

.متناسبغيربشكلالعالمفيفقًرا

والعاليةسطةوالمتوالمنخفضةالبلدانفيوالقراءةالرياضياتفيكبيرةخسائرتوثيقتم

يكالتشوجمهوريةوكينيااإيطاليوالبرازيلمثلبلدانمنالناشئةاألدلةتظهر.الدخل

قبلماواجوأفالحاليةاألفواجبيناألداءفيصارخةاختالفاتوغيرهاوباكستانإثيوبياو

.الجائحة

فيلمالتعخسائرأنمختلفةبلدانفيالتعلمخسارةتقيسدراسة36لـحديثتحليلوجد

منتقريًباعامنصفيعادلماأي،المعيارياالنحرافمن0.17إلىتصلالمتوسط

.التعلم



ولتجنب . وهذا  خطأ. يعود إلى المسار الصحيح في غضون فترة وجيزةم سمع إعادة فتح المدارس، قد يكون من المغري استئناف العمل كالمعتاد، على افتراض أنه بمجرد عودة األطفال إلى الغرف الصفية، فإن تعلمه

.التأثير الدائم على تراكم رأس المال البشري لهذا الجيل، تحتاج البلدان إلى التركيز على استعادة هذه الخسائر وتسريع التعلم

مدة إغالق 

المدارس

لم
تع

 ال
دم

تق

الوقت

ة جائحمسار التعلم قبل 

كورونا

إغالق المدارس فتح المدارس

ونا مسار التعلم بعد جائحة كور

(العمل كالمعتاد)

مسار استعادة وتسريع 

ناالتعلم  بعد جائحة كورو

دق.خطرفيالمستقبلفيالتعلممسارات1.

عودةردبمجالتراكمفيالتعلمخسائرتستمر

األطفاليتعرض.المدرسةإلىاألطفال

امبأفواجمقارنةعامكلأقلالتعلملخطر

.الجائحةقبل

، ائع التعلم الضقد تتكون خسائر التعلم من .   2

أي التعلم الذي لم يحدث بسبب إغالق 

قًا ، التعلم المكتسب سابنسيانالمدارس، و

قبلي التعلم المستويمكن أن تتضمن أيًضا 

.المفقود

سق يمكن أن يؤدي برنامج استعادة التعلم المت.  3

َعة للتعلم إلى  استعادة ُمَسرَّ

خسائر التعلم المستقبلية 

المحتملة

مسارات التعلم قبل وبعد جائحة كورونا

نسيان التعلم والتعلم الذي

فاتهم

التعلم في المستقبل في خطر إن لم يتم اتخاذ إجراء

الملخص التنفيذي



الملخص التنفيذي

.ئحة، والذي يتألف من مزيج من االستراتيجيات القائمة على األدلة الستعادة التعلم ، في إعادة الطالب إلى مسارات التعلم السابقة للجاالمتكيف مع السياق يمكن أن يساعد برنامج استعادة التعلم 

الستعادة وتسريع التعلمإطار عمل 

إعادة فتح المدارس بأمان 

وإبقائها مفتوحة

التشجيع على العودة إلى

الغرف الصفية من خالل 

حمالت العودة إلى المدرسة

ة تقديم التحويالت النقدي

لألسر الفقيرة

كر استخدم أنظمة اإلنذار المب

ن لتحديد الطالب المعرضي

للخطر

ائُِم بين استخدم المناهج التي تُوَ 

:  مالتعليم  واحتياجات التعل

التدريس الموجه؛ علم أصول

التدريس المنظم، والدروس 

يالخصوصية، والتعلم الذات

:  دعم المعلمين بشكل مستمر

بناء مهارات أصول تربوية 

عملية ورقمية

زيادة وقت التدريس

تعزيز التعلم باستخدام 

التكنولوجيا

ى تقييم خسائر التعلم عل

دون /المستوى الوطني

الوطني

تزويد المعلمين بأدوات 

فيةلقياس مستوى الغرفة الص

ضبط المنهاج عبر المواد 

وضمنها

إعطاء األولوية للحساب 

ومعرفة القراءة والكتابة 

والمهارات االجتماعية 

والعاطفية

تركيز التدريس على سد 

وب الفجوات بين التعلم المطل

يع والفعلي للطالب في مواض

محددة

بناء قدرة المعلمين لدعم 

رفاهية طالبهم وتحديد 

الطالب الذين يحتاجون إلى

خدمات متخصصة

دعم رفاهية المعلم وقدرته 

على الصمود

ب االستثمار في سالمة الطال

وتغذيتهم ووصولهم إلى 

مرافق المياه والصرف 

الصحي والنظافة



تشجيع ومراقبة ودعم العودة إلى المدارس
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الوصول إلى كل طفل واستبقائهم في المدرسة
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ضمان عودة جميع األطفال الى المدرسة
وبقائهم فيها 

إعادة فتح المدارس وإبقائها . 1
مفتوحة

حمالت العودة إلى المدرسة . 2
وأنظمة اإلنذار المبكر ومشاركة

األسرة

التعليم المدرسي المجاني 3.
والوجبات المجانية والتحويالت 

النقدية 

.المرتفعالدخلذاتالبلدانفيحتىالوجاهي،التدريسفعاليةبنفسبعدعنالتعلميكنلم.التعلمالستعادةأساسيمتطلبهومفتوحةالمدارسوإبقاءالمدارسفتحإعادة
.مفتوحةالمدارسإبقاءهميةأعلىيدلمما،التعليميبالفاقدمتناسبغيربشكلاألحيانمنكثيرفييتأثرونحظااألقلالخلفياتمنالطالبوكانكبير،التعليميالفاقدوكان

مهم إبالغ ومن ال. ، العامة والموجهة للطالب المعرضين للخطر ، في زيادة معدالت الحضور أو إعادة االلتحاقحمالت التواصل الخاصة بالعودة إلى المدرسةيمكن أن تساعد 
.تعلمقد تمنع األطفال من العودة، فضالً عن قيمة التعليم والمخاوف الوالدْين بشأن المخاطر الصحية أولياء األمور بأنه من اآلمن إعادة األطفال إلى المدرسة، ألن 

تجاوز الحضور والتسرب متعدد األسباب ، ولهذا من المهم. في تحسين استبقاء الطالبتساعد أنظمة اإلنذار المبكر للتعرف على الطالب المعرضين لخطر التسرب يمكن أن 
.ةالمدرسمن وتحصيل الطالب، والنظر في كيفية تأثير عوامل مثل القيود المالية والوضع األسري واألقران ونقص الدعم المجتمعي على خطر تسرب الطالب 

بالطفلالمحيطمجتمعوالاألسرةوتؤثر.األولىالسنواتخاللسيماالأطفالهم،تعليمفيرئيسيةفاعلةجهاتالرعايةومقدمواآلباءيُعتبر.األطفالتعليمفياألسرإشراك
.المدرسةفيكةالمشارتحسينإلىالتعليموجودةوتكاليففوائدعنبمعلوماتاألمورأولياءتزويديؤديأنويمكن.فيهاوالبقاءالمدرسةإلىالطفلذهاباحتماليةعلى

.األطفالتعليمفينشطدورلعبعلىوالمجتمعاتالعائالتتشجعوأناألموروأولياءالمعلمبينالعالقاتاألنظمةتعززأنويجب

ية عن طريق إزالة تظهر أدلة قوية من جميع أنحاء العالم أنه عندما يتم تخفيف القيود المال. إلغاء الرسوم المدرسية أو تقديم وجبات مدرسية مجانية أو تحويالت نقدية لألسر
24ارس اإلعدادية قائمة في وبينما تقدم جميع البلدان تقريبًا دراسة مجانية في المدرسة االبتدائية، تبقى الرسوم في المد. فمن المرجح أن تزداد المشاركة في المدرسةالتكلفة، 

.بلد40بلد، وللمدرسة الثانوية في 

وع للحصول على معلومات إضافية، يرجى الرج

:  19د استجابة كوفي: الى المورد الخارجي التالي

.2020. اليونسكو. إعادة االلتحاق

ثالثةوهناك.فيهاوبقائهمالمدرسةالىاألطفالجميععودةلضمانإجراءاتاتخاذويلزم.المدرسةإلىاألطفالجميعيعودأنينبغيالتعلم،الستعادة

المجانيالتعليم(3المدرسةإلىالعودةوحمالتالمبكراإلنذارأنظمة(2مفتوحةوإبقائهاالمدارسفتحإعادة(1فيتساعدأنيمكناإلجراءاتمنمجموعات

النقديةوالتحويالتوالوجبات



:نوعان رئيسيان من التقييمات الستعادة التعلم

فهمعلىياساتالسصانعيللتعلماألساسيةالمقاييستساعدأنيمكناإلقليمي،أوالوطنيالمستوىعلى:النظاممستوىعلى

اتخاذعلىمتساعدهأنيمكنوالتيالطالب،تعلمفيالمساواةوعدمالوقت،بمرورالتعلمفيواالتجاهاتالتعلم،تحديحجم

ً األكثرالفئاتبينوالتسربالتعلمفقرلعكسالمواردحشدوكيفيةمكانبشأنمستنيرةقرارات تقديريساعدأنيمكنو.ضعفا

أنويمكن.التعلمعادةالستمناسبةاستراتيجياتتصميمفيالبالدفقدانه،تمالذيالمحددالمحتوىوكذلكالتعليمي،الفاقدمقدار

الملحةالحاجةلىعبالسياساتالخاصةالمحادثةتركيزفيعام،لمدةالتعلمقيمةمنكجزءالتعليميالفاقدعنالتعبيريساعد

.التعلمالستعادةوالموارداإلجراءاتلحشدحاسمةأداةوليكونالتعلمفقرلمكافحة

الفاقدوالفعليالمدارسإلغالقالكبيراالختالفمالحظةيرجى)توضيحيمثال
:(التعليمي

علمبالتاستبدالهاتموالتيالنظامي،التعليممنسنة1.5فاتهمالطالب1.

الهجين

منفعاليةأقلكانولكنهالتعليمي،الفاقدمنالتخفيففيالهجينالتعلمساعد2.

سنة0.5ل،المثاسبيلعلىيعادل،مافقطالطالبتعلملذلكالعادي،التعليم

التعلممن

المدرسةإلىعودتهملدىالتعلممنواحدعاممتأخريناآلنالطالب3.

علىلجودةاعاليةبياناتعلىالحصولالضروريمنالنظام،مستوىعلىالبياناتإلىباإلضافة:الدراسيالفصلمستوى

تكييفعلىالمدارسوقادةالمعلمينوالتكوينيةالتشخيصيةالتقييماتتساعدأنويمكن.الطالبأداءحولالصفيةالغرفةمستوى

لتنفيذضروريةيةالصفالغرفةتقييماتتعتبر.أفضلبشكلالتعلمعلىالطالبلمساعدةالتربويةوالنُُّهجالتدريسخطط

َهة،التعليماتمثلاالسترداداستراتيجيات فعاليةولمراقبةهم،بالخاصةالتعلممستوياتحسبالطالبتصنفوالتيالُمَوجَّ

لألطفالوتوفرالمناهجمعاييرأساسعلىالمحرزالتقدمفهمعلىالمعلمينالتقييماتتساعدأنويمكن.التعلماستعادةتدخالت

.ومستمًرامتجاوبًاتعليميًادعًما

سنة من التعلم الهجين1.5

سنة تعلم0.5مكافئ التعلم  مكافئ الفاقد سنة تعلم واحدة

الملخص التنفيذي

مستويات التعلم بانتظامتقييم 

ُهج التعليمية وقرارات السياسة سواء باتخاذ قرارات مستنيرة حول النُّ حد إن فهم مستويات التعلم الحالية لألطفال في الغرفة الصفية وتقدير خسائر التعلم على مستوى منهجي يسمح للمعلمين وصانعي السياسات على 

.األخرى الالزمة لتعزيز استعادة التعلم



ةالمفاهيميوالمتطلباتاألساسيةللمهاراتاألولويةالتدريسخططتعطيأنيجب

المسبقة

منمتزايدعددفيالالحقللتعلماليوميةالبوابةتمثلالتياألساسيةالمهاراتإلىالتأسيسيالتعلميشير

تزايدةمبصورةوكذلك،والرياضياتالقراءةفياألساسيةالمهاراتإلىهذهتشير.والتخصصاتالموضوعات

.المهمةوالعاطفيةاالجتماعيةوالكفاءاتالرقميةالمهاراتالى

.لتعلماسلسلةفيالالحقالمحتوىتعلمقبلتعلمهيجبالذيالمحتوىهيالمسبقةوالمتطلباتالسوابق

خبيرْكم  حُ إلىحاجةهناكتكونوقداآلراءتختلف؛دائًماالسهلباألمرليس"سابق"أوأساسيهوماتحديدإن

ولويةاألذاتالمهاراتلتحديدالمستخدمةالمشتركةالمعاييرفإن،ذلكومع.اآلراءفيتوافقإلىللتوصل

:تشملالمعرفةومجاالت

حياة أو المطلوبة في ال/المعرفة التي تدوم بعد الصف الحالي أو الدورة الحالية ، و/ما هي المهارات: التحمل•

اليومية للخريجين؟

المعرفة التي يمكن استخدامها عبر مجاالت المواضيع؟/ما هي المهارات: االستفادة•

ع التعلم الالحقة متطلبات مسبقة لمواضي/المعرفة التي تعتبر سابقة/ما هي المهارات: االستعداد للمستوى التالي•

في المسار؟

الملخص التنفيذي

األولوية لتدريس األساسياتإعطاء 

مستوياتعنونيتخلفالطالبجعلكوروناجائحةابسببالتعليمتعطلألنونظرا.الملحةاالحتياجاتمعأفضلبشكلالدراسيةالمناهجلمواءمةإليهاالحاجةتمستعديالتإلجراءحاسمةفرصةالجائحةصدمةتمثل

ضُ قدالدراسيبالمنهاجالمرنغيرااللتزامفإنفيها،همالتيللصفوفالمناسبةالتعلم التياألساسيةالمفاهيمبدايةقانإتدونالدراسيالمناهجعبرانتقلواوإذا.لتعلمهامستعدينليسوابموادللتعاملالطالبيُعَّرِ

.لهالمتاحاالوقتفياألساسياتلتدريساألولويةإلعطاءالتدريسخططتعديلالبلدانعلىيجب.شكموضعستكونكاف  فهممعتعقيداأكثرمواضيعإلىاالنتقالعلىقدرتهمفإنإليها،يحتاجون

كيف يبدو هذا في الواقع العملي؟

عادةالستكاستجابةاألساسيةوالمعارفللمهاراتاألولويةإعطاءأجلمنمناهجهاالبلدانمنالعديدعدلت

شكلتاتخذبلالدراسية،للمناهجالنطاقواسعةإصالحاتشكلهذهتتخذولم.كوروناجائحةخاللالتعلم

.والتعليميةالدراسيةالمناهجفينسبيًاسريعةتعديالت

:  وتضمن ذلك

والكتابة إعادة موازنة الوقت المخصص لتكريس المزيد من الوقت للمهارات األساسية في تعلم القراءة•

والحساب

التركيز على الكفاءات الرئيسية في مجاالت التركيز هذه•

تبسيط المحتوى المكرر؛ وتكامل المواضيع على أساس الروابط المنطقية•

عايير نشر أهداف ونتائج التعلم المحدثة ؛ وإنتاج وثائق المناهج الدراسية المحدثة، وأدلة المعلم، وم•

.التقييم، وما إلى ذلك

.توفير قدر أكبر من المرونة للمدارس لضبط خطط التدريس وفقًا الحتياجات طالبها•

.يرجى الرجوع الى  حاالت جنوب إفريقيا وتشيلي واإلكوادور وفيتنام وغيانا



خيارات واستراتيجيات السياسات

التدريس الموجه

لمستوىاوفقً تجميعهمخاللمنللطالبالتعلممستوياتمعالتدريسيوائم

وهو.اليوممنمخصصلوقت-الصفأوالعمروليس-لديهماإلتقان

األداءيذوالطالبلدىالتعلملتسريعفاعليةالنماذجأكثرأحديُعتبر

.المتدني

أصول التدريس المنظم

برامج التعلم ذاتية التوجيه

السرعةباألساسيةالمهاراتإتقاننحوتدريجياالتقدممنالطالبتمكين

ةاألنشطتكونأنويمكن.المعلممنمحدودةمساهمةمعتناسبهم،التي

.والورقالرصاصالقلمعلىقائمةأوبالتكنولوجيامدعومة

الدروس الخصوصية

لالتيصغيرةلمجموعةأوالفرديةالتدريسبرامج منحخاللمنالتعلمتَُكّمِ

تاجيححيثالمحددة،المجاالتنحوالتدريسوتوجيهالفردياالهتمامالطالب

تواتروالمجموعةحجمعلىالفعاليةوتعتمد.الممارسةأوالدعمإلىبشدةالطالب

.الجلسات

توسيع نطاق وقت التعلم

تسريعلأخرىإستراتيجيةهوالتعلمفيالطالبيقضيهالذيالوقتإطالةإن

الجودة،عاليللتدريسإضافيوقتاستخداميجبفعالة،تكونوكي.التعلم

انكإذا)مرتفعاحضوراوتضمنواضحة،تعليميةأهدافلهايكونأنويجب

.واإلجهاداإلرهاقاحتماليةمثلالسلبيةالجوانبوتوازن،(طوعا

شملوت.التعليماتلتشملمعًاتعملاالستثماراتمنمتماسكةحزمة

؛(علمالمأدلةمثل)الجودةعاليةوتعلمتدريسموادالرئيسيةالمكونات

.مرالمستالطالبوتقييمللمعلمين؛المستمروالتوجيهوالتدريب

سية النقاط الرئي

للبلدان

.الدراسيوماستعادة التعلم الذي يوفر إرشادات موجهة لمجموعات الطالب ذوي االحتياجات التعليمية المتشابهة، خالل أربع فترات ذات أسبوعين في اليبرنامجتعمل على توسيع نطاق : البرازيل

، وبعد إعادة فتح المدارس. مع مواد متعددة المناهج لمساعدتهم على مراجعة وممارسة المفاهيم األساسية بالسرعة التي تناسبهم أثناء إغالقات المدارس9-4المختلطة لألطفال في الصفوف من حزم التعلم المنزلي قدم : األردن

.يستمر استخدامها كأداة الستعادة التعلم

.محو األمية للصفوف المبكرة الذي يوفر خططا لدروس مكتوبة، وتدريب وتوجيه للمعلمين، وتقييم متكرربرنامجتعمل على تعزيز االستعداد للتعلم من خالل : الموزمبيق

الملخص التنفيذي

كفاءة التدريس بما في ذلك من خالل التعلم للحاق بالركبزيادة

ة التعلم المتمحورة على المتعلم ت التدريس األكثر فاعلية واستراتيجيات استعادرساللتعافي من خسائر التعلم ، ينبغي أن تقوم أنظمة المدرسة بدعم المبادرات التي تزيد من مقدار التعلم داخل الغرف الصفية، من خالل مما

.تعتبر عملية تحسين جودة التدريس وتوجيهه إلى مستوى الطالب من بين أهم التدخالت لعكس التدهور في تقدم التعلم. والتي يمكن أن تساعد جميع الطالب على تحقيق مكاسب في تعلمهم

:هناك خمسة نُُهج قائمة على األدلة الستعادة وتسريع التعلم يمكن للبلدان أن تختارها وتجمع بينها وتتكيف معها، وهي



دعم قدرة المعلم 
على التكيف

دعممنبدورهميتمكنواىحتكافيدعمإلىالمعلمونيحتاج.وظائفهمبشأنمتزايًداوتعقيدامتزايدةمطالباالمعلمينمنالعديدواجه،بعدعنالتعلمالىالتعليمأنظمةانتقالمع

:التكيفعلىالمعلمقدرةولدعم.تعلمهموتسريعطالبهم

األقرانعمدومجموعاتوالتوجيه،التواصلوتعزيزالفحص،آلياتذلكفيبما،حدتهامنوالتخفيفاإلرهاقعالماتالكتشافآلياتخاللمنالمعلمينوضعتفقد•

المعلمينوربطالنجاح،قصصوتبادلالمعلمين،مساهماتعلىالضوءتسليطخاللمنالداخليالدافعتعزيز•

األخرىواألدواتوالتدريبالمشورةتقديمخاللمنللمعلمينواالجتماعيالنفسيالصعيدعلىالتكيفعلىالقدرةبناء•

دعم المعلمين على 
مستوى التدريس

لتنفيذدعمإلىونالمعلمسيحتاجبذلك،للقيام.السابقةباألفواجمقارنةالتعلمفيكثيًراتأخرواالذينالطالبمنجيلتدريسفيتتمثلصعبةمهمةالمعلمونيواجه

:التدريسمستوىعلىالمعلمينولدعم.التدريسلتعزيزكأداةالتقييماتواستخدامالتعلموتسريعاستعادةاستراتيجيات

الدروسخططالحاالتبعضوفيالشخصيالتدريبذلكفيبما،والتوجيهالعمليالتدريبخاللمنالتعلماستعادةاستراتيجياتتنفيذفيالمعلميندعم•

المنظمة

بالتدريسالخاصةقراراتالاتخاذفيواستخدامهاوتفسيرهاالبياناتوتسجيلبدقةالتقييمأدواتلتنفيذالدعمتقديمخاللمنالطالبلتقييمالمعلمينتجهيز•

متخصصدعمإلىيحتاجونالذينالطالبوتحديد،المدرسةداخلاالستراتيجياتخاللمنللطالبواالجتماعيةالنفسيةالرفاهيةلدعمالمعلمينإعداد•

دعم المعلمين على 
يالمستوى التكنولوج

علىالمعلمينولدعم.اليوملتعليماتقديملتعزيزأيًضاولكنالمستقبلية،للصدماتلمواجهةاستعداداالتعليمأنظمةإلعدادكطريقةفقطليسليبقى،موجودوالهجينالمختلطالتعلم

:التقنيالمستوى

، األمر الذي يتطلب استثمارات في األجهزة واالتصالتزويد المعلمين بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا•

وجيا التدريس ومتى ال تفعل ويجب أن يساعد التدريب المعلمين في الحكم على متى تعزز التكنول. لتعزيز تقديم التعليمبناء مهارات المعلم في كيفية استخدام التكنولوجيا•

.ذلك

النظير، واستخدام على سبيل المثال ، لتنفيذ التقييمات، واستخدام مجموعات دعم النظير إلى-مساعدة المعلمين على استخدام التكنولوجيا لمعالجة الفجوات في التعلم •

.برامج التعلم الذاتي التوجيه، وغيرها

الملخص التنفيذي

كفاءة التدريس بما في ذلك من خالل التعلم للحاق بالركبزيادة

دعم المعلمين في أدائهم



الصحة والرفاهية على المستوى النفسي واالجتماعيتطوير

بما،والشباباألطفالبينالنفسيةالصحةمشاكللتفاقممقلقةصورةالدراساتترسم(MHPSS):واالجتماعيالنفسيالمستوىوعلىالنفسيةللصحةالدعمتوفير.1

النفسيعمالدأشكالمنوغيرهاالمساعدةخطوطكوروناجائحةخاللاستخدامهاتمالتيالتدخالتوتشمل.السلوكيةوالمشاكلوالقلقالتوتراالكتئاب،زيادةذلكفي

النفسيةللصحةالدعموفيرتكيفيةحولللمعلمينالمهنيةوالتنميةالمدرسة،فيواالجتماعيةالنفسيةوالتدخالت،(اإلذاعيةوالبرامجالهاتفيةاالستشارات)بُعدعنواالجتماعي

.(العملوورشاألقران،مجموعات)المعلمينرفاهيةويدعمواالجتماعي،النفسيالمستوىوعلى

تضمنتالجائحة،خالل.جيًداويتغذونجيدةبصحةيتمتعونعندماللتعلممستعديناألطفاليكون:المدرسيةالتغذيةوبرامجالمدرسةالىالمستندةالتغذيةخدماتدعم.2

التغذيةبرامجنطاقوتوسيع،(كوستاريكا)متقطعةأوطويلةلفتراتالمدارسإغالقأثناءتسليمهاأوالمدرسيةالوجباتجمعنموذجإلىالتحولالواعدةالقطريةالتدخالت

.(منغوليا)الصحةقطاعخاللمنالطبيعيةوالرضاعةالتغذيةبشأنالمشورةوتقديم،(إيران)األطفالمنالمزيدإلىللوصولالمدرسية

والنظافةالصحيوالصرفالمياهخدماتإلىالوصولزيادةأناألدلةتُظهر:(WASH)الصحيةوالنظافةالصحيوالصرفبالمياهالمتعلقةالمدارساستجاباتتنفيذ.4

قامتالجائحة،اللخ.األكاديميواألداءللطالبالمعرفيةالمهاراتوتعزيزالمدرسةعنالتغيبمنالحدذلكفيبما،والتعليميةالصحيةالفوائديعززواستخدامهاالصحية

لمنعالصحيلصرفوااليدينلغسلموادوتوفير؛(موزامبيق)للجنسينصديقةجعلهاذلكفيبما،المدارسفيالصحيالصرف/النظافةمرافقتحسين:يليبماالبلدان

جمهورية)للطالباليدينغسلتقنياتتعليماستراتيجياتذلكفيبماالصحية،النظافةممارساتعلىالمعلمينوتدريب،(اإلكوادور)المستجدكورونافيروسانتشار

.(قيرغيزستان

التدخالتوتشمل.والمدرسةوالمعلمينالطالبمستوىعلىالنتائجتحقيقفيالمساهمةالعواملمنهاًماعامالً التعلمبيئاتفيالسالمةتعتبر:الطالبسالمةحماية.3

الحوادثنعلإلبالغالهويةومجهولةآمنةإجراءاتوضعالتعليم،نظامبياناتإدارةممارساتفيالمدرسيةالسالمةورصدتشخيصتضمينالمدرسيةالسالمةلتعزيز

.المجتمعوأفرادلألهاليإعالميةعملوورشحمالتوتنظيمالمدرسة،وخارجداخل

عافيللترنامًجابالحكومةنفذت:الدومينيكانجمهورية

تعليموالالتربيةوزارةطورته)أسبوعينمدتهالنفسي

خالل(الدوليةللتنميةاألمريكيةوالوكالةواليونيسيف

المدارسإغالقبعدالوجاهيالتعليممناألولىاأليام

.كوروناجائحةأثناء

رنامجباستمراريةالتعليموزارةضمنت:كوستاريكا
اءإنشخاللمنالمدارسإغالقأثناءالمدرسيةالتغذية

 األرسةألفراد يمكنحيثتجميعواقعم
 
َسل

َ
ساللمت

الطعام

وعسيعالج:الهند،ناجاالند  دول  الالبنكيدعمهمشر
مدرسةبالالمرتبطاالجتماع  النوععىلالقائمالعنف

تجمعتعليميةمعلوماتأنظمةتطوير خاللمن
؛النوعحسبالمصنفةالبيانات االجتماع 

وتوكوالت  عنيالش لإلبالغالدولةمستوىعىلوالبر
اكالقدراتوبناءالحوادث؛ ألمور اوأولياءالمعلمي   وإرسر
.األوسعوالمجتمع

أنظمةتأهيلالبالدأعادت:قيرغيزستانجمهورية

والصرفاليدينلغسلمرافقاوأقامتبالمياهاإلمداد

ممارساتعلىالمعلمينودربتالمدارس،فيالصحي

.الصحيةالنظافة

الملخص التنفيذي

المحركةالعواملمنيرهاوغ،واالجتماعيةالنفسيةوالرفاهيةلألطفالالعقليةالصحةعلىتعطيالتمنبهايرتبطوماكوروناجائحةآثارومعالجةفهمفياالستثمارمناوالشباباألطفالورفاهيةتعلمحمايةتتطلب

.والنظافةالصحيالصرفمرافق،المياهعلىوالحصولوالتغذيةالسالمةذلكفيبماالعامةللرفاهية



Country 

cases

قبللماالتعلمأهدافتشخيص•
المتوسطوالتحصيلالجائحة

حةللجائالتعلمخسائرتشخيص•

نقاط)التعليمنظامقدرةتشخيص•
هومالتقييم(والضعفالقوة
ممكن

مكنيالتيالسياساتخياراتفهم•
استخدامها

تشخيص فاقد التعلم وقدرة النظام. 1

ةلالستجابالتعلمأهدافتحديد•
فترةوكذلكالتعلملخسائر
التعلمخسائرالسترداد

لاألجطويلةالتعلمأهدافتحديد•
بيجالتيالهيكليةواإلصالحات

قد)الطويلالمدىعلىإجراؤها
دائمةسياساتوضعتشمل

ببسبالتعلمخسائرالستعادة
(الجائحة

وضع رؤية للتعلم واألهداف. أ-2
السياساتمنمزيجتحديد•

خسائرالستردادواالستراتيجيات
بينأفضلبشكلالبناءوإعادةالتعلم
عملإطارفيالموجودةتلك

RAPID

ياقسمعالمختارةالسياساتتكييف•
البلد

ةسياسلكلمحددةتنفيذخططوضع•
البرامجتكونأنويجب.وبرنامج
ومتعددةالسنواتمتعددةمساعي

ةاألوليالمرحلةذلكفيبماالمراحل،
.العاجلة

رهاتحديد السياسات وتكييفها وتطوي. ب-2

التنفيذلمراقبةخطةوضع•
المبكرةوالنتائج

كيف،للتقابلةالخطةأنمنالتأكد•
ةالمنتظمبالتعديالتوالسماح

لعلىوالمحافظة ليمستََحمُّ
للرسوب

ارباستمرالقرارصانعيإشراك•
الوقتفيالقراراتخاذلضمان
.المناسب

كن مستعًدا للمراقبة والضبط . 3

.عندما يختار المرء السياسات ويكيّفها ويطورها ، قد يكون من الضروري العودة إلى الوراء وإعادة تعديل أهداف التعلم: مكررة. ب-2و . أ-2الخطوات 

خطوات وضع خطط متعددة السنوات الستعادة التعلم وإعادة البناء بشكل أفضل

الملخص التنفيذي

علىالتعليميالفاقدلمعالجةلةعاجإجراءاتالبرامجتتخذأنويجبالمراحل؛ومتعددالسنواتمتعددمسعىيكونأنويجب.مناسباعاماوإنفاقًاقويًاوتخطيًطاقويًاسياسيًاالتزاًماالتعلماستعادةبرنامجإنشاءيتطلب

نظًراوالتعديل،للرسوبحملالتمنعاليةبدرجةاألنظمةتتمتعأنيجبالتنفيذ،وأثناء.الجائحةقبلمامسارهوتحسينالتعليميالفاقداستردادإلىالجيلهذايحتاجحيثسنوات،عدةتنفيذهايستغرققدولكنالفور،

.األهميةبالغأمرامتكرربشكلوالتكيفالتقدموتقييمالرصدوسيكون.المهمةلهذهالمسبوقةغيرللطبيعة



In partnership with 


