“ألفابت للتعليم البديل”

ألنه من حقي أن أتعلم وألعب وأعيش بسالم ...

من نحن؟

“ألفابت للتعليم البديل” ,مبادرة ذاتية  ,غري حكومية و غري ربحية أطلقتها
مجموعة من الناشطني املعنيني بتأمني تعليم أسايس بديل لألطفال السوريني
النازحني اىل لبنان  ,واملؤمنني بأنه من حق كل طفل أن يتعلم ويلعب ويعيش
بسالم و ذلك من خالل وسائل بديلة مالمئة للظروف الراهنة تساعد عىل تنيمة
قدرات الطفل  ,لرتتقي باألطفال النازحيني للمستوى التعليمي املناسب.
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مهمتنا
تسعى “ألفابت للتعليم البديل” اىل أن تسد جزءا ً من الثغرة التعليمية العميقة التي خلفها الرصاع الدائر يف سورية,
وانقطاع أعداد كبرية من االطفال عن الدراسة ,وذلك عرب بناء فضاءات تربوية تفاعلية ضمن مخيامت النزوح.
فبعدما انصب االهتامم العام عىل الشؤون االغاثية برزت الحاجة امللحة لتدخل رسيع يف مجال التعليم وذلك بسبب
بعد املدارس الرسمية اللبنانية عن املخيامت ,وضعف قدرتها االستيعابية ,وارتفاع تكلفة التعليم الرسمي والخاص
عىل السواء يف ظل غياب مصادر دخل لألرس النازحة ,باإلضافة اىل عدم قدرة األطفال السوريني عىل مجاراة املنهج
التعليمي اللبناين الذي يعتمد بشكل أسايس عىل لغة أجنبية (فرنيس /انكليزي).
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كيف بدأنا؟
بدأت “ألفابت للتعليم البديل” يف نهاية  2013بخيمة صغرية يف مخيم و مببادرة من شباب سوري يف لبنان  ,جمعت
فيها عددا ً متواضعاً من االطفال السوريني ضمن نشاطات بسيطة ,وعندما القت الخيمة اقباالً كبريا ً من االطفال وترحيباً
من االهايل قرر فريق العمل جعلها مبادرة فعلية تضم أكرب عدد ممكن من املخيامت التي تفتقر اىل بدائل تعليم أخرى.
ودأب فريق العمل ضمن زياراته االستطالعية اىل منطقة البقاع ,عىل تحديد الفئة األكرث ترضرا ً وحاجة لهذا النوع من اإلغاثة.
فتم اختيار مخيامت نائية ,ال تستفيد كثريا ً من الخدمات االغاثية وتفتقر كلياً للبنية التعليمية ,وبدأ العمل عىل تجهيز املكان
املناسب والبحث عن فريق عمل واالطالع عىل املناهج الختيار األنسب منها .استغرق العمل يف الخيمة االوىل بحسب املعايري
التي فرضتها “ألفابت للتعليم البديل” عىل نفسها 4 ,أشهر كاملة ,اىل أن توصل فريق العمل اليوم اىل بناء خيمة تعليمية
مجهزة يف أقل من أسبوع واحد ,يشارك يف بنائها شباب املخيم ورجاله من أرس االطفال املستفيدين .وعمل الشباب من
أساتذة وبنائني وفريق عمل “الفابت للتعليم البديل” بشكل تطوعي بالكامل فيام متت تغطية التكاليف من أفراد متربعني.
خالل عدة أشهر ,منت الشبكة برسعة غري متوقعة وبات يستفيد من خدمات “ألفابت للتعليم البديل” نحو  700تلميذ
موزعني عىل  6مخيامت يف منطقة البقاع ,حيث أنشأ يف كل مخيم ,خيمة تعليمية تضم قسمني للتدريس .يغطي القسم
االول الفئة العمرية من  5اىل  8سنوات ,والقسم الثاين الفئة من  9اىل  14سنة .وتم تجهيز كل خيمة بوسائل تدفئة
وحامية لألطفال ,وشاشة عرض ,ولوح أبيض ,كام توفر كتباً وألعاباً تثقيفية واقالم تلوين وفسحات لعب.
ويرشف عىل التعليم مدرسون من ابناء املخيامت نفسها ,بعد اتباعهم لدورات تدريبية وخصوصا عىل املقرارت التي
وضعتها منظمة “ يونيسف “ لتدريس االطفال يف أوقات األزمات.
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أهدافنا
  1تأمني تعليم بديل لتدريس األطفال املواد االساسية (لغة عربية ,لغة انكليزية ,علوم ورياضيات( باالستفادة منمناهج خاصة بالتعليم البديل يف األزمات و منها منهاج منظمة “يونسيف” .
  2توفري حصص تثقيفية وترفيهية مثل املوسيقى والرسم وعرض االفالم ,وذلك بوسائل حديثة تنبذ العنف وتتبنىأساليب تشاركية تعزز منو القدرات الذهنية للمتعلمني.
  3العمل ما أمكن عىل تأخري نزول األطفال اىل سوق العاملة ومخاطره ,عرب رفع أي تكاليف عن كاهل األرس وذلك منخالل تقديم حقيبة مدرسية متكاملة ولباس وغذاء ودواء يف مكان دافئ وآمن لألطفال.
  4التشبيك مع املجتمع املحيل عرب بناء روابط ثقة وتعاون بني العاملني يف “ألفابت للتعليم البديل” والهيئة التعليميةواألهل خصوصاً االمهات.
  5توفري مصدر دخل منتظم لالجئني الشباب من خريجني جامعيني أو معلمني سابقني ,وفرص عمل مؤقتة لسكاناملخيم ضمن حاجات املدرسة ومحيطها.
  6تأمني بعض الخدمات الطبية الدورية من خالل زيارات متكررة ألطباء مختصني لألرشاف عىل صحة األطفال. 7 -توفري مكان مناسب للفنانني و اإلختصاصني الراغبني بالعمل مع األطفال النازحني .
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طموحنا ...
تطمح “ألفابت للتعليم البديل” يف مرحلة أوىل إىل تعزيز آلية عملها
وزيادة املقررات وتحسني جودة الخدمات التعليمية التي توفرها.
ثم يف مرحلة ثانية ,توسيع رقعة عملها وضم مزيد من األطفال
واملعلمني واألهل اىل أرستها الرتبوية .باحثة عن رشكاء ومعنيني
بالشأن التعليمي يلتقون معها يف الرؤية ,لتبادل الخربات وتقديم
الدعم والتدريب وكل ما من شأنه أن ينقل املبادرة من مرحلة
التدخل االسعايف الرسيع اىل مرشوع بناء جيل جديد من السوريني
يتمتع فيه األطفال بحرية التعبري و تصان فيه كرامتهم و انسانيتهم .
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