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المدرسة الثانوية والكثير منهم ال يكملون  في معظم البلدان النامية ، يتخرج عدد قليل من األطفال من

فقط من األطفال يكملون الصف الخامس ، ومن  %50المثال ،  غانا ، على سبيل . في المرحلة االبتدائية
 األلفيةامج بر. برنامج اليونسكو "التعليم للجميع" كجزء من  هؤالء ، أقل من النصف يمكنهم فهم فقرة بسيطة

قد ، الثانوي  التعليم  تهدف أهداف التنمية إلى توفير وصول مجاني وشامل إلى التعليم االبتدائيحيث الثالثة 
ولكن ، وفقًا لتقارير التعليم للجميع السنوية ، يترك العديد من األطفال  .نجح في زيادة االلتحاق بشكل كبير

عديدة ، بما في ذلك صعوبة  اهناك أسباب ؟ . لماذا ال يبقون المقررة ةيسادرالالمدة قبل االنتهاء من  الدراسة
 ى عندما تكون الرسوم الدراسية مجانية ، هناك. حت الدراسةاجور المدرسة وتكلفة مكان في  ىالحصول عل

. وألن جودة التعليم غالبًا ما تكون رديئة ،  وغيرها غالبًا مصاريف الغداء والزي الرسمي ورسوم الفحص
  . لدفع تكاليف دروس خصوصية إضافية لتمكين أطفالهم من اجتياز االختبارات يضطر اآلباء

يتخلى األطفال عن فرص إنتاج الدخل  جودهم في المدرسة ،أثناء و -قد تكون تكاليف الفرص أكبر 
عندما ال تؤدي استثمارات  فإنه ليس من المستغرب.  في السوق منتوجها مزرعة عائلية أو بيع فيمن العمل 

حتى أساسيات اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب ، ال يحتفظ اآلباء بأطفالهم  التعليم إلى التعلم الكافي ، أو
فرص  . تابع إلى المدرسة الثانويةت حتى عندما تكون نتائج التعلم كافية ، قلة قليلة من الطالب . المدرسةفي 

، ال  10، أو حتى الصف  5  الصفالى في العالم النامي فقراء ، والبقاء في المدرسة  العمل لمعظم الناس
يتم دعمها في المقام األول العمالة و مى رسميًافي المناطق الفقيرة ، لن تؤمن الغالبية العظ  .يحسنها بشكل كبير

. يموت  هي أيضا رهيبة . النتائج الصحية في هذه المناطق من خالل الزراعة والتجارة على مستوى الكفاف
 . الماليين من األطفال كل عام بسبب سيطرة أمراض مثل اإلسهال والتهابات الجهاز التنفسي والمالريا

نماذج التعليم ، مع التركيز على الرياضيات والعلوم  لتعليمية الغربية التقليديةعادة ما تتبنى البرامج ا
مواضيع مثل األساطير اليونانية أو لنادرة  ا. هذه البرامج تخصص موارد والدراسات االجتماعية واللغة ،

ليس لها أهمية  ولكنالموضوعات التي قد توفر التحفيز الفكري ،  - الصفائح التكتونيةحركة األعداد األولية أو 
الفقيرة تواجه المناطق  . الطالب ذوي األداء العالي في البلدان األقل تطوراً  تذكر في حياة األطفال الفقراء

ال توجد مستويات أعلى من التعليم أو  . هناك نظرائهم في المناطق األكثر ثراء مستقبالً مختلفًا كثيًرا عن
من المحتمل أن ينتهي بهم األمر بالعمل في مزارع العائلة ف ، طفالهؤالء األ فرص عمل مهنية تنتظر معظمها

 . بدء مشاريعهم الصغيرة الخاصة ، في احسن االحوال ، أو المزارع المجاورة أو
بحاجة إلى إدارة الموارد الضئيلة تحت سيطرتهم ،  الطالبفيوفر التعليم ال محو األمية المالية 

. باإلضافة إلى ذلك ، يوفر التعليم القليل من  أو بناء الثروة سبل العيش والتوجيه الالزم لخلق فرص لتأمين
العمر المتوقع منخفض . متوسط  جودة الحياة لتعزيز الصحة البدنية الالزمة لالستقرار االقتصادي و المساعدة

قاية منها تؤثر واألمراض التي يمكن الف.  في المناطق الفقيرة ، وليس فقط بسبب نقص الرعاية الطبية الجيدة
يمكن تخفيف من حدة المناطق الفقيرة بشكل كبير من خالل التعليمات  التيعلى الرفاه واالستقرار المالي 

 . السلوكيات الصحية األساسية ، مثل غسل اليدين حول
المهارات ال تحتاج إلى المزيد من المهارات األكاديمية ، بل  في المناطق الفقيرة بةأن الطلنعتقد بقوة 
. تشمل محو األمية المالية ومهارات تنظيم المشاريع  لهم لتحسين آفاقهم المالية ورفاهيتهم الحياتية التي تمكن



 . كعمل جماعي وحل المشكالت وإدارة المشاريع ؛ مهارات الصيانة واإلدارة الصحية ؛ والقدرات اإلدارية ،
 نا الكثير. لقد زر بشأن حالة التعليم في البلدان النامية على مدى السنوات الخمس الماضية ، قمنا بعمل مكثف

المدارس الحكومية وغير الحكومية والخاصة وبرامج تدريب المعلمين في آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا من 
والمسؤولين  على نطاق واسع مع المعلمين والطالب ومديري المدارس وأصحاب المدارس ، ، وقد تحدثنا

   بما في ذلك التي تعد من بين أكبر وأنجح البرامج في العالم ، التعليمية المبتكرةالبرامج لقد زرنا  . الحكوميين
BRAC  ،  مدرسة ابتدائية ؛ براتام ، التي  32000 وهي منظمة غير حكومية في بنغالديش تمتلك وتدير

 Escuela و في الهند ؛مليون طفل  33برامج الدعم التربوي ، تعليم  من  توفر محو األمية وغيرها
Nueva  مدرسة 20000، البرنامج الكولومبي للتدريس أحادي الصف ومتعدد الصفوف والذي نما إلى .  

اختبر هذا التدريب بشكل فعال خالل السنوات القليلة  لقد طبقنا تدريبًا موسعًا للكبار األميين في البلدان النامية و
  . رتنا لتحسين مؤسسات دولية كبيرة للتمويلأفضل ما لدينا من خب الماضية ، بتطبيق

نموذج  ، عادة تعريف وودة التعليم في العالم الناميإل أن الوقت مناسبلقد أقنعتنا هذه التجارب 
لقد طورنا نموذًجا تعليميًا قويًا يجمع بين المحتوى األساسي واألمور المالية والصحية والمهارات  تعليمي جديد

ر ، يغي "مدرسة مدى الحياة"نموذجنا ، الذي نسميه .   يمكن تقديمها عن طريق المدرسيناإلدارية ، والتي 
رفاهية  ، يأتي االبتعاد عن التعليم المعياري في إحداث تأثير إيجابي على االقتصادي واالجتماعي الهدف

ت تعد الوحدا،  أوالً .  تغييرات كبيرة في كل من المحتوى وعلم التربية يتطلب النموذج.  الطالب ومجتمعاتهم
تمحورة الم،  الثانية.  ةالنمطية للصحة والعيادة الريادية من مكونات المناهج اإللزامية لجميع طالب االبتدائي

لحل المشاكل المعقدة  يتم استخدام طرق التعلم التي تتطلب من الطالب العمل في مجموعاتحيث  حول الطالب
 . وإدارة المشاريع بأنفسهم

مستوحى من نماذج تعليم الكبار في البلدان النامية التي تركز على الكفاءة الذاتية كأساس هذا النهج 
طرق التدريس في التعلم النشط المستخدمة  من سبل العيش اإليجابية والسلوكيات الصحية ، إلى جانب حاسم

الصحة وتركز على الوقاية منهج الصحة يعتمد على عمل منظمة .  العالم في المدارس التقدمية في جميع أنحاء
. يسترشد منهج ريادة األعمال من  األطفال والحصول على الرعاية الطبية من المرض ورعاية المرضى

البلدان ، وهي تستمد األفكار من مجموعة واسعة من  خالل عملنا مع رواد األعمال البالغين في مجال تطوير
 منظمة العمل .  منظمات مثل البرامج المالية والعملية التمهيدية التي طورتها

األنشطة التي تمكن األطفال من  يتم وضع المعرفة المفاهيمية موضع التنفيذ في المدرسة من خالل
غسل اليدين وارتداء  على سبيل المثال ، يمارس الطالب سلوكيات صحية روتينية ، مثل  .استخدام ما تعلموه

كن التعرض لسلوكيات مهمة أخرى ، مثل غلي مياه الشرب وإلى حد من المم -األحذية بالقرب من المراحيض 
المعامالت الشبيهة بالسوق من خالل كسب نقاط للعمل المدرسي  يمارسون روتين  . واستخدام شبكات المالريا

الكرسي المفضل أو أن تكون األول  ووضع الميزانية لتلك النقاط للحصول على جوائز قيمة ، مثل الجلوس في
 . في الصف

 ر الطالب أيًضا مهارات عالية المستوى أثناء عملهم في اللجان لتطوير وتنفيذ المشاريع المعقدةيطو
الذي يتم لعبه خالل فترة   رياضيالالنشاط   يمكن أن تتراوح المشاريع من تخطيط وتنفيذ بالصحة ةمتعلقال

يساعد على اتخاذ قرار ، على مما  -عندما يكون زمالء الدراسة مرًضا  الراحة ، لممارسة مهارات التشخيص
شاريع . تشمل م سبيل المثال ، عندما يكون تحول البرد إلى عدوى بالجهاز التنفسي تتطلب مضادات حيوية

أو إعادة  فرص السوق من خالل األفكار التجارية مثل الحدائق المدرسية ريادة األعمال تحديد واستغالل
يتعلم الطالب وممارسة المهارات والمواقف في مكان العمل مثل  . التدوير المجتمعية التي تخلق قيمة حقيقية

   . لهم خارج عائالتهم التعاون وتخطيط الفرص التي نادًرا ما تكون متاحة التفويض والتفاوض ،
بعض النظم المدرسية ، وخاصة في المرحلة الثانوية ، بدأوا في تضمين موضوعات ريادة األعمال 

. يجب أن  ليس كافيا . ولكن تضمين المعلومات في المحاضرات األساسية صةوالصحة في متطلباتهم الخا
 المناهج التربوية التي تعمل على صقل مهارات التفكير النقدي وتمكينها منحى هنفستتبنى المدارس في الوقت 



 ط لحلطاألطفال لتحديد المشاكل ، والبحث عن المعلومات والموارد ذات الصلة وتقييمها ، وتصميم وتنفيذ خ
وتمكين الطالب ألخذ زمام المبادرة  على معالجة المشاكل الحقيقية التي تتطلبهذا . ينطوي  هذه المشاكل

 . التعلم الخاص بهم من خالل  والمسؤولية عنها
لم يتم اعتماده بعد من قبل أي منظمة كبرى ،  التنفيذ الكامل لهذا النهج الجديد للمدرسة مدى الحياة

كانت نويفا  . اسكويال في كولومبيا Escuela Nueva ا تطوير برنامج تجريبي بواسطةولكن يجري حاليً 
غالبًا ما الستخدامها في البيئات الريفية الفقيرة ، والتي  رائدة في تكييف المناهج المتمحورة حول الطالب

يه فيها الطالب بالتوجوالمناهج التربوية التي يعمل  بتطوير مواد الفصول الدراسية تستخدم فصواًل دراسية 
نشاط ، باستخدام خيمة المحتوى األساسية المدرجة في المناهج فرق للتعلم والمناقشة وممارسة  في  الذاتي

 . الحكومية القياسية
 التنفيذ ، وتمكين الطالب ، وتنمية األطفال من خالل هذا المزيج الفريد من المحتوى ذي الصلة ، عملي

للنجاح واالزدهار عندما يتركون المدرسة ، سواء  رات والمواقف التي ستمكنهممجموعة من المعارف والمها
لتعريف التقليدي ل هناك حاوة إلى تغييرات وذرية التوجه نحو الكلية أو البقاء في مجتمعاتهم ، كانوا كذلك

ل النهج خال . لكن باستخدام التعليم التقليدي يعتمد على إتقان المحتوى لوودة المدارس في العالم النامي
 في المدرسة يؤدي إلى إهدار الموارد وضياع الفرص السنوات القليلة الثمينة التي يقضيها معظم األطفال

جب أن ي . الهيئات والمنظمات الحكومية التي تدعم وتعزز التعليم الجيد لجميع األطفال األفراد والمجتمعات
المعرفة والمهارات والمواقف ذات الصلة بحياتهم  تجاوز النماذج التقليدية لمساعدة األطفال على تطويرت

 .  نتشلهم من الفقرتويمكن أن 
لفترة طويلة ، تستثمر الحكومات والمنظمات في عمل التعليم في العالم النامي في ظل ظروف ال 

 مارهاقد آتت ثاالستثمارات  االفتراض بأن درجات االختبار المحسنة كانت دلياًل واضًحا على أن .  جدال فيها
مناهج المدارس االبتدائية األساسية ليست أفضل وسيلة لتحسين  . ولكن إذا ، كما نجادل هنا ، فإن التمكن من

 لم يعد االستثمار في التدخالت التي تنتج دروات.  فرص الحياة والتخفيف من حدة الفقر في البلدان النامية
الدوالرات التعليمية أو ضيق الوقت المتاح  من  اختبار عالية هو نهًوا صالًحا لتخصيص الموارد النادرة

 ةر االوتماعياأكبر األث حان الوقت للبحث عن التدخالت التي تؤدي إلى.  من العقول الشابة للتطوير
 . للفقراء ةواالقتصادي
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