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 تقديــم 

ما انفّكت املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم- ألكسو- تعمل منذ تأسيسها عىل 

تطوير الرتبية  وتحديث التعليم يف الدول العربية عرب سياساتها العامة واسرتاتيجياتها وخططها 

التنفيذية إميانا منها أّن التعليم قّوة تغيري  ومحرّك جوهري يف تحقيق التنمية املستدامة. ومن 

مجهودات األلكسو يف هذا امليدان سعيها الدؤوب إىل وضع أسس لنظام تربوي عريب يساعد يف 

إنشاء أطر مشرتكة للمؤّهالت املعرفية والعلمية ومعادلة الشهادات، متّكن الطالّب من االنتقال 

بني املنظومات التعليميّة يف الدول العربية مبراحلها وتخّصصاتها وتفّرعاتها املختلفة كلّها.

        ويف هذا السياق يأيت إصدار  األلكسو لإلطار العريب لوصف مؤّهالت التحّرر من 

األّمية  وهو وثيقة اسرتشادية  تساعد يف وصف املعارف واملهارات والقيم واالتجاهات التي من 

الرضوري أن ميتلكها الفرد للخروج من دائرة األّمية، كام تساعد راسمي السياسات وصّناع القرار 

الفّنيني يف هذا املجال من تصميم الربامج  يف وضع الخطط واتخاذ القرارات الجيّدة، ومتّكن 

وأساليب التعليم ووسائل التعلّم وأدوات التقويم الناجعة. 

ويجدر التنويه إىل أّن اإلطار مل  يراع  يف ضبط مواصفات الفرد املتحّرر من األّمية متغرّي 

الترّسب واالنقطاع  األّميني بفعل  الذي أصبحوا يف عداد  العرب  السّن لوجود ماليني األطفال 

األكرث  هشاشة،  الفئات االجتامعية  تنمية، ويف  األقّل  األماكن  الدراسة وخاّصة يف  املبّكر عن 

سواء يف الريف أو يف املدينة، وإّما بسبب الحروب والنزاعات التي أجربت املاليني منهم عىل 

ترك مدارسهم واضطرّتهم إىل النزوح أو اللجوء. 

واتجاهات  واملهارات  للمعارف  تحديدا  تضّمن  اإلطار   أّن  إىل  كذلك  اإلشارة  وتجدر 

املهام  تراعي  وظيفية  مقاربة  وفق  وذلك  تقييمه،  وملعايري  األداء،  إليها  يستند  التي  الّسلوك 

األدائية السياقية وما تحّقق من التعلّم بصورة فعليّة عمليّة.
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إىل  الرامية  الجهود  رفد  لتساهم يف  فإّنا  الجديد  اإلصدار  تنرش هذا  إذ  األلكسو  وإّن 

تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، وتفعيل العقد العريب ملحو األميّة 2015-

2024 ،حتّى يستويف التعليم يف بلداننا  رشوط الجودة والشمول واإلنصاف كلّها فيمّكن الجميع 

من الكفايات الالزمة للنفاذ إىل سوق العمل ومن مهارات الحياة كافّة.

املدير العام  

الدكتور سعود هالل احلربي   
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   لماذا هذه الوثيقة؟

لعدٍد  تفصيالً   )2024-2015( األمية  ملحو  العريب  للعقد  املعتمد  العمل  إطار  تضمن 

من املتطّلبات الواجب توافرها حتّى تتحّقق أهداف العقد، جاء يف مقّدمتها : وضع مفهوٍم 

إجرايٍئ للفرد األّمي، ثم تحديد الفئة العمرية املستهدفة من العقد، ومن ثم حرص األّميني يف 

هذه الفئة، وهي متطلّبات أساسية لنجاح أّي خطٍة تنفيذيٍة، كام أنّها متثّل محّصلة دروس 

انطلق بعضها من  والتي  املنطقة،  السابقة يف  والخربات  التجارب  العديد من  مستفادة من 

مفاهيم واسعٍة بالغت يف الطموح أحياناً، وانطلق البعض اآلخر من مفاهيم شديدة التحديد 

والتخصيص، ومل تكن النتائج ُمرضية يف الحالتني. 

أهّمية وضع  ازدياد  يف  الراهن  العريب  الظرف  فرضها  إضافية  عوامل  وقد ساهمت 

الحّد  تصف  مرجعيّة  وثيقة  وإصدار  العريب،  السياق  يف  األّمية  من  للتحّرر  إجرايئ  مفهوم 

األدىن الرضوري من املعارف واملهارات والقيم واالتجاهات الالزمة  لذلك، لعّل يف مقّدمتها: 

مؤرّشات ـ  العريب يف مجملها، خاّصة  االبتدايئ  التعليم  لجودة  النوعية  املؤرّشات  تدّن 

الكفاءة الداخلية لعمليّات التعليم والتقييم، ما يزيد من فرص وصول ماليني األطفال 

يف منظوماٍت تعليميٍة عربيٍة عديدةٍ إىل صفوف دراسيٍة متقّدمٍة مبستوًى متواضعٍ وغري 

القراءة والكتابة والحساب، يف ظّل تطبيق مداخل  مقبوٍل من املهارات األساسية يف 

غري فّعالة للتقييم، أو يف غيابها متاما من خالل املرور اآليل من فصل إىل آخر، وهو ما 

يرّشحهم لالنضامم إىل أعداد األّميني الحقيقيني مّمن ال توردهم اإلحصاءات الرسمية.

ماليني ـ  أمام  صعوبًة  األمر  والثقافية  االقتصادية  العوامل  زادت  أخرى،  حاالٍت  ويف 

األطفال، وخاّصة اإلناث منهم، فارتفعت معّدالت الرسوب والترّسب بينهم قبل اكتامل 

متّكنهم من املهارات األساسية، وارتّدوا إىل األّمية يف ظّل سياقاٍت اجتامعيٍة وثقافيٍة 

غري حافزٍة للتعلّم، أو غري مواتيٍة حتّى لالحتفاظ بالنزر اليسري ماّم تّم تعلّمه يف سنتني 

دراسيتني أو ثالث من املرحلة االبتدائية، وغياب للمسارات البديلة والفرص الثانية، 

منتظرين بلوغ السّن القانونية املحّددة ليك تبدأ أجهزة محو األمية يف محاولة البحث 

عنهم وحرصهم، وتلمس احتياجاتهم والبدء معهم من جديد.



6

ثّم عصفت النزاعات املسلّحة مبكتسباٍت تعليميٍة جاهدت الشعوب العربية عقوداً ـ 

طويلًة إلنجازها، وأضافت إىل معاناة املاليني منهم يف مناطق النزوح واللجوء وتحت 

املواصلة،  استحالة  أو  االلتحاق  بعدم  سواء  التمدرس،  من  الحرمان  مكابدة  النار 

وأساءت  بل  مبتطلّباتهم،  الوفاء  عن  اإلغاثية  والربامج  املضيفة  النظم  وعجزت 

األطراف املتصارعة استغاللهم، وأضافت إىل أّميتهم مأساًة جديدًة بالتجنيد القرسي، 

واالنخراط يف العمليّات العسكرية، وتشويه األفكار واملعتقدات، وبّث روح الكراهية 

والعنف.

 اعتبارات أساسية:

لهذه األسباب وغريها، باتت الحاجة ماّسًة إىل اعتامد وثيقٍة مرجعيٍة عربيٍة تصف الفرد 

إجرائياً، تنطلق منه برامج محو األمية يف تحديد  العريب املتحّرر من األّمية وصفاً موضوعياً 

بعد  ما  برامج  تنطلق منه  أنشطتها واختيار مضامينها، كام  منها، ويف تصميم  التعلّم  نواتج 

التحّرر من األمية يف تحديد نقطة البْدء والتخطيط لتحقيق الرتاكم البنايئ عىل ما تحّقق سلفا.

للقواسم  الوثيقة متثّل رؤية عامة  بأّن هذه  التوضيح  الصدد  ومن الرضوري يف هذا 

املشرتكة الجامعة، وأنّها تحتاج إىل مزيد من الوثائق واملالحق التفصيلية، كام تتطلّب وضع 

أطر وطنية تندرج تحتها، آخذة يف اعتبارها مجموعة من األمور، لعّل من أهّمها:

االنطالق من خصوصية ظاهرة األّمية يف الواقع العريب، سواء تعلّق األمر مبظاهرها ـ 

من  تزيد  التي  والتقاليد  العادات  مثل  السائدة،  بالثقافة  تتعلّق  بأسباٍب  املتّصلة 

انتشارها بني اإلناث دون الذكور، أو ارتبط األمر بطبيعة املقاربة املنهجية املتبّناة 

املواطن  لدى  األميّة  الديني ملحو  البعد  يُعّد  املثال:  للتعامل معها،   فعىل سبيل 

عىل  القدرة  المتالك  واإلقبال  الدافعية  صعيد  عىل  سواء  حاسامً،  عنرصاً  العريب 

قراءة الكتب املقّدسة ومطالعة املصادر الدينية، أو عىل صعيد املضامني املرغوبة 

واملطلوبة يف محتوى الربامج واملواد الدراسية املقّدمة لهم. األمر الذي يضفي عىل 

األطر  من  غريه  عن  مييّزه  عربياً  ملمحاً  األّمية  من  للمتحّرر  الواصف  اإلطار  ذلك 

اإلقليمية يف العامل.
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الحرص عىل مواكبة التوّجهات العاملية، جنباً إىل جنب مع مراعاة خصوصية السياق ـ 

العريب، فقد اتّجهت املؤمترات الدولية يف اآلونة األخرية إىل رضورة تبّني برامج محو 

األّمية مفاهيم املواطنة العاملية، والسعي إىل امتالك مهارات القرن الحادي والعرشين، 

واملساهمة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف مجتمعاتها واملشاركة املجتمعية، 

ومواجهة متطلّبات التعامل مع العرص الرقمي، وبناء الربامج وفق مقاربات متعّددة 

يف  واألبعاد  املفهومات  تلك  بروز  برضورة  يقطع  الذي  األمر  وغريها.  القطاعات.. 

معرض وصف ذلك املواطن العريب/ العاملي املتحّرر من األمية.

استيعاب املفاهيم املتعّددة لألّمية بدءاً من األمية األبجدية وانتهاًء باألّمية الرقمية ـ 

متزامنٍة  بصورٍة  مجتمعًة  تحّل  والتي  وغريها،  والحضارية  الوظيفية  باألّمية  مروراً 

نتيجة  أخرى،  مجتمعات  عن  بعضها  ويغيب  املجتمعات،  من  عدٍد  يف  ومتجاورٍة 

تتبّدل  ثم  ومن  والتعليمية.  والثقافية  االقتصادية  الوضعيات  يف  الكبري  التفاوت 

األولويات تبعاً لكّل حالة، ووفقاً للرضورة األكرث وضوحاً وإلحاحاً، األمر الذي يفرض 

األّمية  لظاهرة  املفهومات  من  عريضاً  وأفقاً  واسعاً  مدًى  الوثيقة  تلك  مثل  عىل 

وأبعادها وأنواعها يف معرض وصف ذلك املواطن العريب املتحّرر من األّمية.

عدم التقيّد باملعيار العمري للمفهوم، وهو املعيار الذي أنشأ صورًة ذهنيّة ّضيقًة ـ 

نطيًة لألّمي تجايف واقع الحال العربية الراهنة، والتي ميثّل األطفال دون الخامسة 

الرسوب  معّدالت  وارتفاع  التعليم  جودة  تدّن  نتيجة  منها  األكرب  القسم  عرشة 

وتفاقم وضعيات  املسلّحة  والرصاعات  النزاعات  والحرمان، سيام يف ظّل  والترّسب 

النزوح واللجوء، ويف ظّل منظومة ترشيعية عربية مقيّدة بسّن اإللزام والفصل بني 

التعليم النظامي األسايس والتعليم غري النظامي.

 الخلفيات والمفاهيم األساسية:   

أطلقت جمهورية مرص العربية خالل القمة العربية التي عقدت يف دولة الكويت 

يف مارس 2014م مبادرة بإعالن العقد املمتّد من 2015 إىل 2024 عقداً للقضاء عيل األّمية  

التخلّص  إىل  برنامج عمل يهدف  اعتامد  العريب، وذلك من خالل  الوطن  أنحاء  يف جميع 
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من هذه الظاهرة خالل عرش سنوات، وقامت وزارة الخارجية املرصية بالطلب من األمانة 

العامة لجامعة الدول العربية باتّخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا العقد، وبناء عليه قامت األمانة 

العامة بدورها بعرض املبادرة عيل املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم والتي قامت 

بها وأوص بتشكيل لجنة  العام يف دورته 22 مايو 2014م، فرّحب  بعرضها عيل مؤمترها 

تنسيق عليا من املنظاّمت والدوائر املعنيّة يف إطار األمانة العامة لجامعة الدول العربية.       

وينطلق اإلطار العام للعقد من القيم األساسية للرتاث العريب والتي تعيل قيمة العلم 

الحياة، ويؤكّد  باعتباره عمليّة مستمرّة مدى  التعلّم  باعتبار طلبه واجبا وفريضة، وقيمة 

عىل الهويّة الثقافية العربية بعنارصها وأطيافها املختلفة، كام يراعي السياق العاملي الذي 

يُقّدم العلم حّق إنسانيا للجميع، وينبّنى هذا اإلطار مدخالً تنموياً متعّدد األبعاد ينهض 

باملجتمع العريب، ويشيع بني أفراده ثقافة التعلّم املستمر مدى الحياة، وهو بهذا ال ينفصل 

عن السياق العاملي، ويطمح إطار العمل إىل بناء أفراد متحّررين من األّمية قادرين عىل 

العيش واملشاركة البّناءة يف مجتمعات املعرفة.

ومتثّلت رؤية العقد العريب من خالل الريادة الحضارية للوطن العريب بتكوين مواطن 

املتعّددة يف عرص  املجتمعية  باملهاّم  للقيام  القدرات  متعّدد  تنموي  فاعل  األّمية  متحّرر من 

املعرفة، وجاءت رسالته متمثّلة يف استعادة الدول العربية لريادتها الحضارية من خالل خطط 

وبرامج تستهدف التكامل بني مؤّسسات التعليم مبختلف أنواعها، وبني تعليم الصغار وتعليم 

الكبار إلتاحة فرص التعلّم املستمّر مدى الحياة الستدامة التنمية.

الثقافية  الهويّة  ومقّومات  اإلنسان،  حقوق  مبدأ  العمل  إطار  منطلقات  من  وكان 

العربية وتجلّياتها، ومجتمع املعرفة برشوطه وضغوطه، والشمول والعدالة وعدم التمييز، 

الحياة،  مدى  املستمر  التعليم  وفلسفة  والرقمية،  األبجدية  األّمية  ملحو  الواسع  واملفهوم 

ومعايري تحقيق الجودة والتميّز.

وتحّددت أهداف العقد يف تحرير جميع األّميني يف الوطن العريب من األّمية بحلول 2024، 

اإللزام،  مبدأ  وتحقيق  التمدرس،  سّن  األطفال يف  استيعاب جميع  األّمية من خالل  منابع  وسّد 

والحّد من ظاهرة الرسوب والترّسب، وتوسيع برامج محو األمية  للفئات األكرث فقراً واألشد احتياجاً 

وتحسينها لتمكينهم من املشاركة يف مجتمع املعرفة، وتلبية حاجات التعلم لجميع األّميني بإتاحة 



9

الربامج التنموية )التعليمية – الثقافية – االقتصادية( لتنمية التعلّم مدى الحياة، وتضييق الفجوة 

النوعية بني الجنسني يف مجال تعليم الكبار، وتجفيف منابع األمية ومكافحة االرتداد.

الفئة  لألّمي، وتحديد  إجرايئ  أيضاً وضع مفهوم  للعقد  العمل  إطار  ومن متطلّبات 

وإعالن  للعقد،  املعتمدة  الفئة  يف  األّميني  العقد، وحرص  يف  األّمية  يف  املستهدفة  العمرية 

يوم وطني للتحّرر من األّمية، ووضع قواعد خاّصة مبحو األّمية يف املراصد العربية للتعليم، 

القطاعات  جميع  فيها  يشارك  وتقوميها  وتنفيذها  الخطط  لوضع  وطنية  لجان  وتكوين 

الحكومية والخاّصة، ومنظاّمت املجتمع املدن واالتّحادات املتخّصصة، وإعداد آلية عربية 

التي  الوطنية  القدرات  وبناء  الكبار،  تعليم  مجال  يف  التدريبية  والربامج  املدّربني  العتامد 

توفّرها  التي  اإلمكانات  من  واالستفادة  العربية،  األقطار  يف  الكبار  تعليم  مجال  يف  تعمل 

تكنولوجيا التعليم واإلعالم واالتصال من أجل إنتاج برامج تعليمية عربية مشرتكة، وتنويع 

مصادر التمويل لتنفيذ العقد.

ويتبنى اإلطار مدخالً تنموياً متعّدد األبعاد ينهض باملجتمع العريب ويشيع بني أفراده 

يُقّدم  الذي  العاملي  السياق  ينفصل عن  بهذا ال  الحياة. وهو  املستمّر مدى  التعلّم  ثقافة 

العلم واملعرفة للجميع؛ لذا يطمح إطار العمل إىل بناء أفراد متحّررين من األمية قادرين 

عىل العيش واملشاركة البّناءة يف مجتمعات املعرفة.

مفهوم تعليم الكبار املوّجه ألطار العقد العريب:. 1

يعرف تعليم الكبار بأنّه املجموع الكيّل للعمليّات التعليمية املنظّمة، أيّا كان مضمونها 

أو مستواها، مدرسية كانت أو غري مدرسية، وسواء أكانت امتدادا أم بديال للتعليم املقّدم يف 

املدارس، والكلّيات والجامعات والذي يتوّسل به األفراد الذين يعتربون كبارا يف نظر املجتمع 

لتنمية قدراتهم، وإثراء معارفهم، وتحسني مؤّهالتهم الفّنية واملهنيّة، أو توجيهها وجهة جديدة 

مستهدفني التنمية الشاملة لشخصياتهم وللمشاركة يف تنمية مجتمعاتهم.

ويف هذا اإلطار متتّد النظرة إىل قضية األّمية كونها قضية مجتمعية متشابكة األبعاد 

واالجتامعية  والسياسية،  والثقافية،  )األبجديّة،  الحضارية  األّمية  حيث  املظاهر؛  متعّددة 

البنى  من  االستفادة  يحاول  لألّمية  واسعاً  مفهوماً  يتبّنى  بذلك  وهو  وغريها(،  والرقمية 

املؤّسسية يف الوطن العريب العاملة يف مجال تعليم الكبار. 
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مفهوم األّمي يف العقد العريب ملحو األمية: . 2

يعّد أّميا كّل مواطن ال يستطيع استخدام املهارات الحياتية اليومية التي تسّهل له 

عمليّات تواصله مع اآلخرين، وتعامله مع متطلّبات العمل وأدواته ووسائل املختلفة. 

مفهوم محو األّمية يف العقد العريب ملحو األمية:. 3

يقصد مبحو األّمية يف هذا العقد: تعليم جميع املواطنني ذكورا وإناثا، غري القادرين 

عىل استخدام املهارات الحياتية اليومية من وسائل تواصل كتابية أو قرائيّة أو حسابية، أو 

وتسّهل  إيجابية،  بصورة  وحياتهم  عملهم  شؤون  تسيري  عىل  تساعدهم  ومهارات  معارف 

مشاركتهم يف مختلف فعاليات مجتمعهم االقتصادية والسياسية واالجتامعية، كام تتيح لهم 

االستفادة من الوسائل التقنية الحديثة يف تطوير حياتهم.

 الحاجات األساسية للتحّرر من األّمية:

يعّد مدخل تقدير االحتياجات الرتبوية واحداً من املداخل الشائعة املهّمة يف توجيه 

جهود محو األمية والتخطيط لها،  ويقصد بالحاجة التعليمية وجود نقص أو ندرة أو خلل 

ميكن إشباعه من خالل خربات التعلّم، وبذلك قد تكون هذه الحاجة نقصا يف املهارات أو 

أنّها  يتبنّي  هنا  ومن  الكبري،  بالدارس  الصلة  ذات  والقيم  واالتجاهات،  والحقائق  املعلومات 

الذي  الحّد األدىن  بها  البني االجتامعية، كام يقصد  ليست من فراغ، وإّنا تتحّقق يف سياق 

يجب أن ميتلكه الدارس من املعارف واملهارات واالتجاهات التي ترتبط بفهم العلم وتطبيقاته 

بدرجة متّكنه من التعامل بنجاح مع مجتمع يعيش فيه.

وتتوّزع الحاجات من برامج تعليم الكبار بني كّل من الفرد املتعلّم واملجتمع واملؤّسسة 

التي تُعّد الربامج، إذ أّن هناك حاجات يشعر بها املتعلّمون أنفسهم، وحاجات فعلية يراها 

املخطّطون لربامج تعليم الكبار، كام أّن هناك حاجات تراها املؤّسسة التي تعّد بعض برامج 

تفّحص  وعند  لعاملها،  تدريبية  دورات  تعّد  التي  الخاصة  املؤّسسات  مثل  الكبار  تعليم 

حاجات املتعلّم نفسه يالحظ هناك صعوبة يف تحديدها، حيث اختالفها من فرد إىل آخر، 

وكذلك اختالفها مبرور الفرد املتحّرر مبراحل حياته املختلفة، ويجب مراعاة حاجات الكبار 
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يف املقام األول، ولكن مبا ال يُخّل مبضمون الربامج أو بعادات املجتمع وتقاليده وأخالقه، وأن 

يتّم تشكيل تلك الربامج مبا يتّفق مع حاجات الكبار ورغباتهم.

أّوال: الحاجة إىل التمكّن من املهارات األساسية:

ويقصد بها القراءة والكتابة والحساب، وهي مجموعة املهارات التقليدية القاعدية 

ملحو األّمية األبجدية.

ثانيا: الحاجات املعرفية األساسية 

بوجه عام يحتاج املتحّرر من األّمية إىل إشباع الحاجات املعرفية التالية:

الحاجة إيل املعرفة الدينية:. 1

النظام  فيه، ومعرفة  الدين وأحكامه وتعاليمه ومقاصده،  مبادئ  تعلّم  بها  ويقصد 

الكون واإلنسان والحياة، ويتطلّب ذلك تعلّم املعايري  املنبثق من فهم حقيقة  االجتامعي 

السلوكية، ونبذ الخالفات والبدع.

الحاجة إىل معرفة حقوق املواطنة وواجباتها:. 2

املتحّرر من أّميته بحاجة إيل معرفة العديد من حقوقه وواجباته مبا يساعده عىل 

القيام بدوره كمواطن، مام يستلزم أيضاً تأكيد اإلحساس باالنتامء إىل الوطن واألرسة، والبُعد 

والصدق،  األمانة،  مثل  وتنميتها  اإليجابية  السلوكيات  واكتساب  الفردية،  االتجاهات  عن 

وحّب العمل، والعدل، والتعاون، واملرونة والقابلية للتغيري.

الحاجة إىل الثقافة العلمّية واملعلومات العامة:. 3

ملتحّرر من األّمية بحاجة إىل معرفة أساسيات العلوم العامة لفهم الظواهر الطبيعية 

واكتساب  وأهدافهام،  والتكنولوجيا  العلم  طبيعة  فهم  ذلك  ويتطلّب  بحياته،  املرتبطة 

والعامة  الشخصية  الصّحة  عىل  املحافظة  بأساليب  والوعي  بالعلم،  تتّصل  تفكري  أساليب 

وصّحة البيئة، وإقناع الدارسني باملامرسات الصحيّة املتعلّقة بالنواحي الصحيّة والعمل عيل 

نبذ الخرافات والعادات البيئية السيّئة.
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الحاجة إىل الحّد األدىن من املعلومات يف املجاالت املتخّصصة ومنها:. 4

يف املجال التعليمي:ـ 

• الحاجة إىل مواد تعليمية يف املوضوعات الزراعية .	

• الحاجة إىل موضوعات تعليمية يف املوضوعات الوطنية.	

• الحاجة إىل موضوعات تعليمية يف موضوع تنظيم األرسة.	

• الحاجة إىل موضوعات تعليمية عن تلّوث البيئة.	

يف املجال الصّحي:ـ 

• الحاجة إىل موضوعات تعليمية توّضح كيفية الوقاية من األمراض.	

• اإلصابة 	 عن  الخاطئة  املامرسات  بعض  تعالج  تعليمية  موضوعات  إىل  الحاجة 

باملرض.

• الحاجة إىل موضوعات تعليمية توّضح خطورة اإلهامل فيام يتعلّق بالتطعيم.	

• الحاجة إىل موضوعات تعليمية عن مرض البلهارسيا والفشل الكلوي والحساسية 	

واألمراض املنقولة.

• الحاجة إىل موضوعات تعليمية عن النزالت املعوية وطرق الوقاية منها.	

يف املجال االقتصادي:ـ 

• الحاجة إيل موضوعات تعليمية عن املجاالت الزراعية.	

• الحاجة إىل موضوعات تعليمية عن تربية النحل.	

• الحاجة إىل موضوعات تعليمية عن صناعة منتجات األلبان وغريها من املنتجات 	

الزراعية.

• الحاجة إىل موضوعات تعليمية عن صناعة السجاد وغريه.	

• الحاجة إىل موضوعات تعليمية كيفية استغالل املواد والخامات البيئية االستغالل 	

األمثل. 
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يف املجال االجتامعي:ـ 

• الحاجة إىل موضوعات تعليمية تعالج اإلرساف يف األفراح واملآتم وغريها من املناسبات.	

• املرغوبة مثل 	 االجتامعية  العادات  تؤكّد بعض  تعليمية  الحاجة إىل موضوعات 

التعاون وحقوق الجريان واملشاركة يف أنشطة الجهود الذاتية.

• الحاجة إىل موضوعات تعليمية تهتّم بتنشئة األوالد بطريقة صحيحة.	

• الحاجة إىل موضوعات تعليمية تعالج املغاالة يف املهور.	

• الحاجة إىل موضوعات تعليمية توّضح كيفية حّل الخالفات العائلية.	

يف املجال السيايس:ـ 

• الحاجة إىل موضوعات تعليمية تعّمق الوعي السيايس فيام يتعلّق بحّق املواطن 	

يف اإلدالء بصوته يف االنتخابات.

• الحاجة إىل موضوعات تعليمية متّكن الدارس املتحّرر من مامرسة حّقه الدستوري.	

يف املجال الفّني والجاميل:ـ 

• الحاجة إىل التذّوق الجاميل لإلبداع اإلنسان.	

• الحاجة إىل التعبري عن اإلبداع واالبتكار. 	

ثالثا: مهارات الحياة وكفايات القرن الحادي والعرشين 

تعّددت تصنيفاتها، وبوجه عام تشمل: 

مهارات التعامل مع املواد التعليمية: التي تتمثل يف مهارة اإلدارة والتخطيط، ومهارة ـ 

التداول واالستخدام, ومهارة الحفظ والصيانة, ومهارة الفهرسة واالستعارة.

أي ـ  الذايت،  للتعلّم  الرضورية  باملهارات  الدارس  تزويد  من  بّد  ال  الذايت:  التعلّم  مهارات 

تعليمه كيف يتعلّم، الستيعاب معطيات العرص وامتالك املهارات التي مُتّكنه من التعلّم 

مهارة  منها:  املهارات  من  العديد  طيّاتها  يف  وتتضّمن  الذاتية،  برغبته  األوقات  كّل  يف 

القراءة )التي تتضّمن يف طيّاتها العديد من املهارات الفرعية، مثل التصّفح، واستخالص 

املعلومات(، ومهارة البحث باستخدام املوسوعات واملراجع وقواعد البيانات.
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واملحادثة، ـ  الربيدية،  والقوائم  اإللكرتون،  الربيد  مثل  اإلنرتنت:  استخدام  مهارات 

وتبادل امللفات،ومجموعات األخبار  والعمل عن بعد، والبحث والتقّص، وخدمة 

الويب وخدمة الفيديو.

مهارات إدارة وضبط الذات: والتي تشتمل عىل العديد من املهارات منها: مهارة إدارة ـ 

التفاوض  وتفعيل  وتنميتها،  الكامنة  الطاقة  واكتشاف  الضغوط،  مع  والتعامل  الوقت، 

والحوار، والوعي الذايت، وتقدير الذات وبناء الثقة بالنفس، ومهارة مراقبة الذات.

التعلّم اإللكرتون، وجمع ـ  التالية:  الفرعية  املهارات  املهارات املعلوماتية: والتي تتضّمن 

املعلومات وتبويبها ودمجها وتخزينها، وإرسال امللّفات واستقبالها، والوصول إىل مواقع 

مستحدثات  ناذج  ومن  املعلومات.  مصداقية  من  والتحّقق  اإللكرتونية،  املكتبات 

تكنولوجيا التعليم: التعليم مبساعدة الكمبيوتر، وتكنولوجيا الوسائط املتعّددة، والتعلّم 

اإللكرتون، والكتاب اإللكرتون، والواقع االفرتايض، والجامعة املفتوحة.

النشاط ـ  فريدة من صور  اإلبداعي صورة  التفكري  ويُعّد  االبداعي:  التفكري  مهارات 

والعصف  األشتات  وتآلف  التجريد  عىل  بالقدرة  اإلبداع  ويتّسم  للفرد،  العقيل 

ومستوى  الفردي،  اإلبداع  مستوى  مستويات:  واإلبداع  لالبتكار  أّن  كام  الذهني, 

اإلبداع الناقد، ومستوى اإلبداع الخالّق. 

 محو األمّية استناداً إلى األداء.. مقاربة بديلة:

الالزمة  واالتجاهات  والقيم  واملهارات  املعارف  لوصف  العريب  اإلطار  وثيقة  تعتمد 

 Performance األداء  إىل  املستندين  والتقييم  »التعلّم  مقاربة  األميّة  من  للتحّرر 

بديلة،  منهجيًة  مقاربة  بوصفها   ،»based learning and assessment approach

حيث تّم تعيني مجموعة رئيسة من املواصفات للمواطن العريب املتحّرر من األّمية، استناداً 

إىل املرّبرات واالعتبارات السابق ذكرها، بحيث تصف بشكٍل إجرايٍئ أداءه الفعيل يف واقع 

حياته، مبا يعكس ما لديه من خلفياٍت معرفيٍة وإدراكات، وما ميتلكه ويجيده وميارسه من 

مهارات، وما ينطلق منه من قناعاٍت وقيٍم، وما يوجه سلوكه من ميوٍل واتجاهات. ومن 

ثّم تعيني جملة املضامني املعرفية واملهارية والوجدانية التي يجب تضمينها يف برامج محو 
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األّمية، والتي متثل نواتج مرغوبة ومستهدفة للتعلّم من خاللها، ويف الوقت عينه متثّل أبعاداً 

ظاهرًة لتلك املواصفات والخصائص املميّزة.

انتهاجها مثل  التي درج  أّن اختيار تلك املقاربة دون غريها من املقاربات  وال شّك 

مدخل الحاجات األساسية والثانوية املستند إىل نوذج ماسلو، أو مدخل حقوق اإلنسان، أو 

املدخل البنايئ الوظيفي، أو حتّى املدخل النقدي .. وغريها، إّنا يعود إىل الرضورة العمليّة 

عىل  والتنزيل  والتشخيص  للوصف  قابليته  حيث  من  املدخل،  ذلك  يلبيها  التي  اإلجرائية 

الحاالت، ومن ثّم يرس خضوع نواتج تطبيقه للرصد والقياس والتقييم. ومن حيث اتّساعه 

ليشمل رؤًى فكرية متعّددة تناسب خلفيات ثقافية وفكرية وأيديولوجية متباينة تحفل 

بها الساحة العربية.

وال يخفى أّن انتهاج تلك املقاربة املنهجية سوف يحدث نقلة نوعية كبرية يف أساليب 

تصميم برامج محو األّمية وأنشطتها ومداخل تقويم نواتجها؛ فهو مبثابة تحّول يف النموذج 

الرضوري من  األدىن  الحّد  تلبية  نحو  التوّجه  من    shifting the paradigm االسرتشادي

االحتياجات، إىل التوّجه نحو تحقيق الحّد األقىص لألداء الذي تصفه املعايري.

 أداءات المواطن العربي المتحّرر من األّمية:

الفرد  لتحّرر  الالزمة  واالتّجاهات  والقيم  واملهارات  املعارف  الرشوع يف وصف  قبل 

العريب من األّمية، ال بّد من اإلشارة إىل أّن تعريف املتحّرر من األّمية قد تطّور عرب العقود 

املاضية وفقا لتطّور املفهوم السائد لألّمية يف كّل مرحلة.

ففي الثامنينات تّم توصيف املتحّرر من أّميته بأنّه ذلك الشخص الكبري الذي اكتسب 

قدراً من املهارات األساسية يف القراءة والكتابة خالل فرتة زمنية معيّنة، ولكّنها مل تكتمل لديه 

بحيث ال يستطيع أن يتقن مهارات القراءة والكتابة برسعة وطالقة وفهم كامل.        

تخرّجوا حديثاً  بأنّهم من  األّمية  من  املتحّررين  تعريف  تّم  التسعينيات  بداية  ومع 

من فصول محو األّمية، أو أنهوا مرحلة التعليم االبتدايئ، ووصلوا إيل حّد اكتساب املهارات 

األساسية يف القراءة والكتابة والحساب، ومل تتح لهم فرصة مواصلة التعليم يف برامج تعليمية 

القرائية، بحيث  أعىل، ويراد احتفاظهم مبا اكتسبوه من مهارات وتنميتها من خالل املواد 
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يصلون إىل املستوى الذي ميّكنهم من توظيف هذه املهارات يف مختلف جوانب حياتهم، 

واملتحّررون من األّمية وفقاً للتعريف السابق نوعان، األّول: يضّم من أمتّوا الدراسة يف فصول 

محو األّمية يف الصّفني األول والثان مبا يكافئ تقريباً مستوى نهاية الحلقة األوىل من التعليم 

األسايس ) أو نهاية مرحلة التعليم االبتدايئ(. والثان يضّم الذين انتهوا من الدراسة يف مرحلة 

التعليم االبتدايئ دون أن يواصلوا التعليم النظامي، وأصبح الذكور منهم يلتمسون العمل، 

واإلناث يلتمسن الزواج.

ويف مرحلة الحقة تّم تعريف املتحّررين من األّمية بأنّهم تلك الفئة التي تهدف إىل 

أمامهم ملزيد من  الفرصة  إتاحة  األّمية، عن طريق  إىل  ارتدادهم  ُسبل تحّول دون  إيجاد 

الفهم، وتواصلهم  القراءة، وتنمية مهارات  الرسعة والطالقة يف  لتنمية  والتثقيف؛  التعليم 

مبنابع الثقافة يف املجتمع لتطوير مهاراتهم وكفاياتهم الشخصية والوظيفية.

ومع األلفية الجديدة بدأ بروز الجوانب الحضارية والعاملية للمفهوم، وأّن من تحّرر 

من األّمية هو ذلك اإلنسان الذي يستطيع تعرّف ثقافات املجتمعات األخرى واإلملام ببعض 

املهارات اللغوية، والتي من املمكن أن تعينه عىل التواصل مع اآلخرين، وأنّه كّل من حظي 

بجملة من املعارف واملهارات واالتجاهات أثّرت يف فكره تجاه ما كان يعتقد فيه.

ويتّضح من العرض السابق أّن حالة التحّرر من األّمية تشّكل عتبة فارقة، ليس فقط 

يف الحالة التعليمية )الدراسية( للفرد، بل ويف الحالة الثقافية والحضارية أيضا وأّن السعي 

الواجب  والقيم  واملهارات  املعارف  تعيني جملة  ثّم  الفرد، ومن  إىل وصف خصائص ذلك 

املتعّددة من شخصيته، واألدوار  األبعاد  ليشمل  للمفهوم  توسيعاً  يتطلّب  إّنا  أن ميتلكها، 

املتوقّعة منه عىل الصعيد الروحي، واالجتامعي، والتنموي، والحقوقي، والوطني، والعاملي، 

واإلنسان، والبيئي .. وغريها، عىل النحو الذي توضحه املصفوفة رقم )1(:
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مصفوفة رقم )1(

خصائص املتحّرر من األّمية يف ضوء األبعاد واألدوار املتوّقعة

األدوار املتوّقعة تجاه كّل من:

العاملاملجتمعالذاتالخالق

ي
البعد الروح

يؤمن به وميلك 

معرفة صحيحة بأمور 

العقيدة والعبادات 

والرشائع

يلتزم بالعبادات 

والسلوك القويم- 

ويحفظ الذات من 

املهلكات

يسلك وفقا لقواعد 

املعامالت املعتمدة 

من مراجعه الروحية

يعمر الكون ويحافظ 

عليه دون إفساد

ي
امع

البعد االجت

يسلك وفقا لقواعد 

املعامالت املعتمدة 

من مراجعه الروحية

ينمي ذاته ليضطلع  

بأدواره االجتامعية 

وميلك فهام واضحا 

لبناء املجتمع 

ومؤسساته

 يسلك وفقا 

ملنظومات القيم 

واملعايري االجتامعية  

املعتمدة

يؤمن بأخوة كافة 

البرش ويحرتم تنوعهم

ي
البعد التنمو

يعّمر الكون ويحافظ 

عليه دون إفساد

ينّمي ذاته ليضطلع 

بأدواره التنموية

يؤدي أدواره التنموية 

وفقا للسياق البيئي 

واالقتصادي مبا 

يعكس فهام واضحا 

ملوارده وإمكاناته 

والتحديات التي 

تواجهه وألهداف 

التنمية املستدامة

يسلك منطلقا من 

قناعة بحق كافة 

البرش واألجيال التالية 

يف بيئة آمنة مستدامة

ي
البعد البيئ

يعّمر الكون ويحافظ 

عليه دون إفساد

يصون صّحته الجسمية 

والنفسية وصّحة 

املحيطني به، مبا 

يعكس فهام لقواعد 

الصّحة العامة والوقاية 

من األمراض والسبل 

العلمية للعالج منها

يحافظ عىل بيئته 

املحلية ويصون 

مواردها وينميها مبا 

يعكس وعيا بطبيعتها 

ومشكالتها وحق 

اآلخرين فيها

يحافظ عىل بيئته 

العاملية ويصون 

مواردها وينميها 

مبا يعكس وعيا 

بطبيعتها ومشكالتها 

وحّق األجيال اآلتية  

واآلخرين فيها
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األدوار املتوّقعة تجاه كّل من:

العاملاملجتمعالذاتالخالق

ي
البعد الحقوق

يؤمن بقيم الحّق 

والعدل 

يصون حقوقه 

ومصالحه وحقوق 

اآلخرين ومصالحهم

ميارس املواطنة 

املحلية مظهرا معرفة 

بطبيعة النظام 

االجتامعي والسيايس 

واالقتصادي، ويسلك 

وفقا ملنظومة الحقوق 

والواجبات املعتمدة

ميارس املواطنة 

العاملية، مظهرا قدرا 

مناسبا من الوعي 

واالهتامم بالقضايا 

املشرتكة بني كّل 

املجتمعات

يف
البعد الثقا

يؤمن بحكمة الخالق 

يف تنّوع البرش وتعّدد 

ثقافاتهم

يصون مكتسباته 

الثقافية والحضارية 

وينّميها مبا يعكس 

فهام واضحا ملفهومي 

الثقافة  والحضارة 

ومفهوم التخلّف 

الحضاري، 

يتواصل بفاعلية 

مع محيطه الثقايف 

واالجتامعي مظهرا 

معرفة بقواعد اللغة 

العربية،ومتّكنا من 

مهارات القراءة 

والكتابة

يوظّف التقانات 

الرقمية وتطبيقاتها 

بفاعلية لتلبية 

احتياجاته الحياتية 

إىل املعرفة والتواصل 

البناء

يسلك وفق املعايري 

الحضارية املعتمدة

يت
البعد الحيا

يتّخذ من تعاليم 

عقيدته منهاجا للحياة

يدير وقته وماله  

وموارده بصورة 

هادفة ودقيقة

يسلك منطلقا من 

اإلميان بالتعاون 

والعمل الجامعي 

وأهّمية التنظيم 

االجتامعي 

يتبّنى منهجا علميا يف 

التعامل مع املشكالت 

الحياتية واملهنية، 

ويخطّط للتغلّب 

عليها مستخدما 

املوارد املتاحة

العريب  التالية للمواطن   العامة  السابقة ميكن استخالص الخصائص  ومن املصفوفة 

املتحّرر من األّمية، وهي يف صورة أداءات قابلة للمالحظة:

ميارس حياته الروحية )الدينية( مبا يعكس معرفًة صحيحًة بأصول العقيدة والعبادات، ـ 

ويسلك وفقا لقواعد املعامالت املعتمدة من مراجعه الروحية.

واالقتصادي، ـ  والسيايس  االجتامعي  النظام  بطبيعة  معرفة  مظهراً  املواطنة  ميارس 

ويسلك وفقاً ملنظومة الحقوق والواجبات.
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واالهتامم ـ  الوعي  من  مناسباً  قدراً  مظهراً  العاملية،  املواطنة  إطار  يف  دوره  ميارس 

بالقضايا املشرتكة بني كّل املجتمعات.

يقوم بأدواره االجتامعية يف إطار مؤّسسة األرسة واملؤّسسات املعتمدة األخرى، مبا يعكس ـ 

فهامً واضحاً ألسس بنائها ووظائفها، ويسلك وفقاً ملنظومات القيم واملعايري املعتمدة.

واضحاً ـ  فهامً  يعكس  مبا  واالقتصادي  البيئي  للسياق  وفقاً  التنموية  أدواره  يؤّدي 

ملوارده وإمكاناته والتحّديات التي تواجهه وألهداف التنمية املستدامة.

اللغة ـ  بقواعد  معرفًة  مظهراً  واالجتامعي  الثقايف  محيطه  مع  بفاعلية  يتواصل 

العربية،ومتّكناً من مهارات القراءة والكتابة بها.

يوظّف التقانات الرقمية وتطبيقاتها بفاعلية لتلبية احتياجاته الحياتية إىل املعرفة ـ 

والتواصل البناء.

لقواعد ـ  فهامً  يعكس  مبا  به،  املحيطني  وصّحة  والنفسية  الجسمية  صّحته  يصون 

الصّحة العاّمة والوقاية من األمراض والسبل العلمية للعالج منها.

بطبيعتها ومشكالتها ـ  وعياً  يعكس  مبا  وينّميها  مواردها  بيئته ويصون  يحافظ عىل 

وحّق اآلخرين فيها.

يدير وقته وماله وموارده بصورٍة هادفٍة ودقيقٍة، ويصون حقوقه ومصالحه وحقوق ـ 

اآلخرين ومصالحهم.

يصون مكتسباته الحضارية وينّميها مبا يعكس فهامً واضحاً ملفهوم الحضارة ومفهوم ـ 

التخلّف الحضاري، ويسلك وفق املعايري الحضارية املعتمدة.

للتغلّب ـ  ويخطّط  واملهنية،  الحياتية  املشكالت  مع  التعامل  يف  علمياً  منهجاً  يتبّنى 

عليها مستخدماً املوارد املتاحة.

وميكن تحليل كلٍّ من األداءات السابقة، مع األخذ يف االعتبار ما بينها من تداخل، 

لبيان ما يتطلّب كّل منها عند القيام به من امتالٍك للخلفيّات املعرفية واإلدراكية، وإتقاٍن 

واالتّجاهات  للقيم  ومتثٍّل  وتنبٍّ  والسلوكية،  واالجتامعية  والعقلية  املعرفية  للمهارات 

واملعايري... عىل النحو املبنّي يف املصفوفة رقم )2(:
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مصفوفة رقم )2(

أداءات املتحّرر من األّمية واملعارف واملهارات والقيم واالتجاهات الالزمة لها

القيم واالتجاهاتاملهاراتاملعارفاألداء

ميارس حياته الروحية 

)الدينية( مبا يعكس معرفة 

صحيحة بأصول العقيدة 

والعبادات، ويسلك وفقا 

لقواعد املعامالت املعتمدة 

من مراجعه الروحية

أركان العقيدة – العبادات 

والشعائر- املعامالت 

– القواعد البسيطة يف 

الرشائع

حسن تأدية 

العبادات والشعائر- 

النصح والتوجيه

االلتزام األخالقي-

التسامح وتقبّل أبناء 

العقائد األخرى- 

توقري الرموز الدينية 

واالخالقية

ميارس املواطنة مظهرا 

معرفة بطبيعة النظام 

االجتامعي والسيايس 

واالقتصادي، ويسلك 

وفقا ملنظومة الحقوق 

والواجبات املعتمدة

طبيعة النظام السيايس 

واالقتصادي- أنواع 

السلطات واختصاصاتها – 

حقوق وواجبات املواطن

مامرسة الحق 

االنتخايب- التعبري 

املسؤول عن الرأي

تقبل التعددية 

واالختالف- التداول 

السلمي – الوحدة 

الوطنية

ميارس دوره يف إطار 

املواطنة العاملية، مظهرا 

قدرا مناسبا من الوعي 

واالهتامم بالقضايا املشرتكة 

بني كافة املجتمعات

املعارف العامة حول 

األقاليم الجغرافية 

واملناخية، القضايا البيئية 

العاملية- القواعد العامة 

للعالقات الدولية- 

املنظامت الدولية وأدوارها

متابعة وتحليل 

األخبار حول 

األحداث العاملية- 

تكوين أراء واتخاذ 

مواقف من األحداث 

والقضايا العاملية 

والتعبري عنها

احرتام سيادة 

الدول- احرتام 

القانون الدويل- 

املشاركة اإليجابية 

يف القضايا العاملية

يقوم بأدواره االجتامعية 

يف إطار مؤّسسة األرسة 

واملؤّسسات املعتمدة 

األخرى، مبا يعكس فهام 

واضحا ألسس بنائها 

ووظائفها، ويسلك وفقا 

ملنظومات القيم واملعايري 

املعتمدة

طبيعة النظام االجتامعي 

وبنائه- مؤسسات املجتمع 

ووظائفها- املعايري 

االجتامعية – التنشئة 

االجتامعية ووسائطها

التفاعل والتواصل 

االجتامعي 

الفعال - مامرسة 

العادات والواجبات 

االجتامعية املعتمدة

قبول التنوع – 

العدالة االجتامعية 

– التامسك 

االجتامعي 
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القيم واالتجاهاتاملهاراتاملعارفاألداء

يؤّدي أدواره التنموية 

وفقا للسياق البيئي 

واالقتصادي مبا يعكس فهام 

واضحا ملوارده وإمكاناته 

والتحّديات التي تواجهه 

وألهداف التنمية املستدامة

طبيعة املوقع الجغرايف 

واملناخ – املوارد الطبيعية 

– األنشطة االقتصادية 

السائدة- امليزات النسبية 

والتنافسية لإلقليم – 

املفاهيم االقتصادية 

البسيطة- أهداف التنمية 

املستدامة

املهارات األساسية يف 

التخطيط- مهارات 

العمل الجامعي- 

املهارات األساسية 

يف ريادة األعامل 

والتسويق

احرتام العمل 

املنتج- االدخار 

وترشيد االستهالك-

يتواصل بفاعلية مع محيطه 

الثقايف واالجتامعي مظهرا 

معرفة بقواعد اللغة 

العربية،ومتّكنا من مهارات 

القراءة والكتابة

القواعد األساسية للنحو 

والرصف- قواعد اإلمالء- 

القواعد العامة لإلنشاء 

– أجناس الكتابة ) األدب 

– الشعر(- أبرز األدباء 

والشعراء العرب

مهارات القراءة 

والفهم- مهارات 

الكتابة اليدوية 

واآللية – مهارات 

اإلنشاء- مهارات 

التواصل اللفظي

االعتزاز باللغة 

العربية وأعالمها -

يوظّف التقانات الرقمية 

وتطبيقاتها بفاعلية لتلبية 

احتياجاته الحياتية إىل 

املعرفة والتواصل البناء

فكرة عمل أجهزة 

الحاسوب والهواتف 

الذكية- فكرة عمل 

ماكينات الرصاف اآليل- 

تطبيقات ووسائط التواصل 

االجتامعي

االستخدام البسيط 

للحاسوب- 

االستخدام البسيط 

للهاتف الذيك- 

التعامل مع آالت 

الرصاف اآليل- فتح 

الحسابات الشخصية

احرتام الخصوصية- 

التداول اآلمن 

للمعلومات- 

أخالفيات التواصل 

االجتامعي

يصون صحته الجسمية 

والنفسية وصحة املحيطني 

به، مبا يعكس فهام لقواعد 

الصحة العامة والوقاية من 

األمراض والسبل العلمية 

للعالج منها

أجهزة جسم اإلنسان- 

العدوى واألمراض- 

اللقاحات واألمصال- 

األمراض النفسية واألمراض 

العقلية- التخّصصات 

الرئيسة لألطّباء-  قواعد 

الصّحة واملبادئ العاّمة 

للوقاية من األمراض- 

التغذية املتوازنة

مالحظة األعراض 

املرضية وتوقّع 

التشخيص املبديئ- 

ضبط جرعات الدواء 

- اإلسعافات األولية 

البسيطة- إعداد 

الغذاء املتوازن

تبّني االتجاه 

العلمي يف تشخيص 

األمراض- احرتام 

التخّصص-
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القيم واالتجاهاتاملهاراتاملعارفاألداء

يحافظ عىل بيئته ويصون 

مواردها وينّميها مبا يعكس 

وعيا بطبيعتها ومشكالتها 

وحّق اآلخرين واألجيال 

اآلتية فيها

مفهوم البيئة وعنارصها- 

املوارد البيئية- التلّوث 

البيئي – التكيّف البيئي- 

نضب املوارد

التعامل اآلمن مع 

املبيدات وامللوثات 

– ترشيد استخدام 

املوارد )املياه- 

الهواء- الطاقة

ترشيد استهالك 

املوارد- احرتام حق 

اآلخرين واألجيال 

اآلتية يف موارد 

البيئة-

يدير وقته وماله وموارده 

بصورة هادفة ودقيقة، 

ويصون حقوقه ومصالحه 

وحقوق ومصالح اآلخرين

مبادئ الحساب والعمليات 

الحسابية األساسية– 

املقاييس ووحدات 

القياس املختلفة – املبادئ 

القانونية العامة-  املبادئ 

االقتصادية العامة-

مهارات الحساب 

– مهارات القياس 

للمفاهيم الفيزيقية 

األساسية- املهارات 

األساسية يف التعامل 

التجاري والقانون- 

مهارات إدارة الوقت

الدقة- التخطيط- 

اإلتقان- األمانة- 

التوثيق

يصون مكتسباته الحضارية 

والثقافية وينّميها مبا 

يعكس فهام واضحا ملفهوم 

الثقافة ومفهوم الحضارة 

ومفهوم التخلّف الحضاري، 

ويسلك وفق املعايري 

الحضارية املعتمدة

املفاهيم األساسية 

البسيطة للتقّدم الحضاري 

- املعلومات التاريخية 

العامة عن ثقافته وعالقتها 

بالثقافات األخرى- 

مظاهر التقّدم والتخلّف 

الحضاري- حوار الثقافات 

متييز السامت 

الحضارية 

للمجتمعات  

ومقارنتها- تقييم 

السلوك الحضاري 

ونقده

االعتزاز بالثقافة 

العربية والوطنية- 

احرتام الثقافات 

األخرى – حوار 

الثقافات وتكاملها 

عرب التاريخ

يتبنى منهجا علميا يف 

التعامل مع املشكالت 

الحياتية واملهنية، ويخطط 

للتغلّب عليها مستخدما 

املوارد املتاحة

مسلاّمت التفكري املنطقي- 

خطوات التفكري العلمي 

وحّل املشكالت

املالحظة – االستنتاج 

– فرض الفروض 

والتحقق من 

صحتها- التعميم

تقدير العلم 

والعلامء- نبذ 

التفكري الخرايف

 تصنيف أداءات المتحّرر من األّمية:

 Gender البيولوجي  الدور  وطبيعة  للجنس  وفقا  للعمل  التقليدي  التقسيم  مازال 

division of labor   هو التقسيم السائد يف املجتمعات العربية، والذي يشري إىل تقسيم 

العمل أو توزيعه بني النساء والرجال عىل أساس التصّورات ونظم القيم السائدة عن كّل 

األخرى  واملؤّسسات  األرسة  يف  االجتامعي«  »التطبيع  عمليّة  عن  والناتجة  منهم،  واحد 
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)املدرسة، وسائل اإلعالم...(، األمر الذي رسخ تفاوتاً واضحاً يف ظاهرة الفقر بني الجنسني، 

ارتسمت فيه الظاهرة مبالمح امرأة كاّم عرّبت أدبيات التنمية، عىل الرغم من تأكيد العديد 

من التقارير والدراسات أّن النساء العربيات هّن األكرث إسهاماً من الناحية الفعلية يف قّوة 

العمل، سواء املنظور أو غري املنظور.

ويتطلّب األمر تصميم العديد من الربامج النوعية ملحو األّمية املستندة إىل وصف 

األداءات وفقا لطبيعة الدور االجتامعي والتنموي، سواء عىل صعيد النوع االجتامعي، أو 

عىل صعيد إعادة الهندسة االجتامعية لسّد الفجوات والتفاوتات وتحقيق اإلنصاف والرفاه 

وغريها من غايات التنمية اإلنسانية. وتلزم اإلشارة بشكل خاّص إىل أهّمية تصميم برامج 

نوعية ملحو أّمية ذوي اإلعاقة.

كام يحتاج األمر إىل وضع أطر وطّنية لوصف املتحّررين من األّمية يف كّل قطر عريب، 

التنموية، انطالقا  البيئة واألنشطة  الثقافة وطبيعة  تكون أكرث تفصيال وارتباطا بخصوصية 

من هذا اإلطار العام.

 مستويات أداء المتحّرر من األّمية:

وصف  من  األداء  إىل  املستند  والتقييم  التعلم  مدخل  مُيّكن  اإلشارة،  سبقت  كام 

األداء  ذلك  وتحليل  والقياس،  للرصد  قابالً  أدائياً  وصفاً  للمتعلّم  املستهدفة  الخصائص 

من  املستهدفة  التعلّم  نواتج  تعيني  ثّم  ومن  والوجدانية،  واملهارية  املعرفية  مكّوناته  إىل 

الربنامج، ثّم تعيني أساليب التقييم املناسبة لكّل منها، وهي أساليب مختلفة نوعيّاً عن تلك 

املستخدمة لقياس التحصيل.

ذلك  تبّني  إىل  احتياجاً  التعليمية  الربامج  أكرث  من  األّمية  محو  برامج  أّن  شّك  وال 

املدخل، نظراً الختالف طبيعة الدارسني ووضعياتهم الحياتية، بوصفهم يلعبون، يف الغالب، 

زيادة  تتطلّب  ماّم  أكرث  التمكني،  وزيادة  والتفعيل  التطوير  تتطلّب  مؤثرة  عملية  أدواراً 

التحصيل.

تقييم  عند  التحصيل  إىل  املستندة  املداخل  سيادة  إىل  العريب  الواقع  يشري  ولألسف، 

أثناء برامج محو األمية ويف نهايتها، ما ييش باستمرار تبّني املفهوم الضيّق لألّمية  الدارسني 
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تصميم  عند  عمليّة  أداءات  إىل  وترجمته  للمفهوم  الحيايت  العمق  عن  والتغافل  األبجدية، 

الربامج واملواقف التعليمية وعند تصميم أدوات تقييم التعلّم الناتج عنها.

وبالنظر إىل مجموعة األداءات املقرتحة يف املصفوفة السابقة، ونواتج التعلّم املعرفية 

واملهارية والوجدانية الالزم تحقيقها لكّل منها، ميكن تعيني مستويني رئيسني متدرجني من 

والتقييم  التعلّم  مستويات  من  مستويني  ثّم  ومن  تحقيقهام،  املستهدف  األداء  مستويات 

الالزم توفريهام من خالل برامج محو األّمية يف املجتمعات العربية؛ األّول أسايس ميثّل الوعي 

اليومي املبارش للمواطن العريب املتحّرر من األّمية، والتايل متقّدم ميثّل وعي املواطن العريّب 

املبادر اإليجايب.

القبيل . 1 التقييم   البدء فيه عىل عمليّة  مستوى األداء األسايس: وتتوقّف نقطة 

العمرية،  ومرحلته  الدارس،  لدى  املكتسبة  والقيم  واملهارات  املعارف  لجملة 

وأدواره الحياتية السابقة والراهنة. وتتحّدد مضامني برامج محو األّمية عند ذلك 

املستوى تبعاً لذلك التقييم، لكّنها يف إجاملها تتضّمن ما ييل:

واللغوية، ـ  الدينية،  املعرفة  مجاالت:  يف  العاّمة  األساسية  واملعلومات  الحقائق 

واالجتامعية،  والقانونية،  والتاريخية،  والجغرافية،  البسيطة،  والعلمية  والحسابية، 

واالقتصادية، والصحيّة، والبيئية، والسياسية..

اللفظي ـ  والتواصل  الدينية،  والشعائر  العبادات  لتأدية  اليومية  الحياتية  املهارات 

الشفاهي والتحريري )اليدوي والرقمي(، والتعامل التجاري والقانون، واألداء املهني/ 

الحريف، والتفاعل االجتامعي.

املعايري الدينية واالجتامعية والقانونية، واالتجاهات اإليجابية نحو الوطن والعمل. ـ 

واملهارات . 2 واإلدراكات  املعارف  مجموعة  ويتضّمن  املتقّدم:  األداء  مستوى 

االجتامعية والقيم التقّدمية التي من شأنها متكني املتحّرر من األّمية من املبادرة 

ولعب دور اجتامعي وتنموي فارق. ومن هذه املضامني:

اإلدراكات املتقّدمة للمفاهيم املجرّدة مثل : مفهوم املجتمع- األمن القومي- البيئة ـ 

- آليات السوق – سيادة القانون- الفصل بني السلطات..
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املهارات العقلية واالجتامعية املتقّدمة مثل: التعبري عن الرأي إزاء قضية مجتمعية ـ 

أو سياسية- مامرسة الحقوق السياسية .. 

القيم واالتجاهات التقّدمية مثل: اإلميان بالتعّددية- التسامح الفكري- املساواة بني ـ 

الجنسني ..

ومن املهّم يف هذا املقام التأكيد عىل كون برامج محو األّمية ليست مسؤولة وحدها 

من  املتوقّع  هو  واملهّم  املكّمل  الدور  وأّن  املستويني،  هذين  يف  النواتج  تلك  تحقيق  عن 

وسائط التثقيف والتوعية األخرى املساندة، سواء كان ذلك مخطّطاً بشكل تكاميل مع برامج 

محو األمية أو كان إثرائياً حرّاً خارج إطارها.

 تقييم أداء المتحّرر من األّمية:

والتقييم  التعلّم  ًملدخل  وفقا  األّمية  من  املتحّرر  أداء  تقييم  يتطلّب  ذلك،  وعىل 

تبّني أساليب وأدوات تقييم سياقية Contextual assessment عالوة  املستند إىل األداء 

عىل االختبارات املعتادة لقياس التحصيل.

وال يحتاج تبّني األساليب السياقية إىل إمكانات إضافية تثقل كاهل األجهزة القامئة 

 Performance عىل برامج محو األمية، نظراً لكونها تعتمد بشكل أسايس عىل املهاّم األدائية

الدارس مبا يعكس  يؤّديها  الحياتية، والتي  الدارس وأدواره وخرباته  tasks من واقع حياة 

القوائم  من  مزيد  إىل  فقط  يحتاج  ولّكنه  باملوضوع.  املتّصلة  واتجاهاته  ومهاراته  معارفه 

الواقعية  األدائية  املهام  األداء، وإىل مزيد من تصميم  التعلّم ومؤرّشات  لنواتج  التفصيلية 

املستوحاة من الحياة اليومية يف كّل سياق عريب خاص.

وتوضح املصفوفة رقم )3( ناذج اسرتشادية من املهاّم األدائية لتقييم نواتج التعلّم 

املستهدفة السابق ذكرها:
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مصفوفة رقم )3(

مهاّم أدائية اسرتشادية لتقييم أداءات املتحّررين من األّمية وفقا للمستوى

األداء
مناذج من املهاّم األدائية

املستوى املتقدماملستوى األسايس

ميارس حياته الروحية مبا يعكس 

معرفة صحيحة بأصول العقيدة 

والعبادات ومكارم األخالق، 

ويسلك وفقا لقواعد املعامالت 

املعتمدة من مراجعه الروحية

يستمع إىل موعظة دينية 

أخالقية   )خطبة- درس..( 

ويفهمها ويصف كيفية العمل 

بها

يقرأ نصاً دينياً يتعلّق بأحد 

األحكام الرشعية ويطبقه عىل 

حالة من واقع حياته

ميارس املواطنة مظهرا معرفة 

بطبيعة النظام االجتامعي 

والسيايس واالقتصادي، 

ويسلك وفقا ملنظومة الحقوق 

والواجبات املعتمدة

يستويف نوذجاً إدارياُ ـ 

)معاملة حكومية( ويعد 

الوثائق املطلوبة له 

يقرأ نصاً قانونياً )الئحة( ـ 

يتعلّق بحياته ويحدد مدى 

انطباقه 

يوازن بني برنامجني انتخابيني 

ملرتّشحني أو حزبني محّدداً 

مواطن القّوة والضعف

ميارس دوره يف إطار املواطنة 

العاملية، مظهراً قدراً مناسبا 

من الوعي واالهتامم بالقضايا 

املشرتكة بني املجتمعات

يعني موقع بلده عىل الخريطة 

ويحدد الدول التي ترتبط معها 

بعالقات سياسية أو اقتصادية 

مهمة

يقرأ خرباً أو تحليالً إخبارياً 

حول إحدى األزمات اإلقليمية 

أو الدولية ويعلّق عليه.

يقوم بأدواره االجتامعية يف 

إطار مؤّسسة األرسة واملؤّسسات 

املعتمدة األخرى، مبا يعكس فهامً 

واضحاً ألسس بنائها ووظائفها، 

ويسلك وفقا ملنظومات القيم 

واملعايري املعتمدة

يخطّط ملناسبة اجتامعية 

ويحّدد أهّم االعتبارات الواجب 

مراعاتها وموقفه تجاهها

يحلّل إحدى املشكالت 

االجتامعية املحيطة به ويقرتح 

حلوالُ لها.

يؤّدي أدواره التنموية وفقا 

للسياق البيئي واالقتصادي مبا 

يعكس فهام واضحا ملوارده 

وإمكاناته والتحّديات التي 

تواجهه وألهداف التنمية 

املستدامة

يصف أحد املرشوعات التي 

تقوم بها جمعية تنمية املجتمع 

املحيّل يف محيط إقامته

يقرتح مرشوعاً صغرياً أو تعديالً  

لتحسني إحدى الخدمات أو 

زيادة اإلنتاجية يف محيطه 

األرسي أو املحيّل.
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األداء
مناذج من املهاّم األدائية

املستوى املتقدماملستوى األسايس

يتواصل بفاعلية مع محيطه 

الثقايف واالجتامعي مظهرا معرفة 

بقواعد اللغة العربية،ومتكنا من 

مهارات القراءة والكتابة

يحّرر طلباً خطّياً رسمياً إىل ـ 

مسؤول.

يحّرر عقداً ابتدائياً لبيع ـ 

قطعة أرض أو سيارة.

يقرأ مقاالً يف صحيفة إلكرتونية 

ويرسل تعليقاً عليه.

يوظّف التقانات الرقمية 

وتطبيقاتها بفاعلية لتلبية 

احتياجاته الحياتية إىل املعرفة 

والتواصل البناء

يستويف نوذجاً إلكرتونياً ـ 

ملعاملة مرصفية أو خدمة 

حكومية

يجري محادثة ناجحة عرب ـ 

إحدى الوسائط اإللكرتونية

يجري بحثاً بسيطاً حول أحد 

املوضوعات عىل شبكة اإلنرتنت

يصون صّحته الجسمية والنفسية 

وصحة املحيطني به، مبا يعكس 

فهام لقواعد الصّحة العامة 

والوقاية من األمراض والسبل 

العلمية للعالج منها

يقرأ اإلرشادات الطبية ـ 

املرفقة بأحد األدوية 

ويفهمها

يختار مكونات متوازنة ـ 

لوجبة غذائية ملريض بالسكر

يتوّجه إىل الطبيب األخصايئ 

الصحيح وفقاً لألعراض املرضية 

الظاهرة.

يحافظ عىل بيئته ويصون 

مواردها وينّميها مبا يعكس 

وعيا بطبيعتها ومشكالتها وحّق 

األجيال القادمة واآلخرين فيها

يصف اإلجراءات العملية التي 

سيقوم بها بسبب ارتفاع فاتورة 

استهالك املياه أو الكهرباء يف 

منزله

يكتب شكوى أو مذكّرة إىل 

مسؤول محيّل يصف فيها أحد 

مظاهر هدر الطاقة واقرتاحاته 

لرتشيدها

يدير وقته وماله  وموارده 

بصورة هادفة ودقيقة، ويصون 

حقوقه ومصالحه وحقوق 

ومصالح اآلخرين

يضع موازنة ألرسته عىل مدى 

عّدة أشهر قادمة ملواجهة بداية 

الدراسة واالحتفال بالعيد أو 

اإلقبال عىل زواج أحد أفرادها

يحّرر عقداً لتكوين رشكة 

بسيطة

يقسم تركة بني مجموعة 

متنّوعة من الورثة 

يصون مكتسباته الحضارية 

وينّميها مبا يعكس فهام واضحا 

ملفهوم الحضارة ومفهوم التخلّف 

الحضاري، ويسلك وفق املعايري 

الحضارية املعتمدة

ينظّم رحلة ألفراد أرسته إىل ـ 

أحد املعامل السياحية

يضع تصميام بسيطاً لواجهة ـ 

املنازل يف الشارع الذي 

يقطنه

يزور أحد األحياء العشوائية 

وأحد األحياء املخطّطة ويوازن 

بينهام يف جدول.

يتبّنى منهجا علميا يف التعامل 

مع املشكالت الحياتية واملهنية، 

ويخطّط للتغلّب عليها مستخدما 

املوارد املتاحة

يصف خطوات تعامله مع 

موقف تعطّل أحد األجهزة 

الكهربائية باملنزل أو العمل

يضع خطّة لتطوير مجال عمله 

أو مرشوعا لزيادة دخله
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تقييم اإلنجاز الدراسي للمتحّرر من األّمية ومعادلته:

من أهّم املشكالت التي تواجه املتحّررين من األّمية، خاّصة الراغبني منهم يف مواصلة 

التعلّم، تقييم إنجازاتهم الدراسية ومعادلتها مبا يعادلها يف مستويات التعليم النظامي، وقد 

حرصت هذه الوثيقة عىل انتهاج ذات املقاربة املتّبعة يف وثائق األطر الوطّنية للمؤّهالت 

الصادرة عن عدد من الدول العربية، حتّى يتسّنى إجراء املقارنة بينها بسهولة وفقا ألرضية 

مفاهيمية ومنهجية واحدة، وتوّضح املصفوفة رقم )4( عالقة التكافؤ بني مستويي برنامج 

التحّرر من األّمية املستند إىل األداء وبني مستويات التعلّم األوىل من سلّم مستويات التعلّم 

لكّل من دولة اإلمارات العربية املتّحدة وسلطنة عامن.

مصفوفة رقم )4(

مستويات اإلنجاز للمتحّرر من األمية وما يعادلها يف التعليم النظامي

مستويا التعلّم يف اإلطار 

العريب للتحّرر من األّمية

مستويا التعلّم 

يف اإلطار الوطني 

للمؤهالت يف 

اإلمارات

مستويا التعلّم يف اإلطار 

الوطني للمؤّهالت يف سلطنة 

عامن

املستوي 

الدرايس املعادل 

يف التعليم 

النظامي

املستوى املتقدم

ويتضّمن مجموعة املعارف 

واإلدراكات واملهارات 

االجتامعية والقيم 

التقدمية التي من شأنها 

متكني املتحرر من األمية 

من املبادرة ولعب دور 

اجتامعي وتنموي فارق. 

ومن هذه املضامني: 

املستوى الثاين

ويتضّمن امتالك 

املعرفة العامة 

الواقعية، واستخدام 

املهارات املعتادة، 

والقدرة عىل أداء 

املهاّم بشكل بسيط 

نسبيّاً وحّل مشكالت 

محّددة تحت 

إرشاف مبارش يف بيئة 

منظّمة. كام يشمل:

املستوى الثاين

سيظهر املتعلم الذي يحّقق 

هذا املستوى من األداء املعرفة 

واملهارات األساسية التي ميكن 

أن تدعم التعلم يف ظّل التوجيه 

أو أداء األدوار التي تنطوي 

عىل القيام بعمل مألوف منظّم 

تحت إرشاف دقيق. 

ويتمتّع املتعلّم مبستوى أسايس 

من املهارات املناسبة للعمل أو 

الدراسة.

نهاية املرحلة االبتدائية
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مستويا التعلّم يف اإلطار 

العريب للتحّرر من األّمية

مستويا التعلّم 

يف اإلطار الوطني 

للمؤهالت يف 

اإلمارات

مستويا التعلّم يف اإلطار 

الوطني للمؤّهالت يف سلطنة 

عامن

املستوي 

الدرايس املعادل 

يف التعليم 

النظامي

اإلدراكات املتقّدمة ـ 

للمفاهيم املجرّدة مثل: 

مفهوم املجتمع- األمن 

القومي- البيئة - آليات 

السوق – سيادة 

القانون- الفصل بني 

السلطات..

املهارات العقلية ـ 

واالجتامعية املتقّدمة 

مثل: التعبري عن الرأي 

إزاء قضية مجتمعية 

أو سياسية- مامرسة 

الحقوق السياسية.

القيم واالتجاهات ـ 

التقّدمية مثل: اإلميان 

بالتعّددية- التسامح 

الفكري- املساواة بني 

الجنسني..

املشاركة يف ـ 

أنشطة املجموعة

تقديم و / أو ـ 

رشح املعلومات

توليد معلومات ـ 

بسيطة ونصيّة 

من املعلومات 

املنظّمة، وهي 

يف العادة قصرية 

ومبارشة

التعرّف عىل  ـ 

أداء العمليّات 

والتمثيالت 

الرياضية املبارشة، 

وتأكيدها، 

والتواصل بينها 

استخدام موارد ـ 

التعلّم املنظمة 

يف بيئة خاضعة 

لإلرشاف.

استخدام املهارات األساسية ـ 

املعرفية والتقنية.

القيام بأنشطة مألوفة ـ 

محددة تحت اإلرشاف 

املبارش.

تنفيذ العمليات التي تكون ـ 

محدودة يف النطاق، متكّررة 

ومألوفة.

استخدام مجموعة محدودة ـ 

من مهارات االتصال.

استخدام مهارات الحساب ـ 

األساسية واملحدودة.

استخدام نطاق محدود ـ 

من التطبيقات األساسية 

لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

تطبيق مهارات إدارة الوقت ـ 

البسيطة يف بيئة العمل.

تطبيق الفهم األسايس للقيم ـ 

واألخالق املطلوبة.

تطبيق القيم ذات الصلة يف ـ 

تنفيذ املهام األساسية.

استخدام مهارات تنظيم ـ 

املشاريع األساسية املحدودة.

نهاية املرحلة االبتدائية

املستوى األسايس

وتتوقّف نقطة البدء فيه 

عىل عملية التقييم  القبيل 

لجملة املعارف واملهارات 

والقيم املكتسبة لدى 

الدارس، ومرحلته العمرية،
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مستويا التعلّم يف اإلطار 

العريب للتحّرر من األّمية

مستويا التعلّم 

يف اإلطار الوطني 

للمؤهالت يف 

اإلمارات

مستويا التعلّم يف اإلطار 

الوطني للمؤّهالت يف سلطنة 

عامن

املستوي 

الدرايس املعادل 

يف التعليم 

النظامي

وأدواره الحياتية السابقة 

والراهنة. 

وتتحدد مضامني برامج 

محو األمية عند ذلك 

املستوى تبعاً لذلك 

التقييم، لكنها يف إجاملها 

تتضمن ما ييل: 

الحقائق واملعلومات ـ 

األساسية العامة يف 

مجاالت: املعرفة 

الدينية، واللغوية، 

والحسابية، والعلمية 

البسيطة، والجغرافية، 

والتاريخية، والقانونية، 

واالجتامعية، 

واالقتصادية، والصحية، 

والبيئية، والسياسية..

املهارات الحياتية اليومية ـ 

لتأدية العبادات والشعائر 

الدينية، والتواصل 

اللفظي الشفاهي 

والتحريري )اليدوي 

والرقمي(، والتعامل 

التجاري والقانون، واألداء 

املهني/ الحريف، والتفاعل 

االجتامعي.

املعايري الدينية ـ 

واالجتامعية والقانونية، 

واالتجاهات اإليجابية 

نحو الوطن والعمل ..

املستوى األول

ويتضمن امتالك 

املعارف واملهارات 

األساسية للحياة 

والعمل و/ أو 

التعلم، والقدرة عىل 

القيام مبهام بسيطة 

ومتكررة تحت دعم 

إرشايف وثيق. كام 

يشمل:

تحديد وتشكيل ـ 

نصوص بسيطة

استخدام ـ 

العمليات 

الرياضية 

الوظيفية 

استخدام موارد ـ 

التعلم املدعومة 

تحت اإلرشاف 

املبارش.

املستوى األول

سيقوم املتعلّم الذي يحقق 

هذا املستوى من األداء بتوضيح 

املعرفة واملهارات األولية 

التي ميكن أن تشكل أساس 

التعلم بدعم قوي أو ألداء 

مهام بسيطة يف بيئات خاضعة 

للرقابة. ميتلك املتعلم وعيًا 

أوليًا باملهارات املناسبة للعمل 

وللتقدم نحو مزيد من الدراسة.

استخدم مهارات اتصال ـ 

بسيطة.

استخدام مهارات حسابية ـ 

بسيطة ومحدودة.

استخدام تطبيقات ـ 

تكنولوجيا االتصال

املعرفة واملفاهيم واملبادئ ـ 

الواقعية والتقنية البسيطة.

تنفيذ أنشطة بسيطة يف ـ 

السياقات الشخصية و / أو 

املجتمع و / أو التعلم.

العمل بشكل فردي أو مع ـ 

اآلخرين تحت إرشاف مبارش.

تنفيذ مهام محّددة منظم يف ـ 

البيئات التي تسيطر عليها.

إدارة الوقت الشخص ـ 

واملهني ودراسة األنشطة 

األساسية الروتينية.

تطبيق فهم بسيط للقيم ـ 

واألخالق املناسبة.

يئ
ف الرابع االبتدا

ص
نهاية ال
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 وثائق مرجعّية مكملة

كام سبق، مثّة مجموعة مكملة من الوثائق املرجعية التي يلزم اعتامدها حتّى تكتمل 

املنظومة املعيارية لجهود محو األّمية يف إطار العقد العريب، إىل جانب هذه الوثيقة وهي:

وثيقة معايري جودة مؤّسسات محو األمية وبرامجها يف الوطن العريبـ 

وثيقة معايري اعتامد شهادات محو األمية ومعادلتها يف البالد العربية.ـ 

وثائق األطر الوطنية لوصف املتحّررين من األّمية يف كّل قطر عريب.ـ 

أدلّة تفصيلية ملؤرّشات قياس األداءات واملهاّم األدائية.ـ 
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