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جائحة كورونا: 
 صدمات التعليم واالستجابة 

على صعيد السياسات
ار 2020 ي أ و/ ي  ما

ملخص تنفيذي



	 v

الملخص: تهدد جائحة كورونا التقدم المحرز في مجال التعليم في جميع أنحاء العالم 
من خالل صدمتين رئيسيتين: )1( اإلغالق شبه العالمي للمدارس على مستوى جميع 

المراحل و )2( الركود االقتصادي الناجم عن تدابير مكافحة الجائحة. وما لم تبذل 
جهود كبيرة لمواجهة هذه اآلثار، فسوف تتسبب صدمة إغالق المدارس في خسائر في 

التعّلم، وزيادة معدالت التسرب، وازدياد عدم المساواة، وستؤدي الصدمة االقتصادية 
إلى تفاقم األضرار، من خالل خفض جانبي العرض والطلب في مجال التعليم، نظراً 
للضرر الذي يلحقه ذلك باألسر المعيشية. وسيلحق كال األمرين الضرر برأس المال 

البشري والرفاهة على األمد الطويل.

 لكن إذا بادرت البلدان إلى التحرك دعماً للتعلم المستمر، فمن الممكن الحد من الضرر، 
بل وخلق فرصة جديدة من رحم مرحلة التعافي. ومن الممكن إيجاز االستجابات 

الالزمة لتحقيق ذلك على صعيد السياسات في ثالث مراحل متداخلة: التكيف، وإدارة 
االستمرارية، وتحسين التعلم وتسريعه. وينبغي ألنظمة التعليم، في معرض تنفيذها 

لهذه السياسات، أن تسعى إلى التعافي من دون أن تعيد تكرار أخطاء الماضي، حيث 
كان الوضع الراهن في العديد من البلدان يتسم بتدني مستوى التعلم، وارتفاع نسب 

عدم المساواة، وبطء وتيرة التقدم. والفرصة سانحة اآلن أمام البلدان من أجل ”إعادة 
البناء على نحو أفضل“: فبإمكانها أن تجعل من االستراتيجيات األنجع التي تتبعها 
للتعافي من األزمة منطلقاً إلدخال تحسينات طويلة األجل في مجاالت مثل التقييم، 

والتربية، والتكنولوجيا، والتمويل، ومشاركة أولياء األمور.
A

IS
H

A 
FA

Q
U

IR
/W

O
R

LD
 B

A
N

K
©

  :
طة

اس
بو

ر 
وي

ص
الت

2

جائحة كورونا: صدمات التعليم واالستجابة على صعيد السياسات ملخص تنفيذي



شكر وتقدير 
أعد هذا التقرير فريق رئيسي بقيادة هاسلي روجرز وشويتلينا ساباروال، وضم كالً من: تشيرو أفيتابيلي، وجسيكا لي، 

وكوجي مياموتو، وسورين نيليمان، وسرجيو فينيغاس مارين، تحت اإلشراف العام من جانب خايمي سافيدرا )المدير العام 
لقطاع الممارسات العالمية للتعليم(. كما أسهم في هذا التقرير كل من: هانا آلسوتاري، وجواو بيدرو أزيفيدو، وكاليوبي 

آزي-هاك، وساجيثا بشير، وروبرتا مالي باسيت، ومايكل كروفورد، وأماندا ديفرتشيلي، وكوين مارتيين جيفين، ومارسيال 
غوتيريز بيرنال، وراديكا كابور، وفيكتوريا ليفين، وجوليا ليبرمان، ودييجو لونا بازالدوا، ولورا ماكدونالد، وهاري 

باترينوس، وتيغران شميس. واستفاد الفريق أيضاً من: تعليقات كل من كريستيان أيدو، وعمر أرياس، وستيف كومنز، وديون 
فيلمر، وروبرتا غاتي، وسالينا غيري، وشياويان ليانغ، وتوبي ليندين، ونادر محمد، وإينوسنت موليندوا، وكوينه نغوين، 

ولويز روسكين، وجانسين تيكسيرا، وليانكين وانغ، وغيرهم من أعضاء قطاع الممارسات العالمية للتعليم الذين شاركوا في 
المناقشات حول هذه الورقة.
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ملخص واٍف 
كان العالم يعيش أزمة تعلم، حتى من قبل حلول جائحة كورونا. فقبل الجائحة، كان هناك 258 مليون طفل 

وشاب في سن الدراسة بالمرحلتين االبتدائية والثانوية غير ملتحقين بالمدارس.1 وكانت نسبة كبيرة من الباقين 
ل قدر ضئيل من التعلم، بسبب تدني جودة التعليم المدرسي. وكان معدل فقر التعلم في البلدان  في الدراسة تحصِّ
المنخفضة والمتوسطة الدخل %53 — مما يعني أن أكثر من نصف مجموع األطفال الذين يبلغون 10 سنوات 
ال يستطيعون قراءة قصة بسيطة تناسب العمر وفهمها.2 واألسوأ من ذلك أن األزمة لم تكن موزعة بالتساوي: 
حيث كان األطفال والشباب المحرومون يعانون ضعف فرص الحصول على التعليم المدرسي، وارتفاع معدالت 

التسرب، وأعلى نسب للعجز في التعلم.3 ويعني كل ذلك أن العالم كان في الواقع بعيداً عن المسار الصحيح نحو 
تحقيق هدف التنمية المستدامة، الذي يلزم كل البلدان أن تكفل – من جملة أهداف طموحة أخرى – ”تمتع جميع 

الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجّيد.“

A
IS

H
A 

FA
Q

U
IR

/W
O

R
LD

 B
A

N
K

 ©
ة: 

سط
بوا

ر 
وي

ص
الت

4

جائحة كورونا: صدمات التعليم واالستجابة على صعيد السياسات ملخص تنفيذي



وتهدد جائحة كورونا اآلن بتفاقم نواتج التعلم، حيث تسببت فعلياً في آثار عميقة على التعليم، من جراء إغالق المدارس في 
جميع أنحاء المعمورة تقريباً، األمر الذي شكل أكبر صدمة متزامنة تضرب جميع األنظمة التعليمية، على مدى حياتنا. ومن 

المنتظر أن تتفاقم األضرار سوءاً نظراً لما سيسببه هذا الوضع الصحي الطارئ من كساد عالمي عميق. ويصف التقرير أدناه 
التكاليف المترتبة على هذه األزمة. 

لكن من الممكن مواجهة هاتين الصدمتين وتحويل األزمة إلى فرصة. تتمثل الخطوة األولى في التكيف الناجح مع إجراءات 
إغالق المدارس، عن طريق حماية الصحة والسالمة، وبذل كل ما في الوسع لمنع حدوث خسائر في التعلم في صفوف 

الطالب، من خالل التعلم عن ُبعد. وفي الوقت نفسه، يتعين على البلدان أن تبدأ التخطيط إلعادة فتح المدارس. ويعني ذلك 
منع التسرب، وكفالة الظروف الصحية للمدارس، واالستعانة بتقنيات جديدة لتشجيع التعافي السريع لعملية التعلم في المجاالت 
الرئيسية، بمجرد عودة الطالب إلى المدرسة. وعندما يستقر النظام المدرسي، فبوسع البلدان توظيف العمل المركز واالبتكار 
اللذين اتسمت بهما فترة التعافي في ”إعادة البناء على نحو أفضل.“ المهم: عدم تكرار إخفاقات األنظمة التعليمية القائمة قبل 

جائحة كورونا، بل العمل على تحسين األنظمة وتسريع تعلم جميع الطالب. 

صدمات عالمية غير مسبوقة في التعليم
ربما ترتب على صدمتي إغالق المدارس والكساد العالمي تكاليف طويلة األمد على كل من التعليم والتنمية، إذا لم تبادر 

الحكومات إلى التصدي لهما. فمن شأن صدمة إغالق المدارس أن تتسبب في خسارة التعلم، وزيادة معدالت التسرب، واتساع 
فجوة عدم المساواة؛ وستؤدي الصدمة االقتصادية إلى تفاقم الضرر، من جراء تراجع العرض والطلب في مجال التعليم، 

نظراً للضرر الذي يلحقه باألسر المعيشية؛ وكالهما سيضران بتراكم رأس المال البشري وآفاق التنمية والرفاهة على األمد 
الطويل. )انظر الشكل 1.(

الشكل 1-1: صدمات التعليم

إغالق المدارس

األزمة االقتصادیة

 المدى الطویل
تكالیف على

التكالیف المباشرة على التعلیم

اآلثار على الصحة والسالمة

جانب الطلب في التعلیم

جانب العرض في التعلیم

توقف التعلّم
اتساع فجوة عدم المساواة في التعلّم

تراجع االرتباط بالتعلیم المدرسي

سوء حالة تغذیة الطالب
تراجع الصحة النفسیة للطالب

زیادة معاناة الطالب

زیادة معدالت التسرب، خاصة بین الفئات المحرومة
زیادة عمالة األطفال، زواج األطفال، ظاھرة المقایضة الجنسیة

تراجع استثمار أولیاء األمور في التعلیم

انخفاض اإلنفاق الحكومي على التعلیم
تدني جودة التعلیم

تدني جودة التدریس
إغالق المدارس الخاصة

زیادة فقر التعلّم
تراجع رأس المال البشري

زیادة الفقر العام (من جراء التسرب من التعلیم)
اتساع فجوة عدم المساواة

زیادة االضطرابات االجتماعیة
تفاقم دائرة الفقر الممتدة عبر األجیال وانخفاض قیمة رأس المال البشري
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إغالق المدارس: حتى أواخر إبريل/نيسان، أغلقت المدارس في 180 بلداً، وأصبح %85 من الطالب في جميع أنحاء العالم 
خارج التعليم المدرسي.4 وما لم تتخذ إجراءات أكثر جرأة على صعيد السياسات، فستكون لذلك تكاليف مباشرة على تعلم 

األطفال والشباب وصحتهم، حيث:

 سيتراجع التعلم وترتفع معدالت التسرب، وخاصة بين الفئات المحرومة. وسيتوقف الطالب بصفة عامة عن تعلم  	
المواد األكاديمية، وسيحدث التراجع األكبر في صفوف األطفال في سن رياض األطفال، الذين من غير المرجح أن 

تولي أسرهم األولوية لتعلمهم أثناء فترة إغالق المدارس. وسوف تتسع فجوة عدم المساواة في التعلم، نظراً لما يحظى 
به طالب األسر األكثر ثراًء واألفضل تعليماً من الدعم الالزم للتعلم بالمنزل. وأخيراً، سترتفع مخاطر التسرب من 

التعليم، من جراء غياب التشجيع من جانب المعلمين، على نحو يقلل ارتباط الطالب المهمشين بالتعليم المدرسي.

سوف تعاني الصحة والسالمة أيضاً، في ظل غياب الدعم والبنية الهيكلية اللذين توفرهما المدارس. وسوف تتأثر تغذية  	
الطالب وصحتهم البدنية سلباً، بالنظر إلى اعتماد حوالي 368 مليون طفل في مختلف أنحاء العالم على برامج التغذية 
المدرسية. وقد تعاني أيضاً صحة الطالب النفسية بسبب العزلة خالل فترة التباعد االجتماعي واآلثار المؤلمة لألزمة 

على األسر. وربما انخرط الشباب التاركون للدراسة في سلوكيات خطرة، وقد تزداد خصوبة المراهقين.

الصدمة االقتصادية: يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد االقتصاد العالمي انكماشاً بنسبة %3 خالل عام 2020، وهبوطاً 
أشد مما حدث خالل األزمة المالية العالمية عامي 2008 و 5.2009 وستخلف هذه الصدمة عواقب وخيمة على كل من 

الحكومات واألسر المعيشية، تنال من جانبي العرض والطلب في مجال التعليم:

سوف يرتفع معدل التسرب من الدراسة، من جراء ترك العديد من الطالب للتعليم المدرسي إلى األبد، وسيتركز  	
االرتفاع في معدالت التسرب بين أفراد الفئات المحرومة. فعندما أعيد فتح المدارس في أعقاب أزمة إيبوال التي 

تسببت في ضياع عام دراسي كامل تقريباً في سيراليون، كانت احتماالت عودة الفتيات للمدارس أقل بنحو 16 نقطة 
مئوية. ومن المرجح أن يكون ارتفاع معدل التسرب مصحوباً بزيادة في عمالة األطفال وزواج األطفال بين األطفال 

والمراهقين. 

ستتفاقم معاناة عملية التعلم أكثر فأكثر، بسبب الضغوط االقتصادية الواقعة على األسر المعيشية. فحتى لو لم يتسرب  	
الطالب من التعليم، فتتقلص قدرة األسر المعيشية على تحمل تكاليف المدخالت التعليمية – مثل الكتب بالمنزل أو 

الدروس الخصوصية – إلى أن يتعافى االقتصاد. وقد ينقل اآلباء أبناءهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية، األمر 
الذي سيضفي مزيداً من الضغوط على أنظمة المدارس الحكومية، المكتظة بالفعل، ويقلل من جودتها. 

على جانب العرض، سوف تضرب الصدمة االقتصادية المدارس والمعلمين. وسوف تؤدي الضغوط المالية إلى  	
انخفاض االستثمارات في التعليم، وبالتالي تقليص الموارد المتاحة للمعلمين. وسوف تعاني جودة التدريس )سواء على 

شبكة اإلنترنت أو عندما تستأنف المدارس عملها(، نظراً لتضرر بعض المعلمين من هذه األزمة الصحية بصورة 
مباشرة، ومعاناة آخرين من ضغوط مالية بسبب خفض الرواتب أو الـتأخر في دفعها. ونظراً لقلة وسائل التقييم خالل 
فترة اإلغالق، فسيمضي المعلمون الساعون إلى دعم طالبهم عن ُبعد في عملية التعلم على غير هدى. وأخيراً، ربما 

تسبب اضطرار المدارس الخاصة إلى التوقف عن العمل من جراء قلة الدخل، إلى تقلص المعروض من التعليم 
المدرسي.

التكاليف على المدى الطويل: إذا تركت هذه اآلثار من دون معالجة فإنها سوف تفرض تكاليف طويلة األمد على كل من 
الطالب والمجتمع. ونظراً للزيادة المرجحة في فقر التعلم، فإن هذه األزمة قد تعيق جيالً بأكمله عن تحقيق إمكاناته الحقيقية. 
فالطالب الذين سيضطرون إلى التخلي عن الدراسة، أو سيتعرضون لتراجع كبير في التعلم سيعانون انخفاضاً في إنتاجيتهم 

وقدرتهم على الكسب طوال حياتهم. وستتسع فجوة عدم المساواة، لما لهذه اآلثار من وقع أكبر على طالب األسر الفقيرة 
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والمهمشة، على األرجح. فاألطفال الذين تشتد حاجتهم إلى التعليم للخروج من ربقة الفقر، هم األكثر عرضة للحرمان منه 
بسبب األزمة. وقد يؤدي هذا التراجع في اآلفاق االقتصادية بدوره إلى زيادة األنشطة اإلجرامية والسلوكيات الخطرة، وربما 
تصاعدت كذلك االضطرابات االجتماعية بين الشباب: فقد ثبت في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، أن تزايد 
أعداد الشباب بين السكان جنباً إلى جنب مع ضعف اآلفاق المستقبلية يشكالن مزيجاً قابالً لالنفجار في أية لحظة. وقد يتردد 

صدى هذه اآلثار السلبية لفترة طويلة؛ ذلك ألن تدني رأس المال البشري في الجيل الحالي للطالب– المتركز بين أكثر الفئات 
المحرومة – من شأنه إدامة حالة الفقر وعدم المساواة.

من أزمة إلى فرصة: أوقف الضرر، ثم أعد البناء على نحو أفضل
هذه العواقب الوخيمة – واآلثار طويلة األجل على وجه الخصوص – ليست حتمية. ال شك أن التعليم سوف يتكبد تكاليف 

باهظة، وكذلك كل قيمة لدى المجتمعات، على األمد القريب. ولكن إذا بادرت البلدان إلى التحرك دعماً للتعلم المستمر، 
فستتمكن من الحد من هذا الضرر، ولو جزئياً، ومن خالل التخطيط السليم والسياسات السديدة، يمكنها استغالل األزمة في 

إيجاد الفرصة لبناء أنظمة تعليمية أكثر شموال وكفاءة وقدرة على الصمود.

 من الممكن تجميع السياسات الالزمة لتغيير هذا الوضع في ثالث مراحل متداخلة: التكيف، وإدارة االستمرارية، وتحسين 
التعلم وتسريعه )انظر الشكل 2(.

المرحلة األولى: التكيف: في المرحلة األولى، يجب أن تكون أولوية البلدان، في تكيفها مع اإلغالق المفاجئ للمدارس، هي 
حماية صحة الطالب وسالمتهم، والحيلولة دون حدوث خسائر في التعلم.

 باإلضافة إلى حماية الطالب وأسرهم من العدوى، تنفذ العديد من البلدان برامج للتغذية التكميلية أو التحويالت النقدية  	
لضمان عدم وقوع الطالب المعتمدين في العادة على برامج التغذية المدرسية فريسة للجوع.

 للحيلولة دون حدوث خسائر في التعلم، أطلقت البلدان برامج طارئة للتعلم عن ُبعد في أنحاء العالم، من نيجيريا إلى  	
النرويج. وتستعين أفضلها بمنصات يمكنها الوصول إلى جميع األطفال، مهما كان دخل األسرة )مثل التليفزيون، 

واإلذاعة، والهواتف الذكية(. وهذه األساليب االحتوائية بالغة األهمية: فبدون سياسات صريحة تقضي بالوصول إلى 
األسر المعيشية المحرومة، فلن يستطيع التكيف مع هذه الصدمة سوى األسر األكثر ثراء وحظاً من التعليم.

الشكل 2-1: المراحل الثالث المتداخلة لالستجابة التعليمية

التكیف
إدارة االستمراریة

التحسین والتسریع

الھدف: اغتنام الفرصة في جعل التعلیم أكثر احتواء، وفعالیة، وقدرة على الصمود عما كان علیھ قبل األزمة

أثناء فترة إغالق المدارس:
حماية الصحة، والسالمة، والتغذية 	
منع حدوث خسائر في التعلّم عن طريق التعلّم  	

عن ُبعد
االستفادة من التعليم بعد الثانوي 	

عندما تعاود المدارس فتح أبوابها:
منع الزيادة في معدل التسرب 	
حماية الصحة والسالمة في المدارس 	
االستعداد إلعادة فتح المدارس على مراحل  	

وبصفة جزئية
تأهيل المعلمين لتقييم خسائر التعلّم وسد الفجوات  	

فيه
تقديم التمويل المناسب الحتياجات التعافي، خاصة  	

بين صفوف الطالب المحرومين

اغتنام الفرصة، طوال ذلك، من أجل 
تحسين النظام على األجل الطويل:

توسيع نطاق األساليب الفعالة في مواجهة جائحة  	
كورونا )مثل إدماج نظام التعلّم عن ُبعد، التدريس 
على المستوى المناسب، تتبع الطالب المعرضين 

لمخاطر التسرب للحيلولة دون ذلك(
التركيز على إنشاء أنظمة تعليمية معاد بناؤها  	

على نحو أفضل
حماية الموارد المالية للتعليم وتعزيزها 	
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إلى جانب توفير التعلم عن ُبعد، يجب على األنظمة التعليمية أن تعمل بطريقة استباقية على منع التسرب من التعليم عن  	
طريق التواصل مع الطالب المعرضين لهذا الخطر وتقديم مساندة مالية موجهة لهم. كما يمكن أن تكون توعية األسر 
من القنوات المهمة لتقديم اإلرشاد والموارد بشأن أفضل السبل لمساندة األطفال في البيت أثناء فترة إغالق المدارس.

 وأخيراً، يتعين على البلدان االستفادة من جامعاتها وغيرها من مؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية في الدعم التقني  	
)على سبيل المثال، لتوسيع نطاق التعلم عن ُبعد(، والتدريب السريع )مثل تدريب الممرضات وفنيي المعامل(، وتمكين 

الوصول إلى المعرفة العالمية.

المرحلة الثانية: إدارة االستمرارية: في ظل التخفيف التدريجي لقواعد التباعد االجتماعي، يتعين على األنظمة ضمان إعادة 
فتح المدارس بطريقة آمنة، وتقليل معدالت تسرب الطالب إلى أدنى حد ممكن، والبدء في استعادة عملية التعلم. وتعد إعادة 

فتح المدارس عملية معقدة، حيث يتعين فتحها على مراحل، مع احتمالية إغالقها لدورات أخرى في أوقات انتشار الوباء. 
ويجب على األنظمة أن تبدأ في التخطيط لهذا األمر، وأن تتعلم من تجربة األنظمة األخرى التي مرت بهذه التجربة، مثل 

الصين وسنغافورة. وإلى جانب ضمان صحة المدارس، فال يزال يلزم عمل المزيد والمزيد: 

في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يتعين أن تسبق عملية إعادة فتح المدارس حمالت إعادة إلحاق لتقليل  	
تسرب الطالب إلى أدنى حد. وينبغي أن تتلقى الفئات األكثر عرضة لمخاطر التسرب )مثل الفتيات أو الطالب في 

المجتمعات المحلية المهمشة( المساندة الموجهة والرسائل اإلعالمية.

 ما إن يعود الطالب إلى مدارسهم، ينبغي أن يكون تعافي عملية التعلم على رأس األولويات، لمنع تأثر الفرص المتاحة  	
لألطفال والشباب تأثراً دائماً. وسوف يتطلب هذا اتخاذ حزمة من التدابير الرامية إلى تعويض خسائر التعلم، ابتداء 

من تحسين التقييم بالفصول الدراسية إلى المناهج التربوية والدراسية األكثر تركيزاً )للسماح بالتدريس على المستوى 
المناسب لمرحلة ما بعد اإلغالق( إلى دمج استخدام التكنولوجيا في التدريس. وستحتاج هذه الجهود إلى توجيهات ومواد 

واضحة على مستوى المنظومة، فضالً عن تدريب عملي مركز لمديري المدارس والمعلمين. وسوف يتطلب األمر 
أيضاً موارد كبيرة، مما يعني ضرورة حماية الموازنات المرصودة للتعليم، في وقت ستتضاءل فيه قدرة األسر على 

مساندة التعليم بالمنزل، مع احتمال زيادة الطلب على المدارس الحكومية.

 المرحلة الثالثة: التحسين والتسريع: توفر األزمة أيضاً الفرصة إلعادة بناء أنظمة تعليمية أقوى وأكثر إنصافاً من ذي قبل.

 بعد انحسار الجائحة، سيكون أولياء األمور، والمعلمون، ووسائل اإلعالم، والحكومة، وغيرهم قد غيروا منظورهم  	
وتصوراتهم بشأن أدوارهم في العملية التعليمية. فعلى سبيل المثال، سيكتسب أولياء األمور فهماً أفضل للحاجة إلى 

العمل المشترك مع المدارس لتعزيز تعليم أبنائهم. وستكون الفجوة في المساواة أكثر وضوحاً، وكذلك الحاجة الملحة 
إلى تضييقها. وسيكون هناك فهم أفضل للفجوة الرقمية – أي الفوارق في القدرة على الوصول إلى األجهزة، وإمكانيات 

االتصال، والبرمجيات المناسبة، فضالً عن العجز الهائل في المعلمين الملمين بالمهارات الرقمية. 

سيمثل ذلك فتحاً، ولكن، من الضروري االستفادة منه من أجل إعادة البناء على نحو أفضل. ومن شأن االبتكارات التي  	
ستطبق خالل مرحلتي التكيف واالستمرارية، أن تقدم برهاناً لما يمكن للبلدان أن تقوم به، عندما تولي تركيزاً أكبر على 

أكثر األساليب فعالية وإنصافاً لسد فجوات التعلم لدى جميع األطفال. ومن األهمية بمكان أن نتعلم من هذه النجاحات 
وأن ندمجها في العمليات المنتظمة التي نقوم بها – بما في ذلك استخدام التكنولوجيا بشكل أكثر فعالية في أنظمة التعلم 

عن ُبعد؛ وأنظمة اإلنذار المبكر لمنع التسرب من التعليم؛ والمناهج التربوية والدراسية للتدريس على المستوى المناسب 
وبناء المهارات التأسيسية؛ والمساندة المكثفة ألولياء األمور والمعلمين والطالب، بما في ذلك المساندة االجتماعية 

والوجدانية.
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ضرورة بدء السعي من أجل تعليم أفضل من اآلن
تمر كل األنظمة التعليمية في العالم بوضع االستنفار الكامل لمواجهة حاالت الطوارئ، وهذا أمر مناسب تماماً، بالنظر إلى 
كيف داهمتنا هذه األزمة دون سابق إنذار. واألولوية المباشرة هي التكيف – بمعنى البدء أوالً بحماية الصحة والسالمة، ثم 

بذل كل ما هو ممكن إلبقاء الطالب في انخراط دائم من خالل التعلم عن ُبعد وغيره من وسائل التواصل مع المدرسة.

 لكن البد أن يبدأ التخطيط لمستقبل أفضل اآلن. في الوقت الذي تتكيف فيه األنظمة التعليمية مع إغالق المدارس، ينبغي 
لها البدء في التخطيط لكيفية إدارة االستمرارية عندما تعيد المدارس فتح أبوابها، وكيفية تحسين التعلم وتسريعه. وينبغي أن 

يكون المبدأ التوجيهي المتبع هو اغتنام كل فرصة، في كل مرحلة من المراحل، في تحسين األداء. ومن خالل التعلم من 
االبتكارات واإلجراءات الطارئة المتخذة، ستتمكن األنظمة التعليمية من مواءمة حلول أكثر كفاءة وتطبيقها على نطاق أوسع. 
وبهذا ستزيد من كفاءتها، وخفة حركتها، وقدرتها على الصمود في وجه األزمات. ومن شأن توافر الرؤية واتخاذ اإلجراءات 

االستباقية أال يساعدا في الحد من الضرر الناجم عن األزمة الحالية وحسب، بل وفي تحويل التعافي منها إلى نمو حقيقي 
أيضا. فأمام المجتمعات فرصة حقيقية ”إلعادة البناء على نحو أفضل“، ويتعين عليها اقتناصها.
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