القطب التدريـبـي للتميـز
في مجــال اللغـة العربيـة
جمهورية نيجيريا االتحادية

القطب التدريـبـي للتميـز في مجــال اللغـة العربيـة جمهورية نيجيريا االتحادية

اإلطار العام:
تشــهد اللغــة العربيــة فــي جمهوريــة نيجيريــا االتحاديــة ،علــى غــرار مــا يُالحــظ فــي
كثيــر مــن الــدول الناطقــة بلغــات أخــرى ،إقبـ ً
ـاال متزايدا على تع ّلمها واســتخدامها،
المؤسســات الجامعيــة والتربويــة فــي القطاعيْ ــن الحكومــي
كمــا يتنامــى اهتمــام
ّ
ّ
واألهلــي بتعليمهــا وإنتــاج المــواد التربويــة المحليــة لتدريســها .وقــد بــرزت طــوال
الســنوات الماضيــة ،مــع هــذا اإلقبــال المتنامــي علــى اللغــة العربيــة فــي نيجيريــا،
ٌ
ٌ
لعــل
وإشــكاليات واجهــت المســؤولين والقائميــن علــى تعليمهــا،
تحديــات
ّ
أثقلهــا وطـ ً
ـأة علــى منظومــة التعليــم العربــي فــي هــذا البلــد النقــص الملحــوظ
ً
ً
المؤهَّ
لــة أكاديميـا وبيداغوجيـا لتدريــس اللغــة العربيــة
فــي أعــداد األطــر التربويــة
مؤسســات تعليــم اللغــة
وتنميــة مهاراتهــا لــدى الطــاب ،واضطــرار بعــض
ّ
ِّ
ـس الحاجــة إلــى
العربيــة إلــى االســتعانة بمدرّســين غيــر
متخصصيــن هــم فــي أمـ ّ
ّ
التخصصيــة واكتســاب
تنميــة مهاراتهــم اللغويــة التواصليــة وتعميــق معارفهــم
مؤهّ ــات التدريــس وكفاياتــه التربويــةً.
وعلــى غــرار قريــة اللغــة العربيــة انغــاال فــي نيجيرياُ ،
ل العديد من المؤسســات
تبذ ُ
األكاديميــة والتربويــة النيجيريــة جهــود ًا كبيــرة بمواردِ هــا الذات ّيــة المح ّليــة لتطويــر
األداء التعليمــي لمدرّســي اللغــة العربيــة ،غيــر ّ
أن هــذه الجهــود المحليــة تظل في
ّ
المتخصصــة وذات الخبــرة
المؤسســات
حاجــة ملحّ ــة إلــى الدّ عــم والمــؤازرة مــن
ّ
الدوليــة فــي مجــال اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا لتيســير اســتفادة الغالبيــة
ِّســي اللغــةِ العربيــة فــي هــذا البلــد مــن برامــج تدريبيــة وتأهيليــة
العظمــى ِمــن مُ در ِ
ّ
وتنمــي مهاراتهــم التعليميــة.
حديثــة ومنتظمــة ترتقــي بمؤهّ التهــم البيداغوجيــة
ونهوض ـ ًا مــن اإليسيســكو بــاألدوار الموكولــة إليهــا لدعــم الجهــود الوطنيــة فــي
مجــال نشــر اللغــة العربيــة بيــن الناطقيــن بغيرهــا ،وتنفيــذ ًا لمضاميــن االتفاقيــة
ّ
الموقعــة مــع مؤسســة حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم لــأداء التعليمــي المتم ّيــز
بشــأن «دعــم مشــروع تعليــم اللغــة العربيــة فــي الــدول الناطقــة
بلغــات أخــرى» ،ســتعمل المنظمــة بالشــراكة مــع مؤسســة حمــدان بــن
راشــد آل مكتــوم لــأداء التعليمــي المتميّــز ومؤسســة « قريــة اللغــة العربيــة
فــي نيجيريــا ،انغــاال » علــى إنشــاء قطــب تدريبــي للتميــز يســهَ ُر علــى تنفيــذ برامــج
تدريبيــةٍ وتأهيليــةٍ شــاملة ومســتديمة فــي مجــال اللغــة العربيــة للناطقيــن
ُ
ـادات التربويـ ُـة الوطنيــة والمدرِّســون والطــاب .وهــو
بغيرهــا تســتفيد منهــا القيـ
ّ
ــن شــأنِه ْ
مــا ِم ْ
ويعــز ز أدوارهــا
أن يُســهم فــي االرتقــاء بمكانــة ال ّلغــةِ العربيــةِ
التربويــة والثقافيــة فــي جمهوريــة نيجيريــا االتحاديــة.

اإلطار التنظيمي:
ينــدرج هــذا البرنامــج فــي إطــار توجّ هــات اإليسيســكو االســتراتيجية الداعيــة إلــى
تعزيــز االهتمــام بالبرامــج التربويــة الكبــرى التــي مــن شــأنها تلبيــة حاجــات الــدول
األعضــاء واإلســهام فــي تحقيــق أهــداف المنظمــة .ويتـ ّ
ـم تنفيــذه بالتعــاون مــع
مؤسســة حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم لــأداء التعليمــي المتميّــز ضمــن برنامــج
أشــمل بعنــوان «برنامــج األقطــاب التدريبيــة للتميــز فــي مجــال اللغــة
العربيــة للناطقيــن بغيرهــا» الــذي هــو أحــد مكوّ نــات خطــة العمــل التنفيذيــة
لمركــز اإليسيســكو ل ّلغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا.

مكان التنفيذ:
انغاال ،والية بورنو ،جمهورية نيجيريا االتحادية.

الجهة المنفذة:
اإليسيسكو
(مركز اإليسيسكو ل ّلغة العربية للناطقين بغيرها)

الجهة الشريكة والمموّلة:
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز.

الجهة المحتضنة للقطب:
مؤسسة « قرية اللغة العربية في نيجيريا ،انغاال » جمهورية نيجيريا االتحادية.

مؤسسات التعاون األكاديمي:

ّ
منسق البرنامج:

المؤسسات التربوية واألكاديمية المتخصصة
ّ
في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها.

مستشار المدير العام لإليسيسكو ،المكلف
بالمراكز الخارجية وكراسي اإليسيسكو
الجامعية في مجال ال ّلغة العربية.

المدة الزمنية لبرامج القطب التدريبي للتميز:
ـم توزيــع برامــج ُ
يتـ ّ
القطــب التدريبــي للتميــز علــى أشــهر الســنة الجامعيــة وفــق خطــة يتــم االتفــاق
عليهــا بيــن اإليسيســكو ومؤسســة « قريــة اللغــة العربيــة فــي نيجيريــا ،انغــاال ».
وينطلق تنفيذها
في السنة الجامعية .2022 - 2021

أهداف القطب التدريبي ومحاور عمله:
مساعدة القيادات التربوية والمسؤولين
والمشرفين والموجّ هين في مجال تعليم اللغة
العربية في نيجيريا على تعميق خبراتهم وتنمية
مهاراتهم التربوية ،سعي ًا إلى تمكين منظومة
التعليم العربي في نيجيريا من بناء قدراتها
الوطنية في هذا المجال

اإلسهام في تطوير
طرائق تعليم اللغة
العربية في نيجيريا

التأهيل المعرفي
والتربوي لمدرّسي اللغة
العربية في نيجيريا

مزيد التعريف التعريف في نيجيريا
بقيم الثقافة اإلسالمية الوسطية
ومضامينها

مجاالت عمل القطب التدريبي:
ّ
بمهمــات التدريــب والتأهيــل التربوييْ ــن لألطــر التربويــة الوطنيــة العاملــة فــي
ينهــض القطــب التدريبــي للتم ّيــز
مجــال اللغــة العربيــة ،ســواء منهــم الذيــن هــم علــى وشــك التخـرّج فــي برامــج تكوينيــةٍ وطنيــة إلعــداد معلمــي
التعليــم العربــي أو القيــادات واألطــر التربويــة والمدرّســون أثنــاء الخدمــة .ويرتكــز عمــل القطــب وبرامجــه
فــي مراحلــه األولــى علــى أنشــطة التدريــب والتكويــن عــن بعــد ،ثــم يتــم الحقــا بعــد تقييــم أداء
القطــب توســعة مجــال عملــه ليشــمل األنشــطة التدريبيــة والتكوينيــة الحضوريــة.
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أبرز مجاالت العمل:
المكونين والمشرفين التربويين:
تكوين
ّ
ينظــم القطــب التدريبــي للتميــز فــي نيجيريــا
برامــج تدريبيــة وتأهيليــة تســتفيد منهــا القيــادات
الوطنيــة العاملــة فــي مجــال تعليــم اللغــة العربيــة
للناطقيــن بغيرهــا ،مــن خبــراء مناهــج ومكوّ نيــن
ومد ِّر بيــن وموجّ هيــن.
المحاضرات والندوات األاكديمية والثقافية:
ينظــم القطــب التدريبــي نــدوات ومحاضــرات
ولقــاءات ثقافيــة حــول اللغــة العربيــة والثقافــة
العربيــة اإلســامية والعالقــات الثقافيــة بيــن
نيجيريــا والــدول العربيــة؛

المدرسين:
تأهيل
ّ

يقــوم القطــب التدريبــي بتوفيــر برامــج تدريبيــة
دور يّــة لتأهيــل المدرّســين العامليــن فــي مختلــف
مراحــل التعليــم فــي نيجيريــا ســواء االبتدائيــة أو
اإلعداديــة أو الثانويــة أو الجامعيــة.
االحتفاء باليوم العالمي للغة العربية:
يحتفــي القطــب التدريبــي ســنويا بالتنســيق مــع
اإليسيســكو فــي الثامــن عشــر مــن شــهر ديســمبر
باليــوم العالمــي للغــة العربيــة مــن خــال فعاليــات
متنوعــة.
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