تقرير مرحيل عن عمل أبجد لعام 2020
مراكز عمل أبجد

تقرير خارجي

الدورة التعليمية املمتدة من  2020\6\15وحتى 2020\12\31

تاريخ اإلعداد2020\11\2:

 مقدمة:
تقرير موجز عن عمل أبجد من تاريخ 15\6\2020ولغاية  2\11\2020وألية العمل ونسبة تحقيق هدف أبجد العام
ورؤية العمل يف املرحلة القادمة وصوال للهدف املطلوب.
حيث يعمل أبجد يف مناطق املخيامت الواقعة يف الشامل السوري حيث الحاجة ملحة للتعليم بسبب بعد
املخيامت العشوائية عن مراكز التعليم الرسمي وعدم قدرة األهل عىل الحاق أطفالهم باملدارس ،أسس أبجد
أربع مراكز تعليمية يف ريف إدلب (مخيم االميان ومخيم امليدان) يف ريف حلب الشاميل( مخيم التل ومخيم
القناطر)،واتخذ أبجد مركزين ثابتني كمقر إداري رئييس وفرعي إلدارة عمل الخيم التعليمية وتأمني موقع للدورات
التخصيصية ريف ادلب\كفريحمول و الفرعي يف ريف حلب الشاميل \مارع ويعرض التقرير التايل مراكز عمل
مبادرة أبجد للتعليم وأعداد املستفيدين املبارشين (طالب) وأعداد املوظفني (مدرسني ،اداريني) يف كل مركز.
مخطط  1يوضح اجاميل توزع املستفيدين املبارشين عىل أماكن العمل:
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 ملخص عن عمل أبجد يف مراكز املخيامت الثالث:
ضمن برامجه الثالثة (اقرأ ،ادراك  ،آثر ) يعترب األطفال بني ( )12_6املنقطعني عن التعليم يف املخيامت هم الهدف
الرئييس ألبجد حيث يركز برنامج اقرا ( وهو أول برامج أبجد املختص مبحو األمية) عىل مادة اللغة العربية
والرياضيات وفق منهاج اليونيسف الدويل املعتمد وينتقل الطفل ضمن مستويات كل برنامج بعد الخضوع لعدد
من االختبارات إلمتام دورة كاملة ( أربعة شهور) .
فيام ييل جدول يوضح توزع الطالب يف مراكز أبجد التعليمية ضمن برنامج اقرا املستوى األول والثاين
توزع الطالب بني املخيامت التي تعمل فيها مبادرة أبجد للتعليم:
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-1مخيم امليدان:
يقع هذا املخيم شامل كليل  3كم،
ويحوي  100عائلة مهجرة من ريف
إدلب الجنويب وقد أقامت مبادرة أبجد
للتعليم فيه خيمة تعليمية واحدة منذ
أيلول  ،2019تضم  110طالب ضمن
مستويني موزعني عىل  4شعب.

-2مخيم اإلميان:
يقع هذا املخيم جنوب غرب معر مترصين  10كم ،يحوي  290عوائل مهجرة من ريف حلب أقيمت
الخيمة التعليمية يف املخيم منذ ترشين الثاين  ،2019تضم  180طالبا ً ضمن مستويني موزعني
عىل  5شعب.

-3مخيم التل:
يقع هذا املخيم يف دابق/ريف حلب الشاميل ،يحوي110عائلة أقيمت فيه الخيمة التعليمية
نهاية أيار  ،2020تضم الخيمة  90طالبا ً من املستوى األول .و 30طفل ضمن مجموعة أنشطة
متنوعة موزعة عىل  4شعب صفية

-4مخيم القناطر:
يقع هذا املخيم يف ريف حلب الشاميل
يبعد  3كم عن اخرتين عىل الطريق العام
ويحوي  25عائلة أقيمت فيه الخيمة
التعليمية بتاريخ  15\10\2020تضم الخيمة
التعليمية  20طالب يف شعبة صفية واحدة
مستوى أول ضمن برنامج اقرأ

 الواقع التعليمي:
-1أبجد نحو الهدف:
يسعى فريق أبجد بكوادره داخل وخارج سوريا جميعاً لتحقيق هدف أبجد يف زيادة عدد األطفال املتلقني للتعليم
إىل  500طفل وطفلة لنهاية الشهر  3من عام  2022وأن يستمر تقديم التعليم والدعم العلمي لهم حتى
اندماجهم يف التعليم الرسمي بشكل كامل وناجح وتهيئة كل الظروف التي تضمن ذلك.
390طالب يف مخيامت الشامل املحرومني من التعليم هم املستفيدين اليوم من برنامج اقرأ
ملحو األمية يف الدورة الحالية للمستوى األول والثاين املمتدة من  2020\ 6\15وحتى  2020\12\25يقدمها
أبجد بأسلوب التعليم املمتع بعيدا ً عن التعليم التقليدي كام يراعي تنمية البعد النفيس واالجتامعي للطفل واثر
التهجري وعدم االستقرار من خالل أنشطة نوعية تساهم بدمج الطفل باملجتمع وتوسع أفاق تفكريه وتساعده
عىل تحقيق جزء من االستقرار النفيس يف ظل الظروف القاسية التي يعانيها .
بعد انتهاء الدورة الحالية دورة تعليمية ضمن برنامج اقرأ (مستوى  1ومستوى )2مبستوى تعليمي متقدم أكرث
بانتظار  390طالب ورمبا يتم استيعاب عدد أكرب
لينتقل بهم أبجد إىل برنامج إدراك (مستوى 3ومستوى 4ومستوى  )5حيث يخضع فيه الطفل إىل مستويني ليصل
بعدها إىل التعليم الرسمي ويتحقق الهدف
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-2برامج أبجد:
جدول يوضح برامج أبجد واملستويات ومخرجات هذه الربامج:

الربنامج

أثر

إدراك

املستوى 2

 420ساعة تدريسية

املستوى 3

 420ساعة تدريسية

املستوى 4

دروس تقوية

+لغة انجليزية وعلوم عامه.

املستوى 1

 420ساعة تدريسية

اقرأ

منهاج اليونيسف للمواد التالية :لغة عربية ورياضيات مواد أساسية

املستوى 2

 320ساعة تدريسية

القدرة عىل قراءة وكتابة
وفهم نص بسيط
واستخدام بعض املهارات
النحوية البسيطة.

القدرة عىل استخدام املهارات

األساسية يف الجمع
والطرح ألعداد من منزلتني
ومتييز األشكال الهندسية
البسيطة.

القدرة عىل قراءة وكتابة
نصوص طويلة وكتابة
مواضيع تعبريية متنوعة
واستخدام مهارات لغوية
ونحوية وامالئية ومييز األفعال
بأشكالها وصيغها.
القدرة عىل استخدام العمليات
الحسابية األربعة يف مجموعة
االعداد الصحيحة.
القدرة عىل متييز االشكال
الهندسية املتنوعة
(هندسة مستوية) ورسمها.
التأكد من اندماج
الطفل باملدرسة.

يف الروابط املرفقة أمثلة عن خطط تعليمية للربامج:
املنهاج املستخدم :
 https://drive.google.com/drive/folders/1X8AdSMK9NiHlNqrjDXPk_h0THkXtm_K?usp=sharing
خطة تعليمية برنامج اقرأ مستوى :1
https://drive.google.com/drive/folders/1DfYnI06ZLNup-frQDwGLTFvfWnVebg4J?usp=sharing

خطة تعليمية برنامج أثر مستوى :2
https://drive.google.com/file/d/1oWQikiaALuCNTht7H9IJis9BcC7DPXes/view?usp=sharing

الطفل واكتساب مهات حياتية رضورية مثال مهارات التواصل وبناء القدرات

املستوى 1

 320ساعة تدريسية

املنهاج

التغلب عىل املعوقات والصعوبات النفسية واالجتامعية التي يعاين منها

املستويات

ساعات الدورة

مخرج اقرأ/ادراك

مخرج أثر

 الواقع املايل:
-1مصاريف أبجد الشهرية ضمن طاقة االستيعاب الحالية )390طفل):
يصل املبلغ الذي يرصفه أبجد وسطيا بشكل شهري  $6500وتتوزع املصاريف وفق ما ييل:
جدول يوضح توزع وسطي مصاريف أبجد شهريا:

البند
رواتب وأجور
عاملني

عدد
النسبة
املئوية

املستفيدين

%56.78

30

%14.76

مصاريف

345

تشغيلية

اآلثر عىل العملية التعليمية

املكان

تساهم بتأمني الكوادر املؤهلة

املركز الرئييس –املركز الفرعي –

لالرتقاء بالعملية التعليمية بشكل

مخيم امليدان -مخيم اإلميان –مخيم

منهجي

التل _مخيم القناطر)

تغطية أهم املصاريف الرئيسية

املركز الرئييس +املركز الفرعي +

لعمل املركز خالل ستة أشهر من

املخيامت (اإلميان-امليدان_ القناطر

آجر وقرطاسية ونت وهدايا و

_التل)

وسائل تغطية أنشطة ودورات

واجتامعات أهايل

مواصالت

%10.25

23

مصاريف

%4.8

345

تأسيسية

تأمني النقل الرضوري للموظفني بني

املراكز التعليمية (امليدان-اإلميان_

سري العملية التعليمية

+املركز الرئييس

تأمني مقومات وصول التعليم

املركز الرئييس +املخيامت( امليدان

وخدمات املبادرة لعدد أكرب

واإلميان  +التل_ القناطر)

مراكز العمل واملخيامت ملتابعة

التل _ القناطر )  +املركز الفرعي

من األطفال

جوائز

%0.77

3

وقاية

%11.46

345

543

تأمني الحافز والدافع لدى جميع

كوادر إدارية يف املركز الرئييس (

االداريني واملدرسني لتقديم األفضل

كفريحمول _ مارع )ومدرسني يف

جوائز لالداري املثايل واملدرس

املخيامت (امليدان-اإلميان _ التل

املثايل يف املراكز الستة

_القناطر)

حامية الطفل والكوادر من االصابة

املركزين الرئييس والفرعي

باألمراض وتخفيف آثرها ان حصلت

واملخيامت (امليدان –اإلميان _التل
_ القناطر)

مصاريف
أخرى

%1.166

أنشطة انسانية أبجد (دورات دعم

املركزين الرئييس والفرعي

نفيس ،أنشطة نوعية ضمن برنامج

واملخيامت (امليدان –اإلميان _التل_

آثر) أنشطة إغاثية وفق متطلبات

القناطر)

الظروف (الشتاء) باإلضافة ملساعدة
الكوادر وقت حاجتهم

-2إجاميل املصاريف التأسيسية والتشغيلية لوصول أبجد لطاقة االستيعاب التي تحقق الهدف
)500طفل):
ليتم الوصول اىل طاقة االستيعاب )500طفل) التي تحقق الهدف يلزمنا إنشاء مركز تعليمي خامس يف أحد املخيامت
الجديد وفق التكاليف التالية:

التكلفة مالحظات

م

البيان

النوع

1

مصاريف بناء الخيمة

مصاريف تأسيسية

765$

2

مصاريف تأسيس وتتمة املصاريف اللوجستية

مصاريف تأسيسية

2090$

3

مصاريف تشغيل املركز شهريا

مصاريف تشغيلية

825$

بشكل شهري

4

مصاريف خاصة بفصل الشتاء

خمس أشهر خالل السنة

210$

خالل الشتاء

ملرة

واحدة

من خالل الجدول يتبني وجود حاجة اىل 2855$مصاريف تأسيسية و 825دوالر شهريا باإلضافة اىل 210مصاريف التدفئة
خاصة بفصل الشتاء ويف الرابط املرفق دراسة تفصيلية عن تأسيس املركز التعليمي:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eejFRm52v1LaVPjt0pYPZF81gnZfrQNwYqZehqb0O14/edit#gid=0

-3خالصة مام سبق:


التكلفة التأسيسية للوصل للعدد الطالب 500طفل يحاجه إىل مصاريف . 2855$



إجاميل التكلفة التشغيلية ستزداد مبقدار 825$لتصبح لكافة املراكز .7325$



بحاجة إىل زيادة التكاليف التشغيلية خالل فصل الشتاء (خمس أشهر) ,وسطي بشكل شهري 250$

لتصبح

التكاليف التشغيلية الشهرية خالل فصل الشتاء 7575$وطبعا تتوقف حسب طبيعة وقود التدفئة وفيام ييل
دراسة تفصيلية عن مرشوع التدفئة:
https://drive.google.com/file/d/18gvTr-oGdC_BDJ-yjtBrrIf1APTZ_Jyh/view?usp=sharing v

انتهى

