االرتقاء بالتعلم من خالل التكنولوجيا

حكاية �أحمد

الت�أثري
بف�ضل التكنولوجيا ،يدعم مركز  EDCتعليما يتميز مبا يلي:

•�سهل املنال:

يف مايل ،قام مركز EDCبتزويد املعلمني بنماذج خلطط الدرو�س ،والأ�سئلة املجاب عنها ،والتغذية
الراجعة امل�ستلمة ،وكل ذلك عرب ر�سائل  SMSالن�صية .يف ال�صومال ،وجمهورية الكونغو الدميقراطية،
وجنوب ال�سودان ،قام مركز  EDCبتو�صيل خربات التعلم و�سط حالة من عدم اال�ستقرار ويت�ضمن ذلك
جمموعات امل�شردين داخل ًيا عرب تقنيتي الراديو و.MP3

كان �أحمد حممد عبد اهلل البالغ من العمر
� 22سنة وكان ميلك هات ًفا حممو ًال  ،ولكنه
مل يلتحق ب�أي وظيفة مطل ًقا .وقد �ساعده
الهاتف على تغيري ذلك.
تلقى عبد اهلل ر�سالة ن�صية تخربه
بفر�صة للتد ّرب يف احلكومة املحلية .يقول
عبد اهلل «توجهت مبا�شر ًة �إىل �أقرب مقهى
للإنرتنت وتقدمت بطلب لال�شرتاك».
والآن بد ًال من احلديث عن ال�سيا�سة مع
�أ�صدقائه يف املقاهي املحلية ،يعمل عبد
اهلل لدى املحافظ.

تلقى عبد اهلل الر�سالة من خالل نظام  ،Souktel InfoMatchوهو عبارة عن خدمة للر�سائل الن�صية التي
تعمل على ربط ال�شباب بالوظائف و�أحد العنا�صر املكونة لربنامج �سبل عي�ش ال�شباب ال�صومايل مبركز
تطوير التعليم � ، Education Development Centerأو املعروف بربنامج  .Shaqodoonي�ستخدم ال�شباب
بني  17و � 30سنة الهواتف املحمولة لن�شر ملفات التعريف ال�شخ�صية وتلقي قوائم الوظائف من طرف
�أرباب العمل املحليني .و بذلك يحظى ال�شباب بفر�ص العمل والتدريب بد ًال من ممار�سة الأن�شطة ال�سلبية
كالقر�صنة و الت�شدد ال�سيا�سي .كما يحظى ارباب العمل بعمال موثوق بهم .يتوقع برنامج � Shaqodoonأن
ي�صل �إىل � 8000شاب على مدار ثالث �سنوات ،ومتثل الفتيات ن�سبة  %39من جمموع امل�شاركني حتى الآن .و
قد تلقى معظمهم ر�سائل ن�صية لتغيري م�سار حياتهم كما فعل عبد اهلل ،الذي يقول :
«�أت�شوق كل �صباح �إىل ارتداء املالب�س املت�أنقة والذهاب �إىل العمل»«.لقد منحني برنامج Shaqodoon
دع ًما معنو ًيا ومهارات من �أجل البحث عن وظيفة».

•متنقل:

يف تنزانيا ،يدعم  EDCالتعليم املتنقل لفائدة �سكان البوادي بتوفري املواد الإر�شادية واملواد التدريبية
للمعلمني وملعدات الطاقة ال�شم�سية ح�سب الطلب.

•قابل للتو�سيع:

يف الهند  ،ي�صل � EDCإىل ما يزيد على  40مليون طالب يف  300000مدر�سة كل يوم من خالل الربنامج
التعليمي الإذاعي التفاعلي ،كما تت�سم الربامج يف مايل ومالوي بانت�شارها على ال�صعيد الوطني .و يف
�إندوني�سيا ،تتيح دورات  EDCالتدريبية والتوجيه عرب الإنرتنت �إمكانية الدعم امل�ستمر واملنا�سب والفعال
من حيث التكلفة لتح�سني �أداء املعلم.

•فعال:
تو�ضح البيانات با�ستمرار�أن برامج  EDCت�ؤدي اىل املكا�سب التعليمية بالن�سبة للطالب و اىل املمار�سات
املح�سنة بالن�سبة للمعلمني .
ّ

يغري  EDCم�سار التعلم با�ستخدام
تقنية م�صممة بطريقة
بدءا من الراديو
منا�سبةللم�ضمونً ،
والإنرتنت �إىل الهواتف املحمولة
ور�سائل  SMSالن�صية.
مبتكرا للتعليم والتعلم اجلماعي مت ت�صميمه ب�شكلٍ خا�ص لإحدى حجرات الدرا�سة
نهجا
ي�ستخدم ه�ؤالء الطالب يف الهند ً
ً
املزودة بجهاز كمبيوتر واحد.

الأ�سلوب
ي�ستخدم مركز  EDCتقنيات الراديو والهاتف املحمول والتقنيات الرقمية
لتح�سني التعليم والتعلم .كما �أننا نبتكر ا�سرتاتيجيات للو�صول �إىل املتعلمني
الأكرث فقرا واملقيمني يف مناطق بعيدة؛ حيث نوفر تقنيات م�ستدامة تعمل
على �إتاحة فر�ص جديدة للتعلم وحت�سني جودة التعليم .كما نحقّق التوافق
بني الأدوات ال�سهلة املنال واملي�سورة التكلفة مع الأخذ بعني االعتبار �صعوبات
الواقع احلقيقي داخل حجرة الدرا�سة وخارجها.

ميكن له�ؤالء ال�شابات يف ال�صومال االلتحاق بفر�ص التدريب والوظائف عرب
هواتفهم املحمولة.
يف ال�ضفة الغربية/غزة ،يتعلم ال�شباب كيفية �إنتاج الفيديو،
وال�صورة حلملة حول التوعية ال�صحية.
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«يف الكثري من احلاالت ،متثل �أجهزة احلا�سوب اجلزء
الأ�سهل .ومن املهم �أن يتم الرتكيز على الأجزاء
ال�صعبة للتعليم املبني على تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت و التي تتمثل يف:تطوير حمتوى فعال
و�إن�شاء �سياق اجتماعي بخ�صو�ص جتربة التعلم».
�سيمون ريت�شموند،متخ�ص�ص يف التكنولوجيا
خبري
ّ
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