
 مهمة تعليم الكبار والتعليم المستمر 

مهام برامج تعليم الكبار على  ، وتكمن أهّمية كبيرة لألفراد، والمجتمعات  ت يُعتبَر برنامج تعليم الكبار ذا

 النحو اآلتي: 

مساعدة األفراد الُمنتظمين فيه على معرفة نقاط ضعفهم، ونقاط قُّوتهم في كيفيّة التعاُمل مع البيئة   •

ناته.    الُمحيطة بهم، سواء كان التعاُمل مع األسرة، أو بيئة العمل، أو المجتمع بكافّة ُمكو ّ

عليم الكبار بمجموعة كبيرة من المعارف، والمهارات، والنمط  تزويد األفراد الُمنتظمين في برنامج ت •

ّن الفرد من التعاُمل مع نفسه، ومع اآلخرين بطريقة مثاليّة   . الذي يُمك 

ّنهم من أداء أدوارهم الَمنوطة بهم؛   • تحقيق نََمط فعّال لعالقة األفراد مع األدوات، واألجهزة التي تُمك 

قيقه قَبل االنتظام في برنامج تعليم الكبار، باإلضافة إلى تشجيع  بهدف تحقيق ما لم يتمكَّنوا من تح

األفراد على أداء أدوارهم بدافع ذاتّي، ودون إكراه، أو إجبار، وفَْهم ما يؤّدونه، ومساعدتهم على  

 تطوير الذات. 

وق  تعريف األفراد الُمنتظمين في البرنامج على واجباتهم؛ بهدف أدائها، وتعريفهم على حقوقهم، وحق  •

اآلخرين؛ بهدف المطالبة بها بوسائل قانونيّة، وديمقراطيّة مشروعة، حيث تساعدهم هذه الوسائل  

 على صيانة ذواتهم الفرديّة، واالجتماعيّة.  

مواكبة التقدُّم الكبير في مجال العلوم، والتكنولوجيا؛ فتعليم الناس بمختلف الفئات العُمريّة باعتبارها   •

 ع، يساهم في تنمية القدرات والمهارات؛ لمواكبة عصر التكنولوجيا. القُوى العاملة في المجتم

تعزيز وتطوير معارف الُمنتظمين في برنامج التعليم؛ لُمواكبة َكّم المعرفة الهائل في الساحة    •

 الدوليّة. 

ية؛ ولذا  التصّدي لظاهرة األُّمية؛ حيث أدَّت الزيادة الكبيرة في أعداد السّكان إلى تَفّشي ظاهرة األُمّ   •

 ظهرت الحاجة إلى االهتمام بالنُُّظم التعليميّة القائمة، ومحاولة تطويرها. 

 تحقيق تفاُهم أفضل بين األفراد الُمنتظمين في برنامج التعليم، ومختلف فئات المجتمع.  •

يّة، التي قد  مساعدة األفراد على رفع قدراتهم؛ لحّل المشاكل، والعَقَبات الفكريّة، واالجتماعيّة، والمهن •

 تواجههم في حياتهم، وينعكس ذلك على تنمية مجاالت اإلنتاج بكافّة أشكالها. 

 تعزيز كفاءة الفرد، وتنمية قدراته االجتماعيّة، والثقافيّة، والسياسيّة، واالقتصاديّة.  •

 النظامّي. ، والتي قد تُسب ّبها أساليب التعليم تعديل وتصحيح أوجه القصور لدى الفرد  •

 مساعدة الفرد على تحقيق طموحاته الشخصيّة التي يريد تحقيقها في الوقت الحاضر، والمستقبل.   •

 

 

 


