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Based on extensive research and consideraon, the We Love Reading methodology was developed 
and designed to encompass numerous strategies of outreach in order to reach the widest 
audience. These strategies include year-round face-to-face and online We Love Reading 
Ambassadors training, as well as TOT (Training of Trainers) programs. To date, WLR has trained 
more than 7,400 volunteers worldwide. 

FFace-to-face training lasts for two days and prepares local volunteers to work as WLR 
Ambassadors. The training is highly interacve and includes sessions on reading aloud and social 
entrepreneurship. This training reaches a wide variety of volunteers, including men and women, 
youth and seniors, disabled, refugees, and rered military or civil servants. 

For those unable to aend a local training, remote training on the We Love Reading program is 
available on the WLR website for individuals and local non-profit organizaons in order to provide 
the opportunity to be a WLR ambassador to individuals all around the world. 

IIn addion to the ambassadors’ training, WLR offers TOT programs, held twice a year, and 
advanced training upon request. These sessions are designed for trainers, and focus on access to 
WLR materials and how to facilitate WLR training. 

Face to Face Training,
Online Training & TOT

For more informaon about training and their impact on women’s empowerment, refer to: 

R. Dajani and A. Awad. “We Love Reading – A Women’s Literacy Program in the Arab World.” 
Ohio ASCD Journal, Nov. 2016. 
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تم تطوير وتصميم طرق التدريب في برنامج نحن نحبّ القراءة بناءً على أبحاث مكثّفة إليجاد أفضل المنهجيات 
للوصول إلى أكبر جمهور ممكن. وتنقسم هذه المنهجيات إلى تدريب تفاعليّ وجهًا لوجه على مدار السنة 
وتدريب عبر اإلنترنت وتدريب المدربين. حتى اليوم قام برنامج نحن نحبّ القراءة بتدريب أكثر من 7400 متطوّع 

حول العالم. 
  

تستمر التدريبات وجهًا لوجه لمدة يومين، وتكون تفاعلية وتضّمن جلسات للتدّرب على القراءة بصوت عالٍ تستمر التدريبات وجهًا لوجه لمدة يومين، وتكون تفاعلية وتضّمن جلسات للتدّرب على القراءة بصوت عالٍ 
وكيف يصبح المتطوع رياديًا في المجتمع . تصل هذه التدريبات إلى فئة واسعة من المتطوّعين؛ الرجال 

والنساء والكبار والصغار وذوي اإلعاقة والالجئين والمتقاعدين العسكريين وموظفي الخدمة المدنية.  

ولمن ال يستطيعون حضور التدريبات المحلية، يتوفّر التدريب عن بعد على موقع نحن نحبّ القراءة اإللكتروني 
لألفراد والمنظمات المحلية، لفتح الفرصة أمام جميع األفراد حول العالم ليصبحوا سفراء نحن نحبّ القراءة.  

وباإلضافة إلى تدريب السفراء، يقدم برنامج نحن نحبّ القراءة برامج "تدريب المدرّبين" التي تعقد مرتين في وباإلضافة إلى تدريب السفراء، يقدم برنامج نحن نحبّ القراءة برامج "تدريب المدرّبين" التي تعقد مرتين في 
السنة. وتُعقد تدريبات متقدّمة حسب الطلب. هذه التدريبات مصممة للمدرّبين وتركّز على الوصول إلى مواد 

نحن نحبّ القراءة التدريبية، وعلى كيفية إدارة  وعقد تدريبات نحن نحبّ القراءة. 

التدريب وجهًا لوجه وعبر 
اإلنترنت وتدريب المدرّبين 

للمزيد من المعلومات حول التدريبات وأثرها على تمكين النساء، راجع الدراسة التالية: 

هللا عوض (2016). " نحن نحب القراءة - برنامج محو األمية لدى النساء في العالم العربي"  رنا الدجاني وعبد
  Ohio ASCD .(جمعية اإلشراف وتطوير المناهج الدراسية) مجلة أوهايو


