
مسار للحد من فقر التعلّم � منطقة ال�ق 
ا�وسط وش�ل أفريقيا

تحديد أهداف ومعاي� وطنية لنواتج تعلّم اللغة العربية يُلتزَم بها، وتكون قابلة للقياس الكمي 

تحديد أهداف تعليم مهارات القراءة والكتابة

تعلم  لتيس�  العامية  العربية  واللهجات  ا�عا�ة  الفصحى  اللغة  ب�  ا�ش�كة  وا�فردات  الس�ت  من  ا�ستفادة 
اللغة الفصحى ا�عا�ة

بناء ج� �ك�ن من ا�نتقال من العامية إ� تعل�م اللغة الفصحى ا�عا�ة

مواءمة تدريب ا�عل¥م� £ الجامعة (السابق للخدمة) و£ أثناء الخدمة لل�كيز ع� ا�ساليب الفعالة لتدريس اللغة العربية مع 
ال�كيز ع� اكتساب الخ¦ات العملية

إعادة النظر � برامج إعداد معل�مي اللغة العربية 

التعر°ف ع� الفجوات £ مهارات القراءة والكتابة – إن كان من حيث النوع ا�جت�عي، وا�ناطق الجغرافية، 
وا�وضاع ا�جت�عية وا�قتصادية - وتقديم دعم موجه للمدارس التي تعاµ من ضعف £ أداء الت²ميذ

تقليص الفجوات � مستويات التحصيل

تقييم وتشخيص ودعم التدخ²ت ا�بكرة ومتابعة 
ا�تعºين £ القراءة

التدخل مبكراً لدعم ا�تع¢ين � القراءة

ض�ن أن تستند ا�ستث�رات £ التكنولوجيا إ« أدلة ع� فاعليتها من حيث مساهمتها £ 
عمل  تبسيط  و/أو  بها  والكتابة  والقراءة  ث  والتحد° الفصحى  إ«  ا�ست�ع  معد�ت   رفع 

ا�علم�، مع تحقيق التوازن بينها وب� طرائق التدريس التقليدية التي أثبتت جدواها.

تحقيق التوازن � ا�ستخدام الهادف للتكنولوجيا

تشجيع ا�Å وا�جموعات ا�هلية والقطاع الخاص ع� فهم 
أهمية تنمية مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية لدى 

ا�طفال وإعطاء تطوير هذه ا�هارات ا�ولوية

تعزيز الوعي ا�¬ي وا�جتمعي

زيادة تعر°ض ا�طفال للغة الفصحى ا�عا�ة £ وقت مبكر وبطرق جذابة

توسيع تعر�ض ا�طفال � وقت مبكر للغة الفصحى ا�عا�ة

ا�قروء  فهم  ع�  والتأكيد   ،Ìالصو ا�نحى  ع�  لل�كيز  الصلة  ذات  والتقيي�ت  وا�صادر  العربية  اللغة  مناهج  مواءمة 
£ ا�ناهج الدراسية - مع إتاحة وقٍت كاٍف £ السنة الدراسية - وا�ستفادة ع� نطاق واسع من أدب ا�طفال لبناء ا�فردات 

والط²قة والفهم

مواءمة ا�صادر التعليمية باتباع نهج وّ� للمنحى الصو¼ مع ال«كيز ع¹ تعليم الفهم القرا¸ � بيئة ثرية بأدب 
ا�طفال
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