تعريفات الربنامج الرئيسية
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رسع
برنامج تعليم م ّ

رسع وغريه من املصطلحات األخرى كمصطلح وصفي قيايس)
(يحل محل برنامج التعلم امل ّ

رسع ،ويهدف إىل توفري فرص الحصول عىل التعليم
برنامج مرن ومالئم للسن ،ينفذ يف إطار زمني م ّ
لألطفال والشباب املحرومني وممن تجاوزوا سن الدراسة وغري امللتحقني باملدارس .وقد يشمل ذلك
أولئك الذين فاتهم التعليم أو انقطعوا عنه نتيجة الفقر والتهميش والنزاعات واألزمات .الهدف من
رسع هو تزويد املتعلمني بكفاءات معتمدة ومكافئة للتعليم األسايس من خالل
برامج التعليم امل ّ
استخدام أساليب التدريس والتعلم الفعالة التي تتناسب مع مستوى نضجهم اإلدرايك.
رسع
التعلم امل ّ

أساليب تدريس وتعلم تسرتشد بالبحوث يف العلوم املعرفية والعصبية ،وتساعد يف اكتساب معرفة
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ومهارات تعلم أساسية بشكل أرسع وأكرث اتقاناً.
برنامج استدرايك
برنامج تعليمي انتقايل قصري األجل لألطفال والشباب الذين كانوا يحرضون إىل املدرسة بشكل فعال
قبل انقطاع التعليم ،ويوفر الربنامج للطالب فرصة تعلم املحتوى الذي فاتهم بسبب االنقطاع عن
التعليم ويدعم العودة إىل التعليم النظامي.
برنامج التجسري
عبارة عن دورة تحضريية قصرية األجل تستهدف دعم نجاح الطالب ،وتتخذ أشكاالً مختلفة مثل
اكتساب اللغة و/أو االختالفات القامئة األخرى بني املناهج والنظم التعليمية املحلية ولدى الجهة
املضيفة لاللتحاق بنوع مختلف من التعليم املعتمد.
التعليم التصحيحي
عبارة عن دعم إضايف مستهدف يتزامن مع الحصص العادية للطالب الذين يحتاجون إىل دعم قصري
األجل يف مجال املحتوى التعليمي أو املهارات لتحقيق النجاح يف الربامج الرسمية العادية.
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ترد جميع التعاريف يف بنك املصطلحات الخاص بالشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ.
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رسع ،إال أنه يف الواقع يستخدم معظم
رسع هو واحد من األهداف التي تطمح إليها برامج التعليم امل ّ
عىل الرغم من أن التعلم امل ّ
رسع يف السياقات اإلنسانية واإلمنائية أساليب تدريس وتعلم عاديةبسبب محدودية التدريب
املدرسني العاملني ضمن برامج التعليم امل ّ
رسع قادرة عىل ترسيع عملية التعلم من خالل تكثيف املناهج الدراسية والرتكيز
امل
التعليم
رسع .برامج
ّ
والخربة حول تنفيذ التعلم امل ّ
عىل املهارات األساسية والكفاءات ،وإيجاد فصول أصغر وتخصيص وقت أكرب إلنجاز مهام التعلم.

