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تدريس اللغة االسبانية كلغة أجنبية
ُ ّ
التعليم األساسي )االبتدائي(

ّ
حدود الموسم الدراسي  ، 2014-2013كانت اللغة اإلسبانية ،على غرار جميع اللغات
إلى
األجنبية االختيارية ،تد ّرس فقط في السنتين األخيرتين من مرحلة التعليم الثانوي.

ولكن ومع إدراج التعليم المكثف لإلسبانية في السنتين األخيرتين من اإلعدادي )السنتان
الثامنة والتاسعة من التعليم االبتدائي( في صيغته التجريبية خالل سنة  2013في مركز واحد
بمعدل ست ساعات في األسبوع ،فُتح مسلك جديد إلدراج لغات أخرى في ھذه المرحلة من
المنظومة التعليمية في تونس.
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التعليم الثانوي
بعد التطور المبھر الذي حققته اللغة اإلسبانية في أقل من عشر سنوات )نذكر بأن عدد
التالميذ تضاعف بشكل فعلي خالل السنوات ما بين  2003و  ،(2010و قد سجلت تقدما
بوتيرة أكثر اعتداال إلى غاية الموسم الدراسي  2012-2013لتصل إلى  2694تلميذا بدء من
سنة  2010إلى غاية السنة الدراسية  2013-2012وھو ما يمثل زيادة بنسبة  7.4في المائة.
خالل الموسم الدراسي  2017/2016تم احتساب 30.057تلميذا موزعين على مختلف
اختصاصات مستوى البكالوريا.

يُق ّدر عدد األساتذة التونسيين الذين يُد ّرسون اللغة اإلسبانية باألربعمائة أستاذا.

ذلك أن اللغة االسبانية ما زالت تجذب اھتمام التالميذ )شأنھا شأن ثقافتھا( ،وھو ما يمكن
مالحظته من خالل جدول المقارنة بين اللغات االختيارية خالل مرحلة التعليم الثانوي .مع
ذلك ،ال يمكن تجاھل الصعوبات التي ينبغي التصدي لھا خالل عملية توطيدھا داخل
المنظومة التعليمية التونسية .وتكمن أبرز ھذه الصعوبات في عدد ُمدرسي اللغة اإلسبانية
الذي ال زال يعتبر ضئيال )فقد تقلص الفرق بينھا وبين اإليطالية واأللمانية بشكل واضح ،إذ
تتوفر اللغة االيطالية على  560و األلمانية  466أستاذا(ُ .
رغم ّأن عدد المدرسين في تزايد
محتشم ال يمكن إعادة توجيه بشكل فوري أساتذة لغات أخرى أقل إقباال ومن جھة أخرى،
فإن أغلبھم يتمتعون بسن وأقدمية تعيقان ھذه العملية.
ّ
عالوة على ذلك ،يبقى من الضروري إصالح المناھج حتى تُدرج اللغة اإلسبانية من جديد
بالمرحلة الثانية من التعليم األساسي كأبعد تقدير ،حيث سيسمح ھذا اإلجراء باستعادة
المستوى الجيّد فور بدء البكالوريا ،كمثل على ذلك الفريق التجريبي للغة اإلسبانية المدمج
خالل ھذا الموسم بالثانوية النموذجية بورقيبة للدراسة برسم السنة األولى من مستوى
البكالوريا بعد دراسة اإلسبانية خالل السنتين الثامنة والتاسعة باإلعدادي ،فقد تقدم في إطار
تعلّم اإلسبانية كلغة أجنبية المستوى التعليمي  A2-B1لھذه السنة.
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وبالفعل تم تحقيق خطوة كبيرة خالل الموسم الدراسي  2014/2013بإدراج اختيار اإلسبانية
المكثفة في اإلعدادي ،كتجربة ،بست ساعات دراسة في األسبوع وسيكون من المنشود ن ْشر
ھذه التجربة وتوسيعھا إلى إعداديات أخرى تھت ّم بھذا البرنامج.
منذ الموسم الدراسي  ،2016-2015تدرس اللغة االسبانية بمعدل ست ساعات في األسبوع
بالثانوية النموذجية بورقيبة بالعاصمة خالل السنة الدراسية األولى من التعليم الثانوي وإن
توطد ھذا المشروع فستصبح أول بكالوريا مزدوجة اللغة عربية  -إسبانية ،تتضمن مواد
بِلُ َغتنا من السنة األولى إلى السنة الرابعة بكالوريا.

ُ ّ
الثانوية النموذجية بورقيبة

حتى يتسنى تدريس اللغة اإلسبانية بالمؤسسات الثانوية ،يُوظف ،مثلما في باقي اللغات،
المنھج ّالتواصلي .وتولى إعداد الكراسات /الكتب المدرسية المستعملة لھذا الغرض مفتشو
اللغة اإلسبانية بتعاون مع أعضاء من قسم التكوين التابع لوزارة التعليم التونسية وتشتمل
االمتحانات على اختبارات كتابية وشفوية.
لن ْيل منصب أستاذ ُكرسي بالثانوية ،يتعين على أساتذة اللغة اإلسبانية دراسة علم اللغة
اإلسبانية بالجامعة وإجراء مباريات )شھادة األھلية للتعليم الثانوي( ،كما يحْ ضرون دورات
تكوينية و كذا دورات لمواصلة التكوين ينظمھا من حين آلخر مفتشو اللغة اإلسبانية ،إضافة
إلى دورات تحديثية تُشرف عليھا مؤسسات إسبانية )من قبيل منَح لفائدة أساتذة اللغة اإلسبانية
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بجامعة مينينديث بياليو بسانطاندير الممنوحة من طرف وزارة التربية والثقافة والرياضة
خالل سنوات  2015 ،2014و.(2016

يتعيّن على األساتذة المتمرنين إعداد وإلقاء دروس بيداغوجية باستمرار :دروس بشأن المنھج
أو مواضيع ثقافية تناقش أثناء ھذه الحصص واعتماد المقاربة المواتية لالستكشاف
الديداكتيكي إلى جانب إسھاماتھم الشخصية .بعد اإللقاء ،يبدي األساتذة المشاركون رأيھم،
وفي األخير يُقيّم المفتش ھذا العمل ويسوغ تعليقا نقديا ُمرفقا باقتراحات .يبلغ مجموع
الحصص لكل أستاذ  18ساعة ليصل إلى أقصى حد وھو  21ساعة )تعتبر ھذه الساعات
الثالث إضافية وتسدد كل واحدة على حدى( .يتقاضى المد ّرسون حوالي  920دينار تونسي
)ما يعادل حوالي  450أورو( ،و يتغيّر األجر بطبيعة الحال حسب األقدمية داخل الھيئة.

إضافة إلى دراستھا في الفصلين األخيرين من مرحلة الثانوي ،باإلعداديات وبالثانوية
النموذجية بورقيبة بفضل البرنامج الجديد "اإلسبانية المكثفة" وبرنامج "البكالوريا" ،يمكن
دراسة اللغة اإلسبانية بمعھد بورقيبة للغات الحية في تونس التابع لجامعة المنار.

ُ
بمعدل ست ساعات في
منذ الموسم الدراسي  ،2016-2015تد ّرس اللغة اإلسبانية ُ ّ
األسبوع بالثانوية النموذجية بورقيبة بالعاصمة ،خالل السنة الدراسية األولى من التعليم
الثانوي ،وإن توطد ھذا المشروع فستصبح أول بكالوريا مزدوجة اللغة عربية  -إسبانية،
تتضمن مواد بِلُ َغتنا من السنة األولى إلى السنة الرابعة بكالوريا.
ّ
التعليم العالي

يتزايد اإلقبال على تعلّم اللغة اإلسبانية في الجامعة السيما بمسلك التخصص في علم اللغة
اإلسبانية ،المعروفة في تونس باإلجازة األساسية.
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وحيث توظف اللغة االسبانية في التجارة الدولية وفي السياحة ،إلخ  ،...عرفت انخفاضا
مثل باقي اللغات األجنبية بنسبة  -38,28% :خالل الفترة مابين  2004و) 2014الفرنسية
بنسبة ،- 49 ,3 % :اإلنجليزية بنسبة  ،-32 ,2% :واإليطالية بنسبة .(-33 ,9% :
فيما يرتبط بطلبة سلك الماستر ،فقد زاد عددھم بنسبة  101,2بالمائة في مبحث ماستر
البحث .ومع أن ذلك ال يمثل زيادة بالغة األھمية ) 171طالبا( ،فإنه لم ينخفض ،على األقل،
مثلما طرأ على اللغة الفرنسية بنسبة ) (-4,5%أو اللغة االنجليزية بنسبة ).(% -30,4
في جميع الحاالت ،فاألرقام المحصلة في ما يخص الدراسات بالمرحلتين النھائيتين من
مناھج التعليم الجامعي تفتقر إلى الوضوح الكافي الذي يُعزى إلى قلة األشخاص المسجلين
بھما )وھو أمر عا ٍد منذ بدء العمل بنظام اإلجازة  -الماستر -الدكتوراة( وإلى التغيير الذي
طرأ على عدد التسجيالت التي تتم سنويا في جميع اللغات وبالنسبة لنفس المراحل.
توجد بتونس أقسام للغة اإلسبانية بكلية اآلداب والفنون واإلنسانيات التابعة لجامعة منوبة
)تونس( ،بالمعھد العالي للغات في تونس وفي المعھد العالي لإلنسانيات .وانطالقا من الموسم
الدراسي  ،2013-2012أدرجت دراسة اإلسبانية كلغة أساسية بالمعھد العالي للغات بجامعة
قابس .كما تم بھذا المركز إدراج شعبة الدراسات اإلسبانية كلغة أساسية.
ُ ّ
أما بمؤسسات ّأخرى للتعليم العالي ،تُد ّرس اللغة االسبانية بسلك اإلجازة في اللغات التطبيقية
)باجة ،قابس ،قفصة ،القيروان ،منوبة ،المكنين ،نابل ،سبيطلة ،توزر وتونس العاصمة(.
ّ
مكسب آخر ينضاف إلى جميع اللغات ولإلسبانية تحديدا ،يتمثل في مصادقة وزارة التعليم
العالي خالل السنة الدراسية  2013-2012على ماستر جديد " :البحث في التواصل الثقافي"
في كل من اللغات اإليطالية ،األلمانية ،الروسية واإلسبانية بالمعھد العالي للغات في تونس
) ،(ISLTحيث يتولى أربعة عشر أستاذا إلقاء دروس في اللغة اإلسبانية .ينضاف ھذا
الماستر إلى سابقيه بكلية اآلداب التابعة لجامعة منوبة .بالنسبة للموسم الدراسي -2014
 ،2015صادقت وزارة التعليم العالي على ماستر مھني جديد بالمعھد العالي لإلنسانيات في
تونس .يتعلق األمر بماستر في التجارة الدولية ال ُمدرس بثالث لغات .فقد استھل باللغة
اإليطالية ،ثم أدرج خيار اإلسبانية خالل السنة الدراسية .2016-2015
5
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لم يعرف عدد الطلبة بمراكز التعليم العالي في تونس العاصمة عددا متزايدا في السنوات
الماضية ،ويرجح ذلك إلى توافر الكثير من المعاھد العليا في الوقت الراھن بالبلد ،حيث يمكن
دراسة اإلسبانية دونما الحاجة إلى االنتقال إلى العاصمة.

المصدر  :وزارة التعليم العالي والبحث والتكنولوجيا .مديرية الدراسات والتخطيط والبرمجة

يُعد معھد ثيربانتس الذي دشن بتونس سنة  ،1994مركزا نشيطا لتعليم اللغة والثقافة
اإلسبانيتين وفاعال ثقافيا ھاما .فخالل السنة الدراسية  ،2017-2016ش ِھد  1029تسجيال في
صفوف اللغة اإلسبانية والمقدمين لشواھد دبلوم اإلسبانية كلغة أجنبية  93شخصا.

تواجد وزارة التربية والتكوين والمھني
تتوفر وزارة التربية والتكوين والمھني منذ السنة الدراسية  2012 -2011على قسم
المساعدة التقنية بمقر السفارة اإلسبانية بتونس تابعة لمستشارية التعليم بالمغرب.
ُ ّ

البرامج التعليمية

مركز الموارد

ّ

سنة  ،2015شرع مركز موارد اللغة اإلسبانية "ماريا مولينير"
في العمل بالمعھد العالي للغات بتونس ،وھو أحد أحسن مراكز
التعليم العالي بالبلد .لقد أتاح ھذا المركز فضاء لضمان عمله
األفضل من خالل انتداب مكلفة تُسير موارد المكتبة وتھتم بتلبية
احتياجات العموم .في المقابل ،أخذت المستشارية على عاتقھا
تكوين الشخص المعھود له بھذه المھمة وتُنظم على طول السنة
الدراسية أنشطة دينامية وورشات ،بتعاون مع قارئ اللغة
اإلسبانية الذي ُخصصت له منحة الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي
من أجل التنمية  AECIDبالمعھد العالي للغات بتونس. ISLT
شارع باريس
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يسمح مركز الموارد لألساتذة والتالميذ وطالب اللغة اإلسبانية بالولوج لألدوات التعليمية
المتخصصة من أجل تكوينھم و تحديث معارفھم و ھو بذلك يتيح لھم إمكانية ممارسة اللغة
خالل مختلف األنشطة الدينامية التي تُنظم لفائدة تالميذ المعھد العالي للغات بتونس.

منھج جديد للغة اإلسبانية المكثفة بالمدارس والبكالوريا المزدوجة

خالل السنة الدراسية  ،2014-2013استھل العمل بالمدرسة النموذجية "علي طراد" بتونس
بمنھج اللغة اإلسبانية المكثفة داخل أقسام الثامنة والتاسعة من مرحلة اإلعدادي ،بإحداث
مجموعتين من خمسة وعشرين تلميذا .يتعلق األمر بتط ّور غير مسبوق للغة اإلسبانية – لغة
اختيارية -في منظومة التعليم التونسي .وقد م ّكن ھذا المشروع التعليمي من تعجيل بأربع
سنوات إدخال لغة أجنبية غير اللغة الفرنسة أو اللغة اإلنجليزية في منھج التعليم ما قبل
الجامعي .وتشتمل ھذه التجربة على سنتين دراسيتين تھُ ّم تعليما مكثفا بمعدل ست ساعات
في األسبوع في اللغة اإلسبانية.
وبالتالي ،تم ّكن التالميذ الذين اختاروا ھذه الوحدة من ولوج معاھد الثانوية النموذجية بورقيبة
في تونس خالل الموسم الدراسي  2016/2015حيث استفادوا من ست ساعات في األسبوع
في اللغة اإلسبانية بقسم األولى والثانية بكالوريا.
ُ ّ
في شھر شتنبر  ،2017ولجت مجموعة من  24تلميذا م ّمن يتلقون حاليًا  6ساعات في اللغة
اإلسبانية أسبوعيا ،وقد تق ّدمت ھذه المجموعة إلى امتحان نيل دبلوم اإلسبانية كلغة أجنبية
ّ
 DELEالمدرسي أ-2ب ،1وھذا يعطي فكرة عن المستوى الذي اكتسبوه من خالل التجربة.

في شھر شتنبر  ، 2017وصلت إلى البكالوريا مجموعة من  24تلميذا ،الذين يتلقون حاليا
 6ساعات في اللغة اإلسبانية أسبوعيا ،و قد تقدمت ھذه المجموعة إلى امتحان نيل دبلوم
اإلسبانية كلغة أجنبية  DELEالمدرسي أ -2ب 1و الذي يعطي فكرة عن المستوى الذي
اكتسبوه من خالل التجربة.
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مؤسسات أخرى

تقوم سفارة إسبانيا بتونس ومعھد ثيربانتس بتطوير برنامج ثقافي سنوي متنوع وفعال بتعاون
نشيط من قبَل مستشارية التربية من خالل االستشارة التقنية.
منذ تأسيسھا ،عملت اللجنة التقنية بتعاون وثيق مع جميع المؤسسات اإلسبانية والتونسية التي
طلبت د ْعمھا .تتعاون االستشارية أيضًا مع المراكز الثقافية لسفارات أمريكا الالتينية .كما
تشارك بنشاط في مختلف "أيام  "Ñالتي تنظمھا في الثانويات للترويج للغة اإلسبانية.

الــخــالصـــــة
منذ افتتاح االستشارية التربوية في عام  ، 2011لم تضع مستشارية التربية فقط أسس تعاون
متزايد مع وزارة التربية و وزارة التعليم العالي والبحث التونسية ،وإنما تمكنت أيضًا من
تفعيل برامج تعليمية مخصصة لتونس ،في فترة عدم االستقرار السياسي الكبير )منذ عام
 2011توالت خمس حكومات(.
ُ ّ
يجب أن تواصل السلطات التعليمية التونسية ومستشارية التربية العمل في تآزر وتناغم
لتحقيق الترسيخ والدمج النھائي لالسبانية .سيساھم في ذلك ،في الوقت المناسب ،برنامج
إدخال اللغة اإلسبانية المكثفة في مرحلة اإلعدادي وفي األقسام ثنائية اللغة اإلسبانية.
ّ
من جھة أخرى ،ستستمر متابعة األعمال لتعزيز نشر اللغة والثقافة اإلسبانيتين .وللقيام بذلك،
سيتم االعتماد من جديد ،على التعاون القيّم لمفتشي و أساتذة اللغة اإلسبانية في التعليم
الثانوي و العالي ،دون أن ننسى اثنتين من جمعيات األساتذة المتواجدة :الجمعية التونسية
ألساتذة اإلسبانية ) (ATPEEوجمعية اإلسبانيين التونسيين .لقد ت ّوجت جھود وحماسة
الجميع في مبادرات استثنائية ،من بينھا االحتفال بيوم ) Ñالذي يھدف إلى تحويله إلى يوم
اللغة اإلسبانية بمؤسسات التعليم الثانوي في تونس( وميالد أول مجلة دراسات الناطقين
باإلسبانية على مستوى البالد ،الدراسات اإلسبانية  ،Dirasat Hispánicasالتي تم
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عرضھا خالل األيام اإلسبانية التونسية التاسعة للثقافة ،في شھر أبريل  .2014إن تطبيق
االسبانية المكثفة ،أي إدخال اللغة اإلسبانية في مرحلة تعليمية والتي إلى غاية سنة ،2013
كانت الفرنسية واإلنجليزية ھما السائدتان الوحيدتان فيھا ،وال شك أن بداية تجربة بكالوريا
مزدوجة اللغة كانت اإلنجاز األكثر أھمية خالل الدورات األخيرة.

إن دعم سفارة اسبانيا كان حاسما في ھذه اإلنجازات ،في نھاية السنة الدراسية – 2015
 ،2016استقبل السفير في محل إقامته مجموعة مختارة من األساتذة التونسيين الذين يتولّ ْون
تدريس اللغة اإلسبانية في المدارس الثانوية في جميع أنحاء البالد مع السلطات التعليمية،
وكان تلقّي ھذه المبادرة ،بدون شك ،ملموسا وھا ّما إلبراز اللغة اإلسبانية بتونس .
أيضا ،منذ عام  ،2016بدأت الجامعات اإلسبانية في التواجد في تونس من خالل برنامج
 + Erasmusالتابع لالتحاد األوروبي؛ في شھر نونبر من عام  2016و  2017نظمت
المصلحة اإلسبانية من أجل تدويل التعليم لوزارة التعليم والثقافة والرياضة ) ،(SEPIEأيام
اللقاء بين ھذه الجامعات والتونسيين ،وقد أسفر ذلك عن العديد من اتفاقيات التعاون.
وساھمت السفارة اإلسبانية واستشارية التعليمية بنشاط في ذلك.
وأخيراً ،تجدر اإلشارة إلى أنه في االجتماع األخير الرفيع
المستوى ،الذي ُعقد في شھر
ُ ّ
فبراير الماضي ،تم توقيع بعض االتفاقيات المتعلقة بالتعليم ،وكانت أھمھا تتمثّل في اتفاقية
التعاون في مادة التكوين المھني.
ّ
كما يجب اإلشارة إلى التحديات العالقة :أھمھا رفع الوعي بين المؤسسات التربوية ومديري
مراكز التعليم األساسي والثانوي بأھمية اللغة اإلسبانية كلغة عالمية وبفوائد إدراجھا في
المناھج الدراسية.
وبرسم االلتزام المستمر بالجودة ،سيكون من الضروري ،بمجرد توطيد البرامج التي في
طور التشغيل ،تكثيف التعاون مع وزارة التربية التونسية ،من خالل إبرام اتفاق تعاون
تعليمي يشمل جميع المبادرات التي ھي قيْد التنفيذ ،باإلضافة إلى دورات التحديث اللغوي
والمنھجي ألساتذة اللغة اإلسبانية بشكل عام واألخرى المرتبطة بالتكوين الخاص ألولئك
الذين يقومون بتدريس أو سوف يُدرّسون بالمدارس لغة إسبانية مكثفة وأقسام مزدوجة
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لإلسبانية وبرنامج لتكوين ُمك ّونين من أجل االستجابة لالحتياجات الجديدة ألساتذة اللغة
اإلسبانية.
في االجتماع األخير رفيع المستوى ،المنعقد خالل شھر فبراير المنصرم ،تم التوقيع على
اتفاقيات تتعلق بالتعليم ،وقد كانت أھ ّمھا ھي اتفاقية التعاون في شأن التكوين المھني.

ُ ّ

ّ
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