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    �ٔساتذة �امعیون �رافعون من �ٔ�ل تعدد ا�لغات يف املدارس�ٔساتذة �امعیون �رافعون من �ٔ�ل تعدد ا�لغات يف املدارس�ٔساتذة �امعیون �رافعون من �ٔ�ل تعدد ا�لغات يف املدارس�ٔساتذة �امعیون �رافعون من �ٔ�ل تعدد ا�لغات يف املدارس

 
دا<ني ٕاىل وضع س9یاسة دا<ني ٕاىل وضع س9یاسة دا<ني ٕاىل وضع س9یاسة دا<ني ٕاىل وضع س9یاسة " " " " ال 7شلك هتدیدا �لغة ا0ٔمال 7شلك هتدیدا �لغة ا0ٔمال 7شلك هتدیدا �لغة ا0ٔمال 7شلك هتدیدا �لغة ا0ٔم""""ا0ٔ/د، ٕاىل �ٔن تعمل لغات �ٔج(بیة �ٔخرى ا0ٔ/د، ٕاىل �ٔن تعمل لغات �ٔج(بیة �ٔخرى ا0ٔ/د، ٕاىل �ٔن تعمل لغات �ٔج(بیة �ٔخرى ا0ٔ/د، ٕاىل �ٔن تعمل لغات �ٔج(بیة �ٔخرى     ،،،،�امعیون�امعیون�امعیون�امعیون�ٔشار �ٔساتذة �ٔشار �ٔساتذة �ٔشار �ٔساتذة �ٔشار �ٔساتذة 

 ....Eربویة م(فABة <ىل العاملEربویة م(فABة <ىل العاملEربویة م(فABة <ىل العاملEربویة م(فABة <ىل العامل
و �ٔكدت ا_تصة يف ا�لسانیات و ا0ٔس9تاذة جبامعة اجلزاVر خوU طالب ٕاRراهميي يف مداMلهتا Mالل لقاء مبناس9بة 
الیوم العاملي �لغة ا0ٔم اhي نظمته الواكU الوطنیة لٕالشعاع الثقايف �ٔن تعمل لغات ٔ�ج(بیة ٔ�خرى يف املدرسة ال 7شلك 

  ."pندماج يف التعلمي و اmمتع"امال مشجعا <ىل هتدیدا <ىل ا�لغة ا0ٔم بل من شjٔنه ان �كون <
و Eرى ا0ٔس9تاذة طالب ٕاRراهميي ٔ�ن املدرسة wسمح sالنفBاح <ىل العلوم و ثقافات العامل sرسه مرافعة يف هذا الشjٔن 

 ."قميةإالیدیولوجyات الع "م(فABة <ىل العامل و اmمتعات املتطورة سعیا �لقطیعة مع " س9یاسة تعلميیة"من ا�ل وضع 
ماكن لتعمل ا�لغات و العلوم و الثقافات، مشرية اىل ان الولوج "و " اداة حترر"و اضافت pس9تاذة ٔ�ن املدرسة يه 

 .اىل املعارف و العلوم املعرب عهنا بلغات <دة 7س�(د <ىل التدر7س املتعدد ا�لغات اضافة اىل ا�لغة pم
اhي 7سمح " التعدد ا�لغوي املبكر"يف مداMلته <ىل ٔ�مهیة  pس9تاذ اجلامعي عبد الرزاق دوراريمن �ته، ركز 

بتعمل ٔ�رسع �لغات pخرى، داعیا اىل wسطري Rرامج تدر7س �sلغات pم و تلقني العلوم و املعارف مع اM0ٔذ بعني 
 .pعتبار ا�لغة ا0ٔم �لمتعلمني

  wشجیعا محلایة 1999 س9نة ابتداء من نومفرب فربا�ر من لك 21و یمت pحBفال sلیوم العاملي �لغة ا0ٔم اhي یوافق 
 .و ا�فاع عن لك لغات الشعوب

 "Eرقyة تعددیة ا�لغات من ا�ل pندماج يف التعلمي و اmمتع"موضوع  2021و مت اخBیار يف س9نة 
 


