تكنولوجيا التعليم وجائحة كوفيد 19
 10أشياء يجب معرفتها

أعادت جائحة كوفيد  19تشكيل عاملنا.
في مجال التعليم ،أدى اإلغالق الجماعي للمدارس إلى تسريع
االستخدام العالمي لتكنولوجيا التعليم — .EdTech
ومع ذلك ،لم تصل مزاياها للجميع بعد.
منذ بداية الجائحة ،قام  EdTech Hubوشركاؤه بالبحث
وتطبيق األدلة على ما يصلح في التكنولوجيا للتعليم في سياقات
مختلفة.
فيما يلي  10دروس مهمة مستخلصة من هذا العمل.

 01استخدم تكنولوجيا
ِ
التعليم بطرق تصل إىل
ً
تهميشا
الفئات األكرث

سيتسرب

 23.8مليون

طفل إضافي من المدرسة
أو لن يتمكنوا من دخول
5
المدرسة في عام .2021

49%
%
49
31%
%
31

أثناء الجائحة ،جمعت مراجعات األدلة السريعة لـ EdTech Hub
أدلة حول كيفية عمل الراديو والتلفزيون والتكنولوجيا األخرى
لصالح الفتيات والالجئين واألطفال ذوي االحتياجات التعليمية
4
الخاصة واإلعاقات.
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جنوب الصحراء األفريقية

51%
%
51

إذا تم استخدام تكنولوجيا التعليم بعناية ،فيمكنها
المساعدة في الوصول إلى المتعلمين المهمشين بسبب
الفقر والنوع واللغة واإلعاقة والنزوح وعدم االلتحاق

5

العالم

69%
%
69

أدت طريقة التعامل مع جائحة كوفيد  19إلى توسيع نطاق
عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها وفاقمت أزمة
التعلم القائمة بالفعل 1.يمكن للتكنولوجيا توسيع أو تضييق
2
هذه الفجوات.

6

التعليم عن بعد باستخدام األدوات الرقمية
ووسائل البث

7

8

9

Children
not yet reached
6

**6

أطفال ال يمكن الوصول إليهم**

10

Children that can be reached

*

أطفال يمكن الوصول إليهم*

* الحد األقصى لنسبة األطفال الذين يمكن الوصول إليهم من خالل السياسات والتكنولوجيا المعمول بها بحلول يوليو (تموز) 2020
** الحد األدنى لنسبة األطفال الذين ال يمكن الوصول إليهم بعد بسبب غياب السياسات والتكنولوجيا المعمول بها بحلول يوليو (تموز)
( 2020من المحتمل أن تكون أعلى).

نتيجة إلغالق
المدارس بسبب
كوفيد  ،19فحصت
بابوا غينيا الجديدة
وتشيلي وكوريا
الجنوبية احتياجات
أنظمة التعليم
الخاصة بها ونشرت
حلوال «متعددة
الوسائط» محددة
السياق للتعلم عن
بعد ،وتعتمد على
استخدام التكنولوجيا
المتاحة للوصول إلى
7
األطفال المهمشين.

ً
نهجا متعدد
 02استخدم
الوسائط ،فاملقاس الواحد ال
ُيناسب الجميع
اِ َت ِب ْع نهج التعليم أوالً ،مع مراعاة احتياجات المتعلم
والقائم بالرعاية والمعلم وكيف يمكن للتكنولوجيا أن
تدعم ذلك.
على المدى القصير ،فإن النهج “متعدد الوسائط”  -وهو
عبارة عن مزيج من التكنولوجيا العالية والمنخفضة
وغير التكنولوجية  -يزيد من فرص األطفال المهمشين
لمواصلة التعلم في حاالت الطوارئ 8.على المدى الطويل،
يمكن أن تساعد تكنولوجيا التعليم جن ًبا إلى جنب مع
األساليب القائمة على األدلة والمعروف عنها أنها
10
تعمل بشكل جيد في التعليم 9على سد فجوات التعلم.
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َ
 03فك ْر يف االتصال
ِ
الشخيص والرفاهية
واألمان
أثناء الجائحة ،يواجه األطفال مخاطر أكبر
من سوء المعاملة مع زيادة الفقر وإغالق
المدارس وتحركات التعلم عبر اإلنترنت.
يمكن لألطفال والقائمين بالرعاية استخدام
تكنولوجيا التعليم للتواصل مع المعلمين من
خالل الرسائل النصية القصيرة  SMSأو تطبيقات
المراسلة 11لدعم التعلم االجتماعي والعاطفي
ً
تهميشا،
والحماية 12.بالنسبة لألشخاص األكثر
يمكن مزج ذلك مع خيارات غير تقنية مثل
13
توفير مساحات آمنة للفتيات.
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 500ألف

فتاة اآلن أكثر عرضة
لخطر الزواج في سن
15
الطفولة.
9

10

في زامبيا
وزيمبابوي
وتنزانيا،
تدعم منظمة
CAMFED
ومبادرة تحدي
تعليم الفتيات،
القيادات الشابات
لنشر رسائل الرفاه
والصحة أثناء
الجائحة من
خالل تكنولوجيا
التكنولوجيا
المنخفضة مثل
14
الراديو.

في غانا ،كجزء
من الرد على
جائحة كوفيد ،19
أنشأت الحكومة
فرقة عمل تعلم
افتراضي تضمن أن
 % 90من معلمي
ما قبل الخدمة
يمكنهم مواصلة
تدريبهم عن
21
بعد.

َ 04عز ْز التطوير املهين
للم َعل ِ
ُ
م
ِ
دورا محوريًا في التعليم ،ويجب
يلعب المعلمون ً
استخدام التكنولوجيا لدعمهم وليس استبدالهم.
ومع ذلك ،ففي كثير من األماكن ،تم توفير تدريب
محدود للمعلمين المتوقع لهم أن يقوموا بالتدريس
17
عن بعد.
16

يحتاج المعلمون والقوى العاملة التعليمية األوسع
نطا ًقا إلى الدعم في مجاالت مثل أصول علم التدريس
18
عن بعد والثقة بالنفس والمهارات الرقمية.
يمكن أن تساعد التكنولوجيا المعلمين على التعلم
من خالل تمكين التطوير المهني للمعلم وتسهيل
الوصول إلى الموارد التعليمية المفتوحة مثل خطط
20 ،19
الدروس.
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ل فرق تعلمّْ :
أش ْ
َ 05شك ْ
ك
ِ
واألشقاء والقائمني ِ
اآلباء

مدير مدرسة

ال

اية
رع

يمكن لألسر أن تقدم الدعم البشري أو «الحضور في العملية التعليمية»
لمساعدة المتعلمين في الدراسة عن بعد .هنالك دور حيوي لآلباء في التعلم
عن بعد ،ألنه من غير المرجح أن يستخدم األطفال مواد الدراسة الذاتية
بطريقة مفيدة من دون الحصول دعم 24.غال ًبا ما يقرر اآلباء أيضً ا ما إذا كان
25
األطفال ،وخاصة الفتيات ،يمكنهم الوصول إلى التكنولوجيا.

نع
لى

ساعد
م

مدير م

ر ،أشقاء وقائمي
مو
أ

أ
ولي
اء

إن تشكيل «فريق التعلم» مع المتعلمين في المركز يعني أنه يمكن للقائمين
22
بالرعاية المشاركة في تعليم األطفال وأال يعمل المعلمون بمفردهم.

در
سة

على الرعاية

23

دع

تعليما إذاع ًيا تفاعل ًيا 26نتيجة للجائحة،
في أوغندا ،يطبق  EdTech Hubو Mango Tree
ً
ً
عادة ما يكونون من اآلباء أو األشقاء
ويجربان استخدام «المعلمين المساعدين» (الذين
األكبر سنًا) جن ًبا إلى جنب مع المواد التكميلية لتطوير معرفة القراءة والكتابة المبكرة.
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د
ا
ري

عا

مل

حي

متعلم

ص

المعلم

البيانات

لتكنولوجيا التعليم تاريخ من التدخالت السحرية غير
الناجحة التي تركز على توفير األجهزة 27.من المرجح أن يكون
النهج األكثر شموالً والخاص بالسياق أكثر فاعلية :استخدام
التكنولوجيا على مستوى النظام والمعلم والمتعلم والتأكد
من توافقها مع بعضها البعض أمر بالغ األهمية .يجب على
صانعي القرار التفكير في المواضع التي يمكن أن يكون فيها
لالستثمار في نظامهم أكبر إمكانية للمساعدة في تحقيق
28
أهدافهم.

التطوير المهني

نظام
التعليم
المتعلم
التكنولوجيا العالية،
المنخفضة ،غير
التكنولوجية

 06استخدم تكنولوجيا التعليم
ِ
لتلبية احتياجات نظام التعليم
واملُ َعلم واملُ َ
تعلم
ِ
ِ

كجزء من الورقة البيضاء  ، # SaveOurFutureأكد EdTech Hub
وآخرون على االستخدام العادل والمناسب لتكنولوجيا التعليم ،بما في
ذلك تحسين جمع البيانات في أنظمة التعليم ،ودعم التطوير المهني
للمعلمين ،واستخدام خيارات التكنولوجيا العالية والمنخفضة وغير
29
التكنولوجية للوصول إلى المتعلمين المهمشين.
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 07قم بتكييف املحتوى
وطرق التدر يس
واألجهزة املوجودة

يمكن تكييف
الموارد التعليمية
المفتوحة لألطفال
غير الملتحقين
بالمدارس للتعلم
بلغاتهم الخاصة،
كما هو موضح
في مشروع Let’s
Read at Home.32

دائما إلى نهج جديد مع
ليست هناك حاجة
ً
تكنولوجيا التعليم ،ال سيما في خضم األزمة
وعندما تكون الموارد محدودة.
غال ًبا ما يكون البناء على ما هو موجود بالفعل
أكثر فعالية وأرخص من خالل المواءمة مع
المناهج الحالية ،واالحتفاظ باألساليب التربوية
30
األساسية ،واستخدام األجهزة المتاحة.
في زنجبار ،كان  EdTech Hubيدعم صانعي القرار
للتخطيط والتكيف خالل جائحة كوفيد  ،19وتقديم
المشورة للمسؤولين حول أفضل السبل «لتنظيم
31
المحتوى الرقمي بدالً من إنشائه».
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َ
 08أع ْد تصوير التعليم
ِ
باختبار مناهج جديدة
لقد دفعت جائحة كوفيد  19إلى التجريب في التعليم بدافع
33
الضرورة.
إذا تم نشرها بعناية ،باستخدام المبادئ الرقمية األساسية
وإشراك المستخدمين في التصميم لدعم التكرار ،يمكن
أن يساعد ابتكار تكنولوجيا التعليم ( )EdTechفي سد
الفجوات التي تسببت الجائحة في مفاقمتها وتعزيز التقدم
نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة
(.)SDG4
يعمل  EdTech Hubمع الشركاء الختبار وتحسين التدخالت
في وضع الحماية — وهي تجارب صغيرة الحجم في بيئات «العالم
الحقيقي» — مثل العمل مع  Deaf Reachالختبار تكنولوجيا
التعليم عبر اإلنترنت ومن دون اإلنترنت ألجل المتعلمين الصم في
34
باكستان.
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َ
 09فك ْر يف اإلرادة السياسية
ِ
والتخطيط والرشا كات
يتطلب االستخدام الفعال والميسور التكلفة والمستدام
لتكنولوجيا التعليم تخطيطا و«بيئة تمكينية» داعمة
ومدعومة بالرؤية السياسية والقيادة وااللتزام عبر
35
الحكومة والجهات الفاعلة األخرى.
يمكن للشراكات مع أصحاب المصلحة ،بما في ذلك
الشراكات مع القطاع الخاص أو المجتمع المدني ،تحسين
فعالية تكنولوجيا التعليم من خالل تجميع المعرفة
36
وتقاسم التكاليف.
ً
تهميشا بعد كوفيد‘،19 -
تم تطوير تقرير ’التعليم من أجل الفئات األكثر
الذي أعده كرسي اليونسكو في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من
أجل التنمية ،بدعم من  ،EdTech Hubمن خالل التشاور مع المسؤولين
والمستشارين الحكوميين ،ويقدم إرشادات للحكومات حول كيفية استخدامه
37
تكنولوجيا التعليم للوصول إلى المتعلمين المهمشين بعد جائحة كوفيد .19
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أنتجت أكاديميات
صاعدة «Rising
 — »On Airوهي
موارد إذاعية
ورسائل قصيرة
تهدف إلى الوصول
إلى أكثر من 10
ماليين طفل
أثناء الجائحة—
بالشراكة مع
حكومات
سيراليون وليبيريا
وغيرهما في 16
38
دولة.

َ 10ت َو ّْس ْع واستثمر حيثما
تكون تكنولوجيا التعليم أ كرث
ً
ً
ومالءمة
فعالية وإنصافا
غال ًبا ما يكون لتدخال تتكنولوجيا التعليم إمكانات كبيرة
للنمو .ومع ذلك ،قد تواجه ميزانيات التعليم في البلدان
منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط -
المنخفض ،بعد الجائحة ،فجوة تمويلية تقارب  200مليار
دوالر سنويًا 39وستحتاج تكنولوجيا التعليم إلى توفير قيمة
مقابل المال.

في تنزانيا ،يحسن البرنامج التعليمي
التلفزيوني واإلذاعي  Ubongoالتعلم
لـ  2.7مليون طفل كل شهر .الوصول
والتكلفة المنخفضة لكل طفل
خيارا فعاالً من
يجعل من Ubongo
ً
41
حيث التكلفة.

يعد االستثمار في تكنولوجيا التعليم المستدامة ماليا ً والتي
مهما
يمكنها أن تحسن التعليم على نطاق واسع ،طري ًقا
ً
40
لتعزيز فعالية التكلفة.
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