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 .1ملخص
يف ظل التعاطف الشعيب العريب واإلسالمي والدويل مع أهل غزة احملاصرين ألكثر من عشر سنني ،وزايدة اإلقبال الدويل
اؼبلحوظ على تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية  ،ألهداف سياسية واقتصادية ودينية وثقافية وأدبية وسياحية وغريها،
وتطور وتنوع نظرايت ومدارس إعداد معلمي اللغات األجنبية وسرعة انتشار التقنيات اغبديثة ،ابدرت اعبامعة
اإلسالمية بغزة -فلسطني -عام ٕٕٔٓ وابلتعاون مع مؤسسات عربية ودولية (وعلى رأسها العربية للجميع) يف نشر
بذور التواصل الدويل بني اػبرباء واؼبؤسسات والشعوب هبدف البدء ببناء قدرات بعض معلمي اللغة العربية لغري
الناطقني هبا والتغلب على بعض آاثر اغبروب واغبصار والفقر والبطالة خاصة بني الشباب .ويف ظل هذا الواقع احمللي
الفلسطيين الصعب والواقع الدويل اإلجيايب ذبا تعلم اللغة العربية سيناق هذا البح أربع نقاط رييسية تتمحور صبيعها
حول تطوير برامج إلعداد معلمني متميزين قادرين على تعليم اللغة العربية بكفاءة عالية ومهارة احًتافية عاؼبية .النقطة
األوىل ستناق فوايد التعاون اإلقليمي والدويل يف تطوير برامج إعداد معلمني يتمتعون بقدرات دولية لتدريس لغة عاؼبية
يف سياق دويل متعدد الثقافات واللغات وذلك من خالل تقدًن ذبربة اعبامعة اإلسالمية بغزة يف هذا اجملال .وتتناول
النقطة الثانية أمهية االستفادة من الواقع احمللي للمعلمني الشباب من خالل استثمار إمكانياهتم وقدراهتم وميوؽبم
ودافعيتهم لالنطالق يف تعليم اللغة العربية كبو العاؼبية .والنقطة الثالثة تركز على فوايد العمل اعبماعي وضمن فرق
متخصصة ومشاريع تعاون دولية كما هو حال اعبامعة اإلسالمية بغزة ومشاركتها يف مشروع "إجراء حبوث بلغات
متعددة  "Researching Multilinguallyابلتعاون مع أربع جامعات بريطانية وجامعة أمريكية والذي أشبر
برانؾبا لتدريب اؼبعلمني لتدريس اللغة العربية عن بعد ابستخدام التقنيات اغبديثة .وسيتم مناقشة طبس ركايز مًتابطة
ؽبذا الربانمج وهي :السياق ونظم التدريس وآلياته ( البيداغوجيا) والتكنولوجيا واللغة والفنون اإلبداعية .أما النقطة
األخرية فتوضح آليات دديومة تطوير مهارات اؼبعلمني وكيفية نقل مهاراهتم وخرباهتم ؼبعلمني آخرين خاصة يف ؾبال
التعليم عن بعد .وتقدم اػباسبة مقًتحات عملية تساهم يف تطوير برامج إعداد معلمني دوليني.
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 .2ادلقدمة
صبيعا إتقان العلم والعمل ،أرسل ؽبم رسالً من صفوة عباد وأطهرهم
حينما أراد هللا العليم اغبكيم أن يعلم الناس ً
القيم اإلنسانيّة وكيفية تعليَم ِ
الناس  ،من خالل التجارب العملية ومواجهة التحدايت ليصنعهم
وعلمهم سبحانه وتعاىل َ
على عينه كما حيب ويرضى .وعلّم هللا رسله اؼبصطفني األخيار من خالل ِ
نقل خربات وقصص الرسل واألنبياء
ِ
ِ
وعملِهم وتفانيهم يف توصيل رسالة العلم
األسبقني  ،وعلم هؤالء الرسل أن طريق العلماء وأجرهم على قدر علمهم َ
ٍ
أساليب
ستخدما صبيع
عاما م
ً
والقيم ومكارم األخالق .فهذا نبينا نوح عليه السالم لب يف قومه ألف سنة إال طبسني ً
َ

ِ
وسايل التعليم يف عصر أبشكال و أوقات ـبتلفة مشلت السر و العلن و الليل و النهار دون أيس أو ملل ليعلمنا
و
أن من صفات اؼبعلم الناجح العلم والصرب والعزدية والتضحية والعطاء و تنوع و ربدي أساليب التعليم حسب متغريات
الواقع والبيئة التعليمية.
وعلى هذا النهج الرابين يف تعليم اؼبعلمني كأساس لنجاح أي برانمج لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،ابدرت
ٍ
ِ
اعبامعة اإلسالمية بغزة ابلسعي ِ
عامل النجاح األهم يف
لتأهيل وتدريب ؾبموعة من اؼبعلمني واؼبعلمات الشباب؛ ليكونوا َ
افتتاح مركز تعليم اللغة العربية ابعبامعة وقبل مناقشة هذ اؼببادرة ال بد من تقدًن بعض اؼبعلومات األساسيّة اؼبتعلقة
ابلسياق الفلسطيين فيما خيص تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف اعبامعات الفلسطينية.

 .3نبذة عن تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف اجلامعات الفلسطينية
مت أتسيس معظم اعبامعات الفلسطينية يف فًتة السبعينات بعد سنو ٍ
ات ٍ
قليلة من االحتالل اإلسرايلي للقدس والضفة
ِ
تلك الفًتة :جامعة اػبليل عام ٔ ،ٜٔٚوجامعة
الغربية وقطاع غزة عام  ٜٔٙٚحي أنشئت أقدمُ اعبامعات يف َ
بيزيت عام ٕ ، ٜٔٚوجامعة النجاح عام  ، ٜٔٚٚوجامعة بيت غبم عام ٖٜٔٚواعبامعة اإلسالمية .ٜٔٚٛ
واستمر إنشاء اعبامعات الفلسطينية حىت بلغٓ٘ حاليًا مؤسسة تعليم عايل معتمدة ومرخصة من قبل وزارة الًتبية
والتعليم العايل وتشمل ٘ٔ جامعة و ٔٚكلية جامعية و ٔٛكلية ؾبتمع متوسطة( .وزارة الًتبية والتعليم العايلٕٓٔٙ ،م)
ويوجد يف قطاع غزة  ٔٚمؤسسة تعليم عايل تشمل  ٙجامعات و٘ كليات جامعية و ٙكليات ؾبتمع متوسطة
وتقدم صبيع اعبامعات الفلسطينية ال٘ٔ برامج البكالوريس يف اللغة العربية وآداهبا وأساليب تدريسها وكذلك اغبال
ابلنسبة لتعليم اللغة اإلقبليزية ويعمل يف هذ اعبامعات ٔٔٓ ٚ,أكادديي إال أن أايً منها ال تقدم برامج تربويّة
(بكالوريوس أو دبلوم عايل أوماجستري) لتأهيل معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ضمن براؾبها األكادديية كحال
معظم اعبامعات العربية( .وزارة الًتبية والتعليم العايلٕٓٔٙ ،م).
وحديثا بدأت بعض اعبامعات الفلسطينية يف الضفة الغربية بتقدًن بعض الدورات يف اللغة العربية لغري الناطقني هبا من
أمثال جامعيت بريزيت والنجاح الوطنية .وقد سامهت حرية اغبركة والتنقل ولو بشكل نسيب بني الضفة الغربية ودول
العامل يف تقدًن هذ الدورات ،فباشرت جامعة بريزيت بتقدًن برانمج صيفي لتدريس اللغة العربية للطلبة األجانب ضمن
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ٍ
مساقات يف العلوم اإلنسانية والسياسية
ليقدم
برانمج الدراسات العربية والفلسطينية الذي مت إنشاؤ عام ٗ ٜٜٔ؛ َ
للطلبة غري العرب خصوصاً فيما يتعلق ابلقضية الفلسطينية .ويف عام ٕٗٔٓ أعلن برانمج الدراسات العربية
والفلسطينية عن توفر فرص تدريب ألساتذة جدد يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ومن مث اختيار عدد من
اؼبرشحني لدورات تدريبيّة خارج فلسطني (جامعة بريزيتٕٓٔٙ ،م).
كذلك فقد تطور تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا بشكل سريع يف جامعة النجاح الوطنية ابلضفة الغربية يف
السنوات اػبمس األخرية حي

مت أتسيس شعبة اللغة العربية للناطقني بغريها عام ٕٔٔٓ ليتم االحتفال إبطالق

برانمج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف فرباير عام ٕٕٔٓ وحديثا فقد ربولت الشعبة إىل معهد لتعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها يف يوليو( ٕٓٔٙجامعة النجاح الوطنيةٕٓٔٙ ،م).
ونتيجةً للحصار اؼبفروض على قطاع غزة منذ سنة  ٕٓٓٙوعدم إمكانية وصول الطلبة غري العرب عبامعات غزة فال
يوجد أي برامج أو دور ٍ
ات يف أي جامعة يف قطاع غزة سوى اعبامعة اإلسالمية بغزة كما سيتم التوضيح يف اعبزء التايل.
َ
 .4من اجلامعة اإلسالمية بغزة تنطلق العربية إىل العادلية
ِ
التغلب على حصار
أتثراً بعزدية األنبياء السابق ذكرها وصربهم وإصرارهم الذي ال يعرف الضعف وال اؽبوان ورغبةً يف
ٍ
ٍ
مسار تعليم اللغة العربية لغري
الظاؼبني وإعمار ما نتج من خراب ودمار غبروب ثالثة  ،بدأت اعبامعة اإلسالمية َ
الناطقني هبا عام ٕٕٔٓ دبساندة وتشجيع األخوة واألصدقاء األحرار والزوار اؼبتضامنني من العرب وغري العرب ومن
أشادوا ابلتعليم فيها خاصة تعليم اللغة
اؼبسلمني وغري اؼبسلمني  ،الذين جاؤوا مناصرةً لغزة ،و أحبوا غزةَ وشعبها و ُ
العربية.
يف أواخر عام ٕٕٔٓ وحىت أوايل يونيؤٖٕٓ زار اعبامعة اإلسالمية العديد من الوفود العربية وغري العربية من دول
عما إذا كانت اعبامعة اإلسالمية ِّ
تدرس العربيّة  ،وأعربُوا عن رغبتهم يف تعلم اللغة يف غزة ،
ـبتلفة  ،تساءل بعضهم ّ
ِ
لسهولة السفر من و إىل غزة
فكانت تلك الزايرات إحدى أهم اغبوافز إلدارة اعبامعة للتوجه كبو تعليم اللغة العربية

توجه اعبامعة كبو خدمة خرجيبها من خالل اؼبساعدةِ يف تشغيلهم ؛ للمسامهة
خالل تلك الفًتة القصرية ابإلضافة إىل ّ
يف اغبد من البطالة وآاثرها السلبيّة على الشباب اػبرجيني .لِتتخ َذ اإلدارة قراراً ابلتوجه كبو تعليم اللغة العربية يف ظل
عدم توفر معلمني متخصصني أو ذوي خربة و يف ظل ضيق اإلمكانيات اؼبادية اؼبتاحة .ولكن بسبب التعاطف العريب
والدويل مع غزة وعزدية إدارة اعبامعة اليت ال تلني وال تعرف للمستحيل سبيالً ،كان القرار ابلبدء ابإلعداد والتجهيز من
مرحلة شبه الصفر .ومت توجيه األسئلة الذاتية التسعة التالية:
ٔ ٗ.كيف نبدأ بتعليم اللغة العربية يف ظل ىذه الظروف واإلمكانيات؟

3

وكانت اإلجابة عبارة عن تنفيذ اػبطوات العملية التالية واؼبتداخلة زمنياً إىل حد ما ولكنها يف الوقت ذاته م ِ
كملة
ّ
ُ
لبعضها البعض:

 االطالع على خربات من سبقوان واالستفادة من خرباهتم ،فتم التصفح والتعرف على العديد من مواقع مراكز
اللغات العربية واألجنبية اليت تقدم برامج لتعليم اللغة العربية أو اإلقبليزية يف العامل العريب واإلسالمي وأورواب
وأمريكا .وكان من شبرات هذا االطالع اػبطوات التالية.
 -الزايرات اؼبيدانية والتواصل اؼبباشر لنقل التجارب الناجحة حي

مت زايرة بعض اعبامعات الًتكية (يناير

ٕٕٔٓ) هبدف االطالع و االستفادة من ذبارهبا و فتح آفاق للتعاون األكادديي معها .ومت أيضاً زايرة
بعض اعبامعات األردنية (يناير /كانون الثاين ٖٕٔٓ) هبدف االستفادة من ذبارهبا يف هذا اجملال
وااللتقاء ببعض اػبرباء فكانت عملية التأسيس والبناء ابلتشاور وتبادل اآلراء .
 التواصل عرب التقنيات اغبديثة (بريد إلكًتوين وسكايب ومكاؼبات هاتفية و غريها) مع العديد مناؼبؤسسات واؼبختصني يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وكان من شبرة هذا التواصل التعرف على
"العربية للجميع" ابؼبملكة العربية السعودية ،واليت تطوع خبريان منها لتدريب ؾبموعة اؼبعلمني الفلسطينني
الشباب اؼبؤهلني تربوًاي يف هذا اجملال.
ِ
بتعاون من العربية للجميع ابؼبملكة العربية السعودية و "اجمللس القومي للمرأة"
 الشراكة اإلقليمية  :وذلك
بشمال سيناء جبمهورية مصر العربية لتدريب اؼبعلمني.
 ادلشاركة يف مشاريع دولية تساهم يف تعزيز تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا واالستفادة من خرباء دوليني يف
تعليم اللغات األجنبية او اللغة الثانية غري لغة األم .وكان من شبرة هذ اؼبشاركة تدريب ؾبموعة من اؼبدرسني
على أيدي خرباء من جامعات بريطانية ومن جنسيات متنوعة كما سيذكر الحقا.
ٕ ٗ.كيف مت انتقاء ادلعلمني يف ظل أعداد اخلرجيني الكبري ؟
معلما ومعلمة
اذبهنا كبو تدريب معلمني متميزين ومبدعني وذوي دافعية عالية  ،وكانت النتيجة انتقاء ٖٓ ً
من أكثر من ٓٓٔ تقدموا للحصول على التدريب بعد سلسة ٍ
طويلة من التقيمات مشلت اختباراً يف اللغة

ٍ
متخصصة للتعرف على ميوؽبم و البعد القيمي و اإلنساين لديهم و من ُمث اؼبشاركة
العربية ومقابلةً من عبنة
يف دورة تدريبية ؿبلية يف غزة هبدف اؼبزيد من ا والتحفيز و التطوير لقدراهتم و مهاراهتم .
 4.3من ىم ادلدربني ادلختصني وميتلكون اخلربة ؟ وكيف ميكن أن يصلوا غزة احملاصرة؟

بعد أن يسر هللا لنا التواصل مع "العربية للجميع" ابؼبملكة العربية السعودية لنتعرف على خبريين من أهل
معلما و معلمة الذين مت انتقايهم ابلطريقة و
االختصاص واػبربة و اللذين تطوعا مشكورين لتدريب ال ٖٓ ً
اؼبواصفات اؼبذكورة أعال .
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 4.4أين سيكون ادلكان ادلناسب للتدريب يف ظل احلصار وعدم قدرة ادلدربني ادلتخصصني الوصول لغزة؟
فكان التواصل مع "اجمللس القومي للمرأة" بشمال سيناء جبمهورية مصر العربية واليت استضافت عملية التدريب يف
مقر "اجمللس القومي للمرأة" بتعاون أخوي ومهين فبا زاد من قوة الدافعية واليت هي دبثابة عامل أساسي إلبداع
اؼبعلمني يف ؾبال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
٘ ٗ.كيف ستتم تغطية تكاليف التدريب يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة اليت يعيشها أىايل و مؤسسات
قطاع غزة؟
فكانت اإلجابة االعتماد على الذات و تفعيل قيم ترشيد النفقات  ،والتواصل مع األخوة الكرام يف العربية للجميع
والذين استجابوا على الفور وتطوعوا لتنظيم تدريب ؾباين .فتمت اؼبشاركة والتعاون وتوزيع التكاليف على اعبميع ،
معلما ،وتطوعت العربية للجميع
حي ُ سامهت اعبامعة اإلسالمية بتكاليف السفر والتنقل واإلقامة غبوايل ٖٓ ً
بتقدًن تدريب نوعي ؾباين مع ربمل صبيع نفقات سفر اؼبدربَني من الرايض إىل العري  ،وكذلك مت إشراك اؼبتدربِني
من ابب التحفيز واؼبشاركة العملية وربمل اؼبسؤولية والتأكيد على أمهية التطوع والتربع والتضحية كأحد أهم
صفات اؼبعلم الناجح كما هي صفات حبيبنا ومعلمنا األول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
 4.6ما أىم موضوعات التدريب اليت حيتاجها ادلعلمون؟
ِ
موضوعات و مدة التدريب بناءً على خربات اؼبدربني و
مت التفاهم بني اعبامعة اإلسالمية و العربيّة للجميع على ربديد

أهل االختصاص يف غزة وحاجات اؼبتدربِني .ومن أهم اؼبوضوعات اليت مشلها التدريب الفروق بني تعليم اللغة ألهلها

وتعليمها لغري أهلها وطرق تعليم اللغات اإلجنبية  ،وتقنيات تدريس اؼبهارات اللغويّة األربع  ،وتعليم اللغة العربية
للمبتديني .

 4.7كم ستكون مدة التدريب؟
بعد التشاور بني اعبامعة اإلسالمية بغزة و العربية للجميع مت عقد دورة تدريبية مكثفة يف مدينة العري  -صبهورية مصر
العربية  -يف الفًتة ما بني ٔ  ٚ-يونيو ٖٕٔٓ.
 4.8ما طرق التدريب والتأىيل ادلناسبة؟
إن أهم ما ُدييز طرق التدريب هو تنوع اؼبدربِني وذبارهبم وطرق تدريبهم وكذلك استمرار عمليةُ التدر ِ
يب إلعداد
َ
تبعا للواقع الفلسطيين والشراكات والفرص الدولية اؼبتاحة فمنها ما
اؼبعلم الدويل واإلنساين القادر على التميز يف التعليم ً
مت عرب التقنيات اغبديثة ومنها ما اقبز عرب اللقاء اؼبباشر إلكساب اؼبتدربني اػبربات التعليميّة كالتايل:
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 تدريب داخل اعبامعة اإلسالمية – غزة تدريب اؼبعلمني يف مقرر اجمللس القومي للمرأة  -العري – مصر و ابلتعاون مع العربية للجميع -تدريب عرب التقنيات اغبديثة ابلتعاون مع العربية للجميع

 تدريب عرب التقنيات اغبديثة من خالل الشراكة يف مشروع "إجراء حبوث بلغات متعددة" والذي تقود جامعةجالسكو الربيطانية.
 تدريب بعض اؼبعلمني من خالل اؼبشاركة يف "دورة تدريب ؼبعلمي اللغة يف استخدام اإلنًتنت يف التعليمE-: "Moderation - A Training course for online tutorsواليت تقدمها مؤسسة بريطانية متخصصة يف
التعليم و التدريب عن بعد وعرب اإلنًتنت وهي ""The Consultants-E

ٔ

 4.9كيف ننطلق ابللغة العربية للعادلية؟
بعد عمليات التدريب اؼبستمرة للمعلمني  ،أعلنت اعبامعة اإلسالميّة يف شهر يونيو ٖٕٔٓ عن افتتاح مركز تعليم اللغة
العربية لغري الناطقني هبا و ِ
أبدت اعبامعةُ استعدادها الستقبال طلبة من دول إسالميّة وغري إسالمية لتعلم اللغة العربية
تعاون و ٍ
يف غزة  ،خاصةً وأن اعبامعةَ تربطها عالقات ٍ
اسعة مع عشرات اعبامعات يف أورواب و يف الدول اإلسالمية غري
ُ
ستقبال أي متعلِّم بسبب إغالق اؼبعرب اؼبصري -الفلسطيين (معرب رفح ) يف ِ
ظل
الناطقة ابلعربيّة ؛ ولكن لألسف مل يتم ا ُ
األحداث اليت وقعت يف مصر أوايل يوليو ٖٕٔٓ.
ولكن أىن ي ِدب اليأس يف قلوب من يقرؤون و يؤمنون ِ
َّللا إِ ََّل ا ْلقا ْو ُم
س ِمن َّر ْوحِ َّ ِ
آبايت القرآن الكرًن" :إِنَّهُ اَل يا ْيأ ا ُ
َ
ُ
ا ْلكاافِ ُرونا " (سورة يوسف )ٛٚ :وقوله تعاىل "فا ِإنَّ ام اع ا ْلعُ ْس ِر يُ ْس ًرا  -إِنَّ ام اع ا ْلعُ ْس ِر يُ ْس ًرا" (سورة الشرح)ٙ-٘:
صبيعا – أولئك
وأىن يتسلل اإلحباط يف نفوس من تربوا وتعلموا وعلموا قصص أويل العزم من الرسل عليهم السالم ً
اؼبعلمون األوايل والقدوة اغبسنة للمعلمني واؼبدربني يف كل زمان و مكان و سياق و خاصة سياق الضيق و اؼبعاانة ،
تشارك يف مشروع بقيادة جامعة جالسكو ومشاركة كل من اعبامعة اإلسالمية بغزة وجامعة
إىل أن يَ ّسر هللا للجامعة أن َ
درام وجامعة مانشسًت وجامعة غرب بريطانيا يف بريطانيا وجامعة أريزوان يف أمريكا وذلك من إبريل ٕٗٔٓ -مارس

.ٕٓٔٚ

ٕ

تجدد عملية التدريب مع الًتكيز على استخدام التقنيات اغبديثة ووسايل التواصل االجتماعي يف
وهنا مرة أخرى ت ُ
تعليم اللغة العربية والوصول للطلبة يف دوؽبم ومؤسساهتم وبيوهتم  ،لعدم سبكن ِ
هؤالء الطلبة من السفر إىل غزة احملاصرة.

ولتبدأ أيضا ضبلة إعالانت عن تقدًن مركز اعبامعة اإلسالمية بغزة دور ٍ
ات يف تعليم اللغة العربية عن بعد وابستخدام
The Consultants-E :http://www.theconsultants-e.com/

1

2

The Researching Multilingually at Borders of Language, the Body, Law and the State is funded by
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التقنيات اغبديثة وذلك يف نوفمرب ٕ٘ٔٓ ومن مث ضبلة أخرى يف ديسمرب  ٕٓٔٙبعد إجراء اؼبزيد من التدريب
والتطوير على صفحة اؼبركز من قبل ٘ خرباء دوليني متخصصني يف تعليم اللغات األجنبية من جامعة جالسكو  ،و
درام  ،و اعبامعة اإلسالمية بغزة.
و لتعزيز دور اؼبركز وإكساب اؼبعلمني ذبارب تعليمية دولية جديدة ومتنوعة يف تعليم اللغة العربيّة فقد مت إجراء ضبلةً
ِ
جلسات تغريد  ،و إعالانت فبولة عرب تويًت ومنشورات عرب الفيسبوك
إعالمية يف شهر ديسمرب  ٕٓٔٙمن خالل
ورسايل عرب الربيد اإللكًتوين وصفحة اعبامعة والصحف ؛ الستقطاب العديد من الراغبني يف تعلم اللغة العربية لتلقي
ٖٓ ساعة تعلم كدورةٍ ؾبانية ؼبدة شهرين ( ٜيناير –  ٜمارس  )ٕٓٔٚؼبن يسجل خالل فًتةِ اإلعالن .و لغاية هناية
شهر ديسمرب  ٕٓٔٙفقد سجل يف هذ الدورة  ٜٔطالبا ( ٜمن بريطانيا و٘ من أمريكا وٖ من الفلبني ؤ من
أسبانيا ؤ من البوسنة والقايمة ابلتأكيد ستزداد إن شاء هللا.
 .5تدويل برامج إعداد معلمي اللغة العربية لغريالناطقني هبا
إذا أردان إعداد معلم لغة عربية يتقن فنون التعليم يف ؾبتمعات متعددة اللغات والثقافات وأساليب التعلم فال بُد من

تدويل برامج إعداد وأتهيل معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا حبي
األجنبية و اليت ديكن تلخيصها يف أر ِ
بعة ؿباوٍر كالتايل:
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ربقق اؼبعايري العاؼبيّة اؼبعاصرة ؼبعلمي اللغات

 5.1احملور األول :تدويل األىداف (ادلعارف وادلهارات والقيم)
ات التدريس واإلدارة الصفية والتقييم واستخدام التقنيات اغبديثة ووسايل التواصل
أتهيل
إن
وإكساب اؼبعل ِم مهار ُ
َ
َ
االجتماعي ونظرايت التعليم والتعلم وغريها من األهداف الًتبوية و اللغوية ،كل هذا ال يكفي إلعداد معلم دويل
وإنساين بل حيتاج أيضا إىل تدويل األهداف و خاصةً حينما نتحدث عن تدريس ٍ
لغة عاؼبية (العربية) يف سياق دويل
ً
متعدد الثقافات واللغات واألجناس والبيئات  ،وأيضا يتطلب اكتساب ثالثة أمور أساسية وهي اؼبعارف واؼبهارات
والقيم العاؼبية واإلنسانية.
األمر األول يتعلق ابكتساب معرفة واسعة وعميقة ابلثقافة العربية واإلسالمية ابإلضافة الكتساب اؼبعارف الواسعة
والعميقة ابلثقافات اإلنسانية اؼبتعددة .وهذا األمر حيتاج إىل طرح مساقات أساسيّة إجبارية وأخرى اختيارية متنوعة يف

برامج التأهيل و التدريب حسب البيئة الثقافية اليت يرغب اؼبعلم يف العمل فيها .فمثالً ديكن طرح مساق يتعلق ابلبيئة

الثقافية السايدة يف غرب أورواب ومساق آخر عبنوب شرق آسيا واثل إلفريقيا وهكذا.
واألمر الثاين هو إكساب اؼبعلم مهارات إجراء اغبوار البناء و اجملادلة ابليت هي أحسن واستخدام أساليب اإلقناع
ابغبجة واؼبنطق والدليل العقلي  .ومن اؼبهارات األساسية اليت يتطلبها إعداد معلم اللغة العربية اإلنساين والدويل
اكتساب مهارات بناء العالقات اإلنسانية ومد اعبسور الثقافية أببعادها اللغوية واألدبية والتارخيية و اغبضارية .وخري
طريق إلكساب اؼبعلم اإلنساين هذ اؼبهارات هو القدوة اغبسنة من قبل اؼبد ِربني  ،ومن خالل مناهج تدريب تنمي
هذ اؼبهارات عمليًا حبي يشارك اؼبعلم نفسه يف تنمية مهاراته من خالل اؼبشاركة الفاعلة يف حوارات تربوية وثقافية
تساهم يف تطوير مهارات اؼبعلمني يف تقبل تعدد الثقافات وحسن اغبوار و
ولغوية يتم طرحها ضمن برامج التدريب ؛ ل َ

حسن التواصل بني األفراد والشعوب خاصة يف العصر اغبايل والذي تزداد فيه الصراعات واغبروب والنزاعات بني
الشعوب واجملتمعات متعددة الثقافات واللغات.
واألمر الثال هو أن معلم اللغة العربية له دور ٍ
سام ينبع من ظبو اللغة العربية ودورها اغبضاري يف نش ِر قيم التفاهم
ٌ
َ
لتحقيق التعارف والسالم بني الشعوب  ،يف ٍ
ِ
كون تتنوع فيه اللغات والثقافات والقيم والعادات والتقاليد .إ ّن
اغبضاري
وشعواب
بايل
ً
هذا التنوع اللغوي والثقايف الذي هو آية من آايت هللا سبحانه و تعاىل الذي خلقنا ـبتلفني وجعلنا ق َ
ِ
لنتعارف على بعضنا البعض  ":اي أَي َها الن ِ
واب َوقَبَايِ َل لِتَ َع َارفُوا إِن أَ ْكَرَم ُك ْم
َ
اس إان َخلَ ْقنَا ُكم ّمن ذَ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُ ً
َ
ُ
ند اَّللِ أَتْ َقا ُك ْم إِن اَّللَ َعلِ ٌيم َخبِريٌ" (اغبجرات )ٖٔ:و شاءَت ِحكمة هللا أن يكون اختالف ألستنا وألواننا آية للدراسة
ِع َ
ِ
والتعلم والتعليم ":وِمن آايتِِه خ ْلق السمو ِ
ٍ ِ ِِ
ات َواأل َْر ِ
ني"
اختِ ُ
الف أَلْ ِسنَتِ ُك ْم َوأَلْ َوانِ ُك ْم إِن ِيف ذَل َ
ض َو ْ
آلايت لّْل َعالم َ
ك َ
َ ْ َ َ ُ ََ
(الروم .)ٕٕ:ولعل أهم وسايل إكساب اؼبعلمني مهارات التعارف ونشر القيم اإلنسانية هي تنفيذ أنشطة المنهجية

كالرحالت اعبماعية لألماكن التارخيية والسياحية و الثقافية واؼبشاركة يف العروض اؼبسرحية القصرية واؼبسابقات الثقافية
واألفالم والنشاطات االجتماعية واؼبشاركة يف ضبالت تطوع هادفة حسب اهتمامات اؼبعلمني .فتأهيل اؼبعلم اإلنساين
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ِ
لتلبية حاجاته
معلما دوليًا يعمل داخل أو خارج بلد
وسبكينه من اكتساب اؼبهارات واؼبعارف والقيم العاؼبية
َ
ليصبح ً
هدف ٍ
إنساان ينشر
وطموحاته الفرديّة واجملتمعية والعاؼبية  ،و للمسامهة يف تنمية ؾبتمعه و بالد هو ٌ
سام جيعل من اؼبعل ِم ً

اػبري  ،وخيدم اإلنسانية صبعاء بغض النظر عن اختالف الثقافات و األلوان و األعراق .وابختصار شديد فإن
العلم و َ
َ
أفضل أساليب أتهيل اؼبعلم لنشر القيم العاؼبية هو أن يكونَ اؼبعلم قرآانً ديشي على األرض مهتداي خبلق رسول
ك لَ َعلى ُخلُ ٍق َع ِظي ٍم" (القلم.)ٗ :
البشرية و الذي وصفه رب الناس بقوله " وإِن َ

 5.2احملور الثاين :تدويل االستثمار يف تعليم اللغة العربية :الفقر والبطالة
إجياد فرص ٍ
عمل يف ؾبال تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا قد يساهم يف زبفيف حدة البطالة والفقر اؼبنتشرين
إن َ
يف العامل العريب واإلسالمي  ،وخاصة يف فلسطني حي

أن "نسبة البطالة يف قطاع غزة وصلت إىل ٖٗ  ،%وهي

األعلى يف العامل ،يف حني ارتفعت البطالة يف صفوف الشباب إىل ما يزيد عن ٓ( "% ٙالبنك الدويل، )2015 ،
لتصل إىل ٕ %ٙوبني خرجيي علوم اغباسوب لتصل إىل ٓ٘( %اعبهاز
وتزداد البطالة بني خرجيي كليات الًتبية ؛ َ

أيضا االستثمار يف تعليم اللغة العربية من خالل توفري فرص عمل
اؼبركزي لإلحصاء الفلسطيين .)ٕٓٔٙ ،وديكن ً
ؽبؤالء اػبرجيني فبا ديكنهم من مقاومة سياسة هتجري الشباب الفلسطيين عن وطنهم والصمود والبقاء على أرضهم ،
خاصة يف ظل تزايد اإلقبال على تعلم اللغة العربية سواء من قبل اؼبسلمني أو غريهم ألغر ٍ
اض متنوعة (دينية واقتصادية
ذبارية وعلمية وثقافية وسياسية وسياحية واجتماعية وغريها) .وبنظرةٍ سريعة لدور تعليم اللغة اإلقبليزية يف خلق فرص
تلعب دورا أساسيًا يف ربسني االقتصاد الربيطاين وذلك حسب
عمل جديدة وزايدة الدخل القومي  ،قبد أهنا ُ
التقرير الذي أعدته مؤسسة  ، Capital Economics for English UKللدراسات واألحباث االقتصادية
والصادر يف نوفمرب ٕ٘ٔٓ):
س اللغة اإلقبليزية حوايل ٓٓٓ ٙ٘ٓ،متعل ٍم يف أكثر من ٓ٘٘ مؤسسة أكادديية بريطانية معًتف هبا خالل
 َد َر َعام ٕٗٔٓ.

دعم تعليم اللغة اإلقبليزية أكثر من ٓٓ٘ ٕٙ،فرصةَ ٍ
عمل ؼبعلمني وإداريني وسايقي سيارات أجرة وأصحاب
َ
ؿبال ذبارية وأصحاب مقاهي وآلالف األُسر اؼبستضيفة للطلبة.
أضاف قطاع تعليم اللغة اإلقبليزية حوايل ٕ ٔ.بليون جنية إسًتليين كعايِد لالقتصاد الربيطاين خالل ٍ
عام واحد.
َ
ساهم الطالب يف دعم اػبزينة اغبكومية لربيطانيا بقيمة  £194 millionأثناء دراستهم عام ٕٗٔٓ.
َ
 ابإلضايف لصايف العو ِايد اؼبالية هناك أيضا فوايد إجيابية ال ديكن حصرها تدعمُ االقتصاد الربيطاين فعند عودة
هؤالء الطلبة لبالدهم فلردبا أقاموا شر ٍ
اكات ذبارية مع بريطانيا يف اؼبستقبل أو عادوا لزايرهتا.
وتُظهر هذ األرقام أمهية االستثمار يف إمكانيات الشباب وأتهيلهم لتحسني أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية من
فباثل لتعليم اللغة اإلقبليزية.
خالل تعليم اللغة العربية ؛ ليكون لتعلي ِم اللغة العربية ٌ
دور استثماري ٌ
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 .6احملور الثالث :العمل اجلماعي ضمن فرق دولية
ابإلضافة إىل ما ذُكر ساب ًقا خبصوص الشراكات و العمل اعبماعي اإلقليمي و الدويل  ،فاعبامعة اإلسالمية -غزة-
تعد عضواً أساسيا ِ
وفاعالً يف مشروع دويل بعنوان “إعداد حبوث ٍ
حد اؼبراكز البحثية يف بريطانيا.
بلغات متعددةٍ” ديوله أ ُ
ً
ُ ّ
ٍ
ِ
ضغوط سياسيّة أو اجتماعية أو
ي يف السياقات اليت يكون فيه اإلنسان ربت
ويهدف اؼبشروع إيل دراسة التفاعل اللغو ّ
ٍ
لصدمات عصبية وغري كما
اقتصادية أو نفسية ،كاغبياة ربت ظروف االحتالل أو طلب اللجوء السياسي أو التعرض
هو اغبال يف فلسطني بشكل عام و غزة بشكل خاص .ويقوم اؼبشروع على تعاون صباعي وثيق بني ٍ
فرق حبثية إقليمية

ودولية ـبتلفة ،لتكو َن إحدى مهمتم هذا اؼبشروع تصميم وتطوير برانمج متكامل إلعداد معلمي اللغة العربية يف غزة ،
شارك فيه خرباء يف تدريس اللغات "العربية واإليطالية واألؼبانية واإلقبليزية" لغري الناطقني هبا .
 6.1احملور الرابع :دميومة تطوير مهارات ادلعلمني" :وقل ريب زدين علما" (طو)114 :
ٍ
علما ،وكذلك
قليل ولذا فنحن مطالبون أبن أنخ َذ بكل األسباب والطرق اليت تزيدان ً
مهما أوتينا من علم فهو ً
دايما ٌ
علما  ،لذا ال بُد من استمرار عمليات التدريب والتأهيل والتحدي يف معلومات
مأمورون أبن َ
نسأل هللا أن يزيدان ً
ومهارات اؼبعلم من خالل تبادل اػبربات عرب الطرق التالية:
 التواصل عرب التقنيات اغبديثة وشبكات التواصل االجتماعي لتبادل اػبربات واؼبعلومات بني اػبرباء واؼبدربنيمن عدة دول وبني اؼبدربني مع بعضهم البعض وبني اؼبدربني و اؼبتدربني كما حصل يف تدريب معلمي غزة.
 اؼبشاركة يف مشاريع إقليمية ودولية والعمل ضمن فرق مشًتكة لتطوير برامج أتهيل اؼبعلم الدويل وربديد وربديهذ الربامج حسب اؼبتغريات البيئية والًتبوية والتقنية
 تبادل اػبربات عرب لقاءات ومؤسبرات دورية إقليمية ودولية متخصصة وعقد ورشات عمل مكثفة هبدف إعدادبرانمج ؼبعلمي اللغة العربية دبواصفات دولية.
 االستفادة من قدرات بعض اػبرجيني الشباب يف فلسطني يف بناء نواة مكتبة الكًتونية شاملة ربتوي على موادمطبوعة و ظبعية وبصرية كمصدر متاح للجميع إلثراء عملية أتهيل وتطوير اؼبعلم بشكل دايم.
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 .7تصميم وتطوير الربانمج العادلي لتأىيل معلمي اللغة العربية

ٍ
السالف .تال
احل ع ّدة  .كان أوؽبا التعاون اإلقليمي ّ
مت تطوير برانمج إعداد معلمي اللغة العربية يف غزة تدرجييًا وعرب مر َ
ذلك اجتماعات بني أساتذةٍ وابحثني من مشروع "إعداد حبوث بلغات متعددة" لتصميم برانمج مناسب ؼبعلمي اللغة
مشارك يف هذا اؼبشروع .
عضو
ٌ
العربية يف غزة  ،إبشراف اعبامعة اإلسالمية كوهنا ٌ

ٍ
وألن هذا الربانمج لردبا كان األول من نوعه يف العامل العريب  ،فقد استوجب ذلك استثمار ٍ
وجهد يف مناقشة
وقت
ّ
ؿباور وآليات تنفيذ  ،أسفرت تلك النقاشات عن ربديد طبس ركايز أساسيّة للربانمج وهي " :السياق و

التكنولوجيا و نظم التدريس وآلياته (البيداغوجيا ) Pedagogy:و اللغة و الفنون اإلبداعية " وابلتنسيق مع أحد خرباء
احملاور ،أربع
رس هذ
ُ
اعبامعة اإلسالمية والذي ساهم يف إعداد خطة العمل ضمن اؼبشروع ،مت اإلتفاق على أن تُد َ
مدر ٍ
ابت (أؼبانية وإيطاليتان ومصرية /دامنركية) وعلى أن يكو َن التدريس على مدار طبسةِ أسابيع  -أسبوع لكل ؿبوٍر، -
ُ
تغذية ر ٍ
سادس إلعطاء ٍ
ٍ
اجعة ؼبا مت تعلمه على اؼبستويني الفردي واعبماعي .أما مدة الربانمج كانت
سبوع
إضافةً إىل أ ٍ
ستني ساعةً (شاملة ساعات التدريب نفسها وساعات العمل اؼبنزيل للمتدربني) على أن يكون اللقاء مرتني أسبوعياً
ِ
لسهولة االستخدام وانتشار .
بواقع ساعتني لكل لقاء عن طريق برانمج سكايب ( )Skypeوالذي مت اختيار
كذلك فقد مت اعتماد برانمج موودل ( )Moodleلتحميل اؼبادة التعليمية من مريية ومسموعة ومطبوعة إىل جانب
استخدامه يف اؼبناقشات بني اؼبتدربني واؼبدرابت وكذلك بني اؼبتدربني أنفسهم .و كانت تلك النقاشات تدار ابللغتني
العربية واإلقبليزية دون تقييد.
ولتعزي ِز اعبانب العملي يف التدريب مت التنسيق مع ٍ
عدد من اؼبتطوعني األجانب  ،حبي يتم تدري ُسهم من قِبل اؼبتدربني
ُ
ٍ
ث ٍ
فرص ؼبثل هذا التدريب العملي مع وجود متابعة وتقييم
لكل
متدرب ثال ُ
عن طريق سكايب  ،وهبذا فقد أُتيحت َ
ألداء اؼبتدربني .
ويعتمد ىذا الربانمج على مخس ركائز أساسية وىي:
ٔ ٚ.السياق Context:
ػبصوصية الوضع يف غزة ولقلة إؼبام اؼبدر ِ
ِ
ابت به  ،وعدم القدرة على زايرة غزة  ،فقد تساءلن عن الفرص
نظراً
والتحدايت الىت ستواجههن يف هذا التدريب وخطورة “توريد” بل وفرض توجهات تربوية غربية عليهم .و ابلتنسيق
مع خبري اعبامعة اإلسالمية احمللي فقد اتفقت اؼبدرابت على أمهية مصارحة اؼبتدربني بفلسفتهن التعليمية وما جيول يف
خاطرهن من أفكار حول القيام هبذا العمل .وعليه فقد قامت اؼبدرابت بكتابة حوارهن يف صورة نص سبثيلي و تصوير
ّ

ابب اغبوار حول الفلسفات التعليمية ودور
و إرساله للمتدربني يف غزة عن طريق برانمج موودل يف أول لقاء ،
ليفتح َ
َ
اؼبعلم واؼبتعلم .تال ذلك توجيه اؼبتدربني إىل مشاهدة ثالثة مناذج لفلسفات تعليمية ـبتلفة ومناقشتها ومن مث دعوهتم
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لتسجيل فلسفتهم التعليمية كمعلمني للغة العربية يف غزة وربميلها على قناة اليوتيوب اػباصة ابلربانمج التدرييب (كما
سيتم شرحه الحقا).
ٕ ٚ.التكنولوجيا Technology:
نظراً لظروف اغبصار اؼبفروض على قطاع غزة منذ  ٕٓٓٙفقد أدرك صبيع من خطط لربانمج إعداد معلمي اللغة العربية
يف القطاع الدور اغبيوي الذي تلعبه التكنولوجيا يف العملية التعليمية .و كان الستثمار اعبامعة اإلسالمية بغزة يف شبكة
انًتنت قوية دور فاعل يف قباح الربانمج .وإدرا ًكا من اعبميع ألمهية استخدام االنًتنت يف التدريس فقد مت دمج ٍ
عدد من
ٌ ٌ
الوسايط يف العملية التعليمية  ،كإنشاء قناة يوتيوب ) (YouTubeخاصة ابلربانمج  ،واستخدام برامج ابدليت
ليضع
(  )Padletوتيتان ابد ) (Titan Padوإنشاء مساحة على اعبوجل درايف ))Google Drive
َ
اؼبتدربون فيها كل أعماؽبم ليتم تقيمها يف هناية الربانمج.
ٖ ٚ.نظم التدريس وآلياته ( البيداغوجيا )Pedagogy
يف اؼبراحل األوىل إلعداد الربانمج مت اإلتفاق على االستقاء من نظرايت تربوبة ـبتلفة من أمثال كتاابت ابولو فريري.
وقد تزامن تدريس هذا احملور مع دخول شهر رمضان الفضيل فقامت إحدى اؼبدرابت بتدريس درس ابللغة العربية عن
االحتفاالت مع الًتكيز على شهر رمضان لطالبة أجنيبة عن طريق سكايب وقد مت تسجيل ذلك الدرس وربميله
كمادة تعليمية مريية على قناة اليوتيوب اػباصة ابلربانمج شاهد بعد ذلك اؼبتدربون وقاموا ابلتعليق عليه ومناقشته مع
اؼبدرابت وزماليهم يف لقايهم التايل.
كذلك فقد مت تكريس جزء من ذلك األسبوع ؼبناقشة ذبربة اؼبتدربني يف تدريس اللغة العربية للمتطوعني األجانب
ٍ
ٍ
متدرب من تلك
قباحات وإخفاقات مع الًتكيز على ما استفاد كل
(كما سبت اإلشارة إليه آنفاً ) دبا فيها من
التجربة.
ٗ ٚ.اللغةLanguage :
من ضمن ما قام به اؼبتدربون يف ذلك األسبوع قراءة مقالة ابلعربية حول التحدايت اليت تواجه معلمي اللغة العربية لغري
الناطقني هبا ومناقشتها إىل جانب التعرف على بعض خصايص مرحلة اؼببتديني وطرق تدريسهم لألجبدية العربية .فضالً
عن ذلك فقد مت ربميل عدة مصادر يف تدريس اللغة العربية وتشجيع اؼبتدربني على تكوين مكتبة صغرية  ،ربوي ما قد
حيتاجون إليه من مراجع .كذلك فقد واصل اؼبتدربون مناقشة ذبارهبم العملية يف تدريس اللغة العربية للمتطوعني
األجانب.

٘ ٚ.الفنون اإلبداعية Creative arts:
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وقد مت اإلشارة إىل دور األعمال الفنية (من شعر ورسم ومسرح وغريها) يف تدريس العربيّة وكيفية توظيف هذ
ِ
ػبدمة القضية الفلسطينية  .وقد كان ذلك األسبوع فرصة جيدة السًتجاع
اؼبهارات يف العملية التدريسية  ،وتطويعها
احملاور السابق تناوؽبا (السياق والتكنولوجيا ونظم التدريس وآلياته واللغة).
وكانت إحدى اؼبدرابت األربع قد نظمت دورةً تدريبية سابقة حول استخدام الفنون اإلبداعية اػباصة ابؼبقاومة
الفلسطينية يف تدريس اللغة االقبليزية ،ومت اإلتفاق مع متدربتني حضرات تلك الدورة على تقدًن بعض اؼبفاهيم اػباصة
هبذا اؼبوضوع لزماليهم يف هذا الربانمج.
قام اؼبتدربون خالل فًتة الربانمج التدرييب بتحميل أعماؽبم على جوجل درايف حي اتبعتها وعلقت عليها اؼبدرابت.
ويف األسبوع األخري دار نقاش مفتوح حول ما رآ اؼبتدربون من نقاط قوة و ضعف يف الربانمج تال ذلك مراسم تقدًن
الشهادات يف اعبامعة اإلسالمية بغزة يرأسها اؼبسؤول عن الربانمج التدرييب يف غزة دبشاركة رييسة مشروع "إعداد حبوث
بلغات متعددة" واؼبدرابت من بريطانيا عرب سكايب.
بعد انتهاء الربانمج التدرييب حبوايل شهرين كان هناك لقاء آخر بني اؼبدرابت األربع واؼبسؤول األول عن الربانمج التدرييب
يف غزة واؼبتدربني مت خالله اسًتجاع ما مت تنفيذ خالل الربانمج التدرييب ووضع تصورات للمستقبل كان على رأسها
إنشاء صفحة لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على موقع اعبامعة اإلسالمية بغزة .وقد دعت إحدى اؼبدرابت
اغباضرين إىل أن يلخص كل منهم ذبربة مشاركته يف برانمج إعداد معلمي اللغة العربية يف كلمة واحدة فبا نتج عنه
مفاهيم من أمثال :اإلبداع والتصميم واغبماس واإلصرار والبداية واؼبغامرة والتحدي وغياب اغبدود ،عكست صبيها عزديةً
قوية لتغيري واقع استعماري من خالل تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا عن بعد.
لتصنع على عيين"
 .ٛاػباسبة" :و َ
"وديكن القول أبن هذ التجربة اؼببنية على تنوع اؼبدربني اؼبتخصصني من السعودية وفلسطني ومصر و أورواب تساهم يف
هاما ليس فقط يف تعليم ونشر اللغة العربية بل يف نشر بذور
دورا ً
إعداد معلمني للغة العربية لغري الناطقني هبا؛ ليلعبوا ً

التواصل والتفاهم والشراكة والتعاون بني األفراد واؼبؤسسات والشعوب للتغلب على الفقر واغبصار والتحرر من

االحتالل" (اؼبصري .)ٕٓٔ٘ ،إن تطوير برامج إعداد معلمني دوليني يتميزون دبهارات عاؼبية ومعلومات ثقافية واسعة
وان وثي ًقا بني خرباء ومؤسسات متخصصة يف ؾبال تعليم اللغة العربية .ويرجى أن يساهم مثل هذا
وقيم سامية يستلزم تعا ً
التعاون يف ربقيق التوصيات التالية:
 اإلتفاق على معايري ؿبددة و واضحة النتقاء اؼبعلمني من ذوي السمات اليت تتطلبها مهنة احًتاف تعليماللغات.
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 الوقوف على اؼبهارات والكفاايت اللغويّة و الًتبوية اليت جيب أن يكتسبها اؼبعلم الدويل ومساعدته يف اكتشافقدراته وتنميتها.

 إعداد برامج أتهيل مشًتكة بني اعبامعات على األقل دبستوي دبلوم عايل يف ؾبال تعليم اللغة العربية للناطقنيبغريها وديكن أن تُقدم هذ الربامج أو جزء منها عرب التقنيات اغبديثة.
 تعزيز مهارات التطوير الذايت اؼبستمر لدى اؼبعلم الباح من خالل تكوين فرق تدريب متعددة اللغات واػبرباتوالثقافات.
 الًتكيز على اؼبعايري واؼبهارات والقيم العاؼبية للمعلم الدويل اإلنساين صاحب اؼببدأ والرسالة اغبضارية اليت تستمدأصالتها من عاؼبية اللغة العربية و دورها يف نشر بذور قيم التفاهم و التسامح و التعاي التفاعلي مع الراغبني يف
تعلم اللغة العربية.
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