➢ مبادرة أبجد للتعليم

مرشوع علمني

تأسست مبادرة أبجد للتعليم يف  2018كمبادرة شبابية غري ربحية  ،تطوعية ،وحيادية من مجموعة شباب
من مختلف االختصاصات بهدف تأمني فرصة التعليم األسايس والنوعي لكل من هو بحاجة يف الداخل
والخارج السوري .إننا يف أبجد نهدف معاً بأكرث من  60متطوع /متطوعة إىل ربط مختلف الشباب السوري
ومتكينه من تبادل وتطوير املهارات والخربات ضمن إطار عمل اجتامعي ،تعليمي ونوعي.

 oماذا حققنا إىل اآلن ؟
استطاع أبجد تقديم أكرث من  9,100ساعة تدريسية لعدد طالب يزيد عن  780طالب/طالبة مبختلف املواد
األساسية ضمن الفئة العمرية بني  8إىل  13سنة ضمن دورات تقوية وتعليم مرسع.

باإلضافة لذلك استطاع أبجد تقديم  37دورة نوعية يف عدة جوانب إدارية وتخصصية لتطوير الكوادر

التعليمية والطالب الجامعيني ضمن برنامج أثر.

➢ مرشوع " علمني"
يأيت هذا املرشوع ضمن مبادرة أبجد للتعليم استمرارية ملا قد تم البدء فيه منذ عام ، 2018حيث يهدف
هذا املرشوع لتعليم  500طفل مترسب عن التعليم بشكل كامل يف مخيامت الشامل السوري و إعادتهم
للمدارس ضمن الفئة العمرية املناسبة لهم ومتابعتهم فيها عن طريق مجموعة من الدورات التعليمية
التخصصية لنتمكن يف عام  2022من تحقيق هذا الهدف وانجاح هذا املرشوع.

 oملاذا مرشوع علمني؟
مع وجود أكرث من  3ماليني مهجر يف مخيامت الشامل السوري ألكرث من  8أعوام حرم معظم األطفال الذين
ولدوا وكربوا يف هذه املخيامت من التعليم ومن البعد االجتامعي والرتبوي الذي يؤمنه أيضا التعليم ولذا
كان مرشوع علمني ليؤمن التعليم والدعم االجتامعي والنفيس لهؤالء األطفال.

 oمعلومات عن املرشوع:

مدة املرشوع:
سنتني

املواد
التعليمية
عريب /رياضات/
علوم /أنشطة

فرص العمل
املقدمة:
 32فرصة

عدد األطفال
 500:طفل
مي
أ ٌ

مكان
التنفيذ:

املخيامت

أهداف املرشوع :
 توفري فرصة تعليم ل  500طفل /طفلة مترسبني عن التعليم بشكل كامل ضمن الفئة العمرية 12- 8 :عام.تعزيز التامسك وإعادة التأقلم والتكيف للمجتمع املهجر يف املخيامت.بناء قدرات الكوادر التدريسية واإلدارية املوجودة من خالل برامج تدريب متخصصة.تحسني الوضع االقتصادي للمدرسني واملدرسات مام ميكنهم من البقاء يف هذه املجتمعات واالستمرار يفتقديم الفائدة لها.

 oخطة عمل "علمني":
كل ستة أشهر يتم

 -ينتقل الطالب ضمن مرحلتني أساسيتني

إنجاز مسار تعليمي

(اقرأ وإدراك) تضم كل مرحلة مجموعة
مستويات تعليمة مبخرجات محددة لكل
مستوى يتمكن الطالب يف نهايتها من
االلتحاق بالتعليم النظامي ضمن الفئة

• مستويان
تعليميان
K1 K2

إدراك

• املخرج:
أساسيات
القراءة ،الكتابة
والحساب

اقرأ

• أربع مستويات
تعليمية
D1,D2,D3
• املخرج:
االساسيات
املعرفية
ملستوى الصف
الرابع والخامس

العمرية املناسبة.

•متابعة الطالب
بأول فصل
بدورة تقوية
D4
• املخرج :اإلندماج
الكامل بالعملية
التعليمة

االلتحاق
باملدرسة

أنشطة برنامج أثر للدعم النفيس وبناء القدرات

 بالتزامن مع الدورات التعليمية يتمالقيام بأنشطة نوعية ضمن برنامج أثر
تختص بالدعم النفيس وتساعد الطالب
عىل التغلب عىل الظروف االجتامعية
والصدمات النفسية التي تعرض لها ضمن
بيئة املخيامت.
 كل عام درايس يضم مسارين تعليمنيمدة كل مسار خمسةأشهر
ويضم مجموعة دورات
وفق املستويات

املختلفة.

 oماذا تحقق إىل اآلن :
كانت البداية مع  120طالب يف بداية ال  2020ضمن  3مخيامت ،ولكن يف منتصف العام تم حدوث موجة نزوح كبرية
أجربتنا عىل زيادة القدرة االستيعابية ليبلغ العدد يف شهر  430 /2021.02طالب /ويبقى التحدي األكرب هو
االستمرار مع الطالب للعام الدرايس القادم .

انخفاض نسبة العنف
األرسي ألكرث من النصف
مقارنة بداية املرشوع
يف املخيامت
املستهدفة.

توظيف 29
موظف/موظفة معيل
ألرسته.

تجهيز  5مراكز تعليمية
ضمن  4مخيامت
باإلضافة ملركزيني
إداريني تدريبني

البدء مع  430طالب/
طالبة موزعني ضمن
املستويات الثالثة
األوىل K1,K2,D1

تم تحقيق هذه الخطوات مبشاركة أكرث من  70متطوع /متطوعة ساهموا مبختلف األشكال
بتمويل ودعم املرشوع وتقديم دورات مبختلف املجاالت لرفع كفاءة الكادر العامل.

5,300
ساعة تدريسية

 oلنكمل معاً:
يف  2021.07.01يبدأ العام التعليمي الجديد الذي يستمر ملنتصف عام  2022والذي يضم مساريني تعليمني.
الجدول التايل يوضح سري هذا العام الدرايس الجديد يف حال تم االستمرار فقط وفق اإلمكانيات املتاحة

والذي سيؤدي لتوقف التعليم عن  200طالب/طالبة والقسم املطلوب دعمه يك تشمل العملية التعليمة

 500طالب/طالبة :

عدد

العام

التعليمي

2022/2021
يف حال

الطالب/

الطالبات
215

االستمرار

املواد

عدد الكوادر

عدد

موظف/موظفة

التعليمة

املراكز

15

عريب/

5

ضمن

رياضيات/

 استيعاب األطفال الجدد النازحنيإىل املخيامت التي نعمل بها.

 -االستمرار مع طالبنا الحاليني

أنشطة

اإلمكانيات

وفق الخطة التعليمية

املعتمدة.

بحاجة دعم

285

17

-علوم

1

الهدف

500

32

 4مواد

 6مراكز/

اإلجاميل

أهداف املسار

تعليمية

4مخيامت

 تخريج أول دفعة من الطالبوإدماجهم بالتعليم النظامي.

 oكيف ميكن أن نكمل املرشوع للعام :2022/2021
مع بداية هذا املرشوع يف  2020استطعنا تحقيق اإلنجازات السابقة باالعتامد بشكل أسايس عىل تربعات
األفراد واملساهمني والذي انخفض بشكل ملحوظ بعد جائحة كورونا وتأثر العديد بها ،ولنتمكن من البدء
بالعام الدرايس الجديد ونستمر مع أطفالنا الذين بدأنا معهم منذ أكرث من عام نحن بحاجة أن تكونوا معنا.
التكلفة التشغيلية الشهرية

تكلفة العام الدرايس 2021/2022

/رواتب موظفني،
قرطاسية،مواصالت وتدفئة/

90000
80000

$ 82,100

• $ 6,300
التكلفة التأسيسية
/تأسيس مركز تعليمي جديد ومعدات تعليمية/

$ 46,100

التكلفة اإلجاملية إلنجاز
العام الدرايس 2021/2022
•

$ 82,100

60000
50000
40000

$ 36,000

• $ 6,500

70000

30000
20000
10000
0

توزيع التكاليف
المطلوب

الموجود

إجمالي التكلفة

ميكنك أن تكفل طالبا /طالبة لكامل مدة املرشوع وتعيدهم ملقاعد الدراسة بتكلفة  $ 600للطالب.
للتربعhttps://abjadinitiative.org/donation :

