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االستجابة لألزمات  -دور منظومة تعلم وتعليم الكبار في التعامل مع جائحة الكورونا
تضررت المجتمعات فً جمٌع أنحاء العالم بشدة من فٌروس كورونا ( .)COVID-19حٌث تأثر الناس فً حٌاتهم الٌومٌة وٌخافون
من العواقب المترتبة على صحتهم ،ووظائفهم ،ورفاههم .فً جمٌع البلدان ،وتقرٌبًا فً جمٌع أنحاء المعمورة ،اضطر مقدمو تعلٌم
الشباب والكبار إلى اإلغالق المؤقت ،مع عواقب وخٌمة على استدامة المؤسسات والموظفٌن لدٌها ،ناهٌك عن المتعلمٌن .فً الوقت
نفسهٌ ،مكن لمنظومة تعلم وتعلٌم الكبار المساهمة فً التخفٌف من عواقب األزمة ،وتوفٌر التعلٌم والتدرٌب المطلوبٌن بشدة ودعم
العمل االجتماعً.
تقترح مؤسسة التعاون الدولً التابعة للجمعٌة األلمانٌة لتعلٌم الكبار  -باعتبارها شرٌك التنمٌة الوحٌد الذي ٌركز على مفاهٌم تعلم
وتعلٌم الكبار  -حول كٌفٌة مساهمة قطاع تعلم وتعلٌم الكبار فً إدارة األزمة من خالل تقدٌم الخدمات االجتماعٌة والتعلٌمٌة ،خاصةً
للمجموعات الضعٌفة (و/المهمشة) .وفً الوقت نفسه ،نحث الحكومات والجهات الفاعلة الدولٌة على تزوٌد مقدمً الخدمات التعلٌمٌة
والتعلمٌة للكبار من المنظمات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدنً  -وموظفٌهم بالموارد الالزمة للتعامل مع هذا الوضع .إنها
مسؤولٌة مشتركة لضمان أن عملٌات التعلٌم غٌر الرسمً ستكون متاحة خالل األزمة وما بعدها.
استخدام إمكانات قطاع تعلم وتعليم الكبار لمكافحة األزمة
قطاع تعلم وتعلٌم الكبار هو قطاع فرعً لنظام التعلٌم اللذان ٌجتمعان ببعض الخصائص ،والتً تبرز قٌمتهم خاصة فً الوضع
الراهن .إن توفٌر خدمات تعلٌم وتعلم الكبار ٌعتمد بشكل أساسً على الطلب ،ومعظمه غٌر رسمً ،وذو توجه عملً ومرن
وباإلمكان توجٌهه .بنا ًء على ذلك ٌ ،مكن لمقدمً خدمات تعلم وتعلٌم الكبار والمشارٌع القائمة توفٌر الدعم بعدة طرق:
-

تنفٌذ برامج التثقٌف الصحً بموضوعات بسٌطة ومبسطة ،على سبٌل المثال من خالل الحمالت التوعوٌة بشكل خاص
عن الفٌروس والطرق (البسٌطة  /الممكنة) لحماٌة األفراد واألسر والمجتمعات.
تعزٌز األنشطة المدرة للدخل  ،والتً تساهم فً إنتاج المعدات والخدمات والمنتجات التً تشتد الحاجة إلٌها مثل األقنعة
والصابون والتغذٌة.
تطوٌر وتوفٌر فرص التعلم البدٌلة لتعوٌض إلى حد ما خدمات التعلٌم الرسمً المتقطعة ،وبالتالً مواجهة أزمة التعلم
المتفاقمة.
توفٌر فرصًا للتفكٌر فً القٌم المشتركة مثل المسؤولٌة العالمٌة والتضامن والمواطنة النشطة
حشد وإدارة العمل المجتمعً ،ألن المؤسسات العاملة فً مجاالت تعلم وتعلٌم الكبار متجذرة بعمق فً العدٌد من الحاالت
فً السٌاق المحلً وبالقرب من الناس.

تطوير  /إنشاء خدمات جديدة
فً جمٌع أنحاء العالم ،تتوقف أنشطة التعلم المباشر (وجها لوجه) .ونتٌجة لذلك ٌ ،فتقر المشاركون إلى إمكانٌة المشاركة فً فرص
التعلم المطلوبة بشدة .من ناحٌة مقدمً خدمات التعلم والتعلٌم ومن جانب العرض والعدد الكبٌر ج ًدا من المدربٌن وأعضاء هٌئات
التدرٌس المستقلٌن ،فانهم ٌواجهون مواقف اقتصادٌة حرجة .وفً الوقت نفسه ،فإن طبٌعة قطاع التعلم الذاتً وبمرونته وقٌامه على
طلب المتعلمٌن والمجتمعات ،فالفرصة مواتٌة لتطوٌر استجابات مبتكرة وسرٌعة:
-

دفع فرص التعلم الرقمً  ،بما فً ذلك إنشاء منصات ودورات تدرٌبٌة غٌر رسمٌة ودورات (معتمدة) عبر اإلنترنت.
دعم األهالً فً تمكٌنهم للعمل عبر اإلنترنت ومساعدة التعلم عبر اإلنترنت ألطفالهم
تعزٌز التواصل ،من خالل االستفادة من أدوات وقنوات التواصل االجتماعً ،واستخدام الطرق التقلٌدٌة للتعلم عن بعد،
وعلى سبٌل المثال التعاون مع محطات الرادٌو والقنوات التلفزٌونٌة.
 -تقدٌم خدمات الدعم النفسً االجتماعً لمساعدة الكبار /الراشدٌن على تحمل أعباء األزمة.

تتطلب هذه األشكال الجدٌدة االستثمار فً خلق بٌئة مواتٌة:
-

االستثمار فً البنٌة التحتٌة الرقمٌة على مستوى الشبكات الوطنٌة واإلقلٌمٌة وكذلك مقدمً الخدمات المحلٌٌن .وتوفٌر
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تدرٌب الموظفٌن لٌكونوا قادرٌن على استخدام الخٌارات الرقمٌة واستشارة المتعلمٌن.
تطوٌر المزٌد من الفرص عبر اإلنترنت لبناء قدرات الموظفٌن والمدراء والمدربٌن العاملٌن فً مجال تعلم وتعلٌم الكبار.
تقدٌم مجتمعات الخبرة الرقمٌة على المستوى المحلً والوطنً واإلقلٌمً والعالمً لتسهٌل تطوٌر الكفاءات للعاملٌن فً
تعلم وتعلٌم الكبار وتبادل الخبرات ودعم بعضهم البعض.

ٌُطلب من الحكومات وشركاء التنمٌة دعم مزودي خدمات التعلم وتعلٌم الكبار فً جهودهم الرقمٌة (/الرقمنٌة).

ضمان المستقبل المستدام لـقطاع تعلم وتعليم الكبار
بالنسبة لكثٌر من المؤسسات العاملة فً مجال تعلم وتعلٌم الكبار ،إن لم ٌكن معظمهم ،فهذه أزمة وجودٌة .مع انخفاض إمكانٌات
الدخل إلى ما ٌقرب من الصفر (رسوم المشاركٌن ،على األقل إنهاء مؤقت للمشارٌع) ،سٌؤدي لمعاناة الكثٌرٌن .وعلٌه فدور الجمهور
والحكومات فً جمٌع أنحاء العالم ٌكمن فً ضمان بقاء قطاع تعلم وتعلٌم الكبار .وسٌكون هناك حاجة إلى دعم مالً مباشر!
إدرا ًكا للمسؤولٌة األولٌة للحكومات الوطنٌة  ،هناك بعض األشٌاء التً ٌمكن لشركاء التنمٌة والوكاالت الدولٌة القٌام بها:
-

دعم الشبكات فً جهودها للدفاع عن الدعم الشعبً لمواجهة األزمة.
دعم السٌاسات واإلجراءات التً تمنع تقلٌص المساحات لمؤسسات المجتمع المدنً.
تأكد من استخدام الهٌاكل القائمة لتنفٌذ اإلجراءات المتعلقة بالكورونا  ،بدالً من إنشاء آلٌات موازٌة.
توفٌر خطط تموٌل مرنة ومصممة خصٌصًا لحماٌة البنٌة المؤسسٌة والطواقم لمزودي خدمات تعلم وتعلٌم الكبار.

تحدد مؤسسة التعاون الدولً التابعة للجمعٌة األلمانٌة لتعلٌم الكبار دورها فً دعم شركائها للتعامل بأفضل طرٌقة ممكنة مع تأثٌرات
األزمة ،وتطوٌر صٌغ لخدمات تعلم وتعلٌم الكبار األساسٌة ،المطلوبة بشدة ،كإستجابة لهذه األزمة .سنبلغ بانتظام بالمبادرات المبتكرة
التً طورتها مشارٌعنا وشركاؤنا حول كٌفٌة التعامل مع األزمة وتقدٌم الدعم الالزم ألفراد المجتمع .إن فٌروس كورونا هو أزمة
عالمٌة ،وعلٌنا أن نضمن أن االستجابة له ستكون بحق عالمٌة.

