برنامج حمو الأمية التابع ملركز تطوير التعليم

اقر�أ الآن!

اقر�أ الآن!

برنامج ي�ساعد البلدان على تقدمي تعليم فعال للقراءة والكتابة على نطاق وا�سع .ويتميز
برنامج حمو الأمية التابع ملركز تطوير التعليم (- )Education Development Center
القابل للتكيف و املبني على الأبحاث  -مبحتواه الغني و�إر�شادته التعليمية� ،إىل جانب �سهولة
ا�ستخدامه بالن�سبة �إىل املعلمني ،وت�صميمه للعمل يف البيئات التي تفتقر �إىل املوارد.

تغيري طريقة تعليم القراءة والكتابة
تقول الفتاة« :مممم�-أ�أ�أ�-س�س�س�س�-أ�أ�أ�أ» ،ثم تنظر �إىل
معلمتها منتظرة موافقتها.
تقول املعلمة« :هذا �صحيح ،ا�سمك ما�سا»« .والآن ،كم
عدد الأ�صوات التي �سمعتها يف ا�سمك؟» �أ�شارت ما�سا
بثالثة �أ�صابع يف الهواء ،ثم توقفت ،و�أ�ضافت �إ�صبعاً
رابع َا .ر ّدت املعلمة بقولٍ م�شجع «نعم!» «هناك �أربعة
�أ�صوات منف�صلة».
كان من امل�ستبعد و حتى وقت قريب �أن تتلقى ما�سا و
هي طالبة من مايل بال�صف الأول هذا التعليم الوا�ضح.
فبم�ساعدة �أحد الربامج التي ينفذها مركز تطوير التعليم،
متكّن املعلمون يف مايل من تغيري طريقة تعليم القراءة.
ت�ساعد املعايري والتدريبات اجلديدة املعلمني على

ا�ستخدام التقنيات الأكرث فعالية لتعليم القراءة
والكتابة .و يقدم الربنامج مواد القراءة املت�سل�سلة
بدقة �إ�ضافة �إىل تطوير مواد القراءة التي يتم
ابتكارها داخل حجرة الدرا�سة ،وخطة منظمة مبنية
على الأبحاث لتعليم القراءة ،ف�ض ًال عن برنامج تعليمي
يجربون
�إذاعي تفاعلي لدعم املعلمني و�إر�شادهم حني ّ
ممار�سات التعليم اجلديدة.
عندما يدرك الآباء التغيريات التي تطر�أ يف مدار�سهم،
يالحظون يف الوقت نف�سه �أن حياتهم وحياة �أطفالهم
تتغري للأف�ضل .يقول كونو طنابا� ،أحد الآباء يف قرية
�سانغاال« :مل يقم هذا الأمر مب�ساعدة الأطفال فح�سب
وال الآباء فح�سب  -و�إمنا �ساعدنا جميع ًا» .كما ي�ضيف:
«لقد �شاهدنا النتائج .يجيد �أطفالنا الآن القراءة
والكتابة».

مبني على الأبحاث وقابل للتعديل
عندما تدرك املجتمعات
التغيريات التي تطر�أ يف
مدار�سهم ،يالحظون يف
الوقت نف�سه �أن حياتهم
وحياة �أطفالهم تتغري
للأف�ضل.

تو�ضح الأبحاث �أن برامج القراءة الفعالة تن�سج
�أربعة مك ّونات رئي�سية لتعلّم اللغة .و يوفر
برنامج اقر�أ الآن! �إطارا للعمل قاب ًال
للتكيف مع احتياجات البلدان اخلا�صة،
وي�ساعد املعلمني على تقدمي املك ّونات
الأربعة مع الت�أكيد على املك ّونات
الأكرث حاجة للتح�سني كما هو
مو�ضح من خالل �أبحاث العمل التي
جرت يف البلد.

«لقد �شاهدنا النتائج»
ظهر برنامج اقر�أ الآن! بعد �أكرث من 12
عام َا من اخلربة يف �إن�شاء برامج تعليم
القراءة والكتابة يف البيئات التي تفتقر �إىل
املوارد حول العامل ،وي�ستند �إىل ع�شرات ال�سنني
املح�سن يف
من العمل الذي يدعم تعليم القراءة والكتابة
ّ
الواليات املتحدة.
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E-Mail: IDDinfo@edc.org
Web: idd.edc.org and edc.org
Phone: +1 (202) 572-3700
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Education Development Center, Inc.
Boston • New York • Washington, DC
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مفتاح الرموز:
 Pالنتائج متوفرة
• قيد التطوير
يف الفلبني ،قام برنامج  EDCبدعم طالب ال�صف الثالث ليحققوا عالمات
�أعلى بن�سبة  %120يف قراءة الن�صو�ص بتقييم القراءة لل�صفوف الأوىل
بخالف زمالئهم غري امل�شاركني يف الربنامج.
يف مدغ�شقر ،لوحظ �أن  %96من املعلمني ي�ستخدمون ا�سرتاتيجيات التعليم
التي ت�ستند �إىل الأدلة وتركّز على الطالب وذلك بعد عام واحد من دعم
ً
مقارنة بن�سبة  %56يف بداية الربنامج.
الربنامج،
�ساعد  EDCهذه احلكومات على و�ضع معايري قومية وم�ؤ�شرات مرجعية
خا�صة بال�صف الدرا�سي ،ومقايي�س لفعالية املعلم يف القراءة والكتابة.
يف غانا ،زادت ن�سبة الآباء الذين يقر�أون لأطفالهم من � %42إىل  %70خالل
مدّ ة الربنامج.

