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إن التعلم مدي احلياة مظلة تشمل التعلم الرسمي وغري الرسمي ويعتمد عيل االبداع 

والتطبيق كام أنه متنوع املصادر ذو خيارات متعددة حيكمه الطلب واحلاجة ، حيث يلعب التعليم غري 

إثراء حياة الفرد وتنمية مفهوم التعلم الذايت النظامي دورا مهام باملزاوجة مع التعليم  النظامي يف 

املستمر وأمهيته يف تشكيل الوعي العام، من خالل تنوع براجمه، وتعدد أهدافه التي تنبع من الدارسني، 

وتنعكس جمتمعيا وفقا لتنوع املجموعات عرب عملية ديمقراطية تتيح لكل دارس فرصة تعليمية تتفق 

 .قليديةنه فيتقلص دور املعلم السلطوي وختتفي األبنية التعليمية التواحتياجاته وتسعى إلنامئه ومتك

من معني املعرفة لكل فئات املجتمع دون قيد أو رشط، كإطار  أما التعليم املستمر هو االنتهال

تربوي يبدأ من التمكن من القرائية واحلصول عىل شهادة التعليم األسايس حتى التعلم مدى احلياة 

وفيه تتيح املؤسسات الرتبوية مجيع الفرص التعليمية واملناخ االجتامعي والثقايف املناسب الذي حيفز 

مواصلة التعليم والتأهيل والتدريب ومتكنهم من تطبيق ما تعلموه من أجل حتسني  أفراد املجتمع عىل

نوعية حياهتم وإكساهبم اجتاهات جديدة متكنهم من التكيف مع أنفسهم وجمتمعهم، فهو تعليم طوال 

احلياة خيتلف باختالف املرحلة العمرية واحتياجات الفرد، ويرتبط بتحقيق ديمقراطية التعليم من 

إتاحة الفرص التعليمية أمام اجلميع كحق أسايس يعمل عىل جتديد احلياة لألفراد واملجتمعات خالل 

 .ألفرادهفنمو قاعدة تعليم الكبار باملجتمع هو نمو للخدمات املجتمعية املتوفرة 

وبذلك فإن التعليم غري النظامي والتعليم املستمر يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بتعليم الكبار 

املهارات كالشباب  إىلاملجموعات التي تفتقر  عىلهحمهم، وتتبلور اهتامماهتم يف الرتكيز وتتشابك مال

العاطلني والعامل األكرب سنا واألقليات من خالل اسرتاتيجيات التعلم مدي احلياة واخلروج بتعليم 

 .الكبار ملجاالت العمل والرفاه والصحة والتنمية

تشاركية العمل ب الذي يتسمقق االصالح التنموي توظيف برامج التدريب لتلبيتها أمر حيو

الة يتطلب احلرص عىل حتقيق التوازن بني األصمما وتوزيع األدوار وتعدد ممارسات التعلم مدى احلياة 

واملعارصة باالستفادة من معطيات العرص بجانب التمسك باجلذور التارخيية والثقافية من خالل 
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ومن هنا كانت أمهية هحمو األمية اهلجائية كلبنة لتحقيق جودة أفضل لعامله، ولعل من ألهم 

 املهارات احلياتية التي جيب علينا احلرص عىل تدريب الكبار عليها بربامج هحمو األمية:

 جتامعيةحتسني احلياة النفسية واال -

 تنمية اخلصائص الشخصية للمتعلم -

 االطالع عىل التقنيات احلديثة -

 تنمية مهارات التعليم الذايت -

 إقامة عالقات اجتامعية جيدة -

 تنمية املالحظة الواعية -

 اكتساب مهارات التفكري اإلبداعي ومهارات النقد السليمة -

 وحتديد أفضل احللول لك الوقوف عىل املهارات التي جتعلك حياتك أسهل مثل حل املشكالت -

 تنمية القدرة عىل اختاذ القرار السليم يف الوقت املناسب -

 تنمية مهارة القدرة عىل استثامر الوقت واالستفادة منه -

 االهتامم بمنابع الطاقة واحلفاظ عليها  -

ىل التعرف ع هإىل قدرتوأحد السبل لذلك هو تنمية مهارات الوعي الذايت للكبري ويقصد هبا 

أو إدراكها، من بني اخلصائص األخرى بام يف ذلك نقاط  هودوافع هوسلوكياته ومعتقداته اطفعىل عو

ذاته من جديد بام حتمله من طاقات وقدرات متكنه من  اكتشافه بمعني أدق إعادة القوة والضعف لدي

 تغيري مساره لألفضل.

ه ويقوي يف نفسه وقدرات األمر الذي يعود عىل اآلمي بالنفع الكبري ملا حيققه من إعادة الثقة

مهارات تواصله مع اآلخر فال يشعر بانعزاليته عن جمتمعات املهن أو املستويات التعليمية املختلفة 



وخيفف من تأثري ضغوط احلياة عليه، فيحسن من إدارته لوقته وأدراكه لتأثريه املبارش وغري املبارش عىل 

 األخرين وعىل املجتمع ككل.

تدرجنا فيه ننجح يف القضاء عىل فكرة الرفض للنفس أو األخر وما  والوعي مستويات كلام

ينجم عنها من تطرف سلوكي احيانا ويساعدنا عيل جعل اآلمي أكثر رقيا وتفاعال قادرا عىل الرتكيز 

 عىل االجيابيات واحتواء املواقف السلبية بمرونة.

 خطط لتنميةاإلداء وفقا مل وبالتايل حتتاج خطط العمل املرحلية بالفصول إلعادة ضبط بوصلة

 ،مهارات استامع وتعاطف أكربلدهيم، وحتقيق  إثراء الذكاء العاطفيو بني اآلميني تعزيز االتصاالتو

 .تعزيز القدرات القياديةو

ويف هذا السياق جيب أن تؤكد العملية التعليمية عىل مبادئ كخطوات اساسية عىل الفرد 

 صنعا فتميزك أمر ال شك فيه فقط ء الذي أحسن كل ياحلرص عليها وهي: ثقتك بأنك صنع اهلل

حتتاج إلعادة اكتشاف ذاتك، ومراقبتك لنفسك هي سبيلك لتتعرف عليها من جديد ومناقشة ما 

حيكمها من معتقدات وعادات لتصحيح اخلطأ وتثبيت الصواب، وتيقن أن الوعي ال هناية له والتعلم 

 عىل التعلم قدر املستطاع.أداتك السليمة لذلك، فكن فضوليا وأحرص 

وأن حيرص امليرس عيل تطبيق متارين الوعي الذايت مثل حتليل ما يمتن له اآلمي يف حياته 

وارشاده لطرق تنمية هذه اجلوانب وهو ما يمكن تطبيق وتقييم مهارات القراءة والكتابة واالمالء معه 

 بداية الكتايب عن نفسه ووصفها أما يفيف املستوي املتقدم للدراسة حيث يطلب من األمي التعبري 

املستوي األول يمكن حتديد اسئلة له واجابتها شفاهيا مع تسجيلها بملفه ملقارنتها بام يتبعها من 

استجابات متقدمة لتكون وسيلتنا لتقييم نمو الوعي الذايت لألمي ودور فصول هحمو األمية يف حتقيقه 

 المح السلوك املجتمعي لوجهته التنموية الراقيةوهو ما يسهم بشكل تدرجيي يف إعادة رسم م
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