
:املعرفة والفهم

 1. ما هي بعض األسئلة التي يسعى ديناميكيات ما بني اللغات: إعادة تشكيل املجتمع اإلجابة عنها؟

ملاذا من املهم اإلجابة عىل هذه األسئلة؟

.2. ارشح ما يهدف كل من األفرع الثالث التي تغطيتها البحث

:التطبيق والتحليل

3. كيف ميكن أن يساهم هذا الربنامج يف تعزيز مكانة اللغات الحديثة يف األوساط األكادميية؟

4. بأية طريقة تتجاوز العوملة الحدود الوطنية؟

 5. ما هي الخربات التي لديك عن موضوع التقاء الجنسيات والخلفيات متنوعة يف مجتمع واحد؟ عىل

 سبيل املثال، هل هاجرت من بلد آخر وتعلمت لغة أخرى؟ هل لديك أصدقاء يتحدثون بلغة أخرى؟

 هل لديك لغة تراثية مختلفة عام تستخدمه يف املدرسة؟ هل أنت جزء من مجتمع متعدد؟ إذا كنت

بالفعل كذلك، فإىل أي مدى تتداخل هذه املجتمعات مع بعضها البعض؟

التجميع والتقييم

 6. كيف سيكون نهجك او سبيلك يف تعلم لغة أخرى؟ باعتقادك، ما مدى أهمية أن تكون مقياًم بدولة

 تتحدث اللغة التي تريد أن تتعلمها؟ إذا كنت تتحدث عدة لغات، فام هي النصيحة التي ميكنك أن

تقدمها لشخص يهدف لتعلم لغة أخرى؟

7. هل جعلتك هذه املقالة تفكر يف إحساسك باملجتمع حولك؟ ما هو معنى املجتمع بالنسبة لك؟

 8. برنامج ديناميكيات بني اللغات: إعادة تشكيل املجتمع يعتمد بشكل كبري عىل مدخالت الباحثني

 الذين هم يف بداية حياتهم املهنية. ما هو رأيك يف مشاريعهم وخرباتهم املختلفة؟ أي من هذه

املشاريع تود أن تشارك فيه وملاذا؟

 9. ما هي الطرق التي طورت بها هذه املقالة من فهمك للفرص التي ميكن أن تؤدي اللغات الحديثة

إليها؟

نقاط النقاش

أمور متعلقة بتعدد اللغات

 لتحقيق توازن مثري لالهتامم  WWW.MULTILINGUAL-MATTERS.COM ستيفن يرشح موقع

.بني النظرية واملامرسة فيام يتعلق بالتعددية اللغوية وتعلم اللغات

األكادميية الربيطانية

 للحصول عىل معلومات اكرث حول أهمية اللغات الحديثة يف اململكة املتحدة، مبا يف ذلك يف فرثة ما بعد

.WWW.THEBRITISHACADEMY :خروج بريطانيا من االتحاد األورويب، قم بزيارة الرابط التايل

AC.UK/PUBLICATIONS/LANGUAGEMATTERS-MORE-AND-MORE

:وأيًضا 

WWW.THEBRITISHACADEMY.AC.UK/DOCUMENTS/61/LANGUAGES-UK-

-2019ACADEMIES-STATEMENT.PDF

التطوع

 إذا كنت مهتاًم بتقديم دعم لغوي للمهاجرين أو الالجئني، قم بزيارة الرابط

ACTIONFOUNDATION.ORG.UK/PROJECTS/ACTION-LANGUAGE أو الرابط 

WWW.REFUNET.CO.UK ملعرفة املزيد.

املجلس الثقايف الربيطاين

:هذا املوقع يستحق االستكشاف لو كنت مهتاًم بأي يشء يتعلق بتعلم اللغات

WWW.BRITISHCOUNCIL.ORG/

املزيد من املوارد

اللغات الحديثة مع األستاذ ستيفن هتشينغز

 إرشاك املجتمع

 تخيل أنك باحث يف ديناميكيات بني اللغات: إعادة تشكيل املجتمع، وأنك تقوم بإعداد ورشة عمل

.مجتمعية لجذب املتحدثني بلغات مختلفة يف مجتمعك مًعا

.قم باتخاذ قرار عن ما إذا كنت ستصمم ورشة العمل الخاصة بك للبالغني أو لألطفال أو للعائالت

 عليك ابتكار أنشطة تشاركية إبداعية وجذابة لتحتفل باالختالفات املوجودة بني الناس باإلضافة إىل

.األشياء املشرتكة بينهم

:فكر يف األنشطة التي

تشجع الناس عىل التحدث مع بعضهم البعض •

متكن الناس من مشاركة مهارات اللغات الرتاثية الخاصة بهم •

متكن الناس من مشاركة خرباتهم داخل مجتمعك وخارجه •

 ميكن أن يقودها الضيوف من متحديث اللغات املتعددة، مثل املتطوعني من املجتمع ورجال •

.األعامل املحليني وموظفي الجامعات،  وغريهم

:ميكنك أن تقوم بـ

تصميم ورقة إعالنية أو دعوات للفعالية •

تقديم أهدافك من ورشة العمل لفصلك الدرايس •

قيادة زمالئك للمشاركة بأحد أنشطة ورشة العمل الخاصة بك •

.كتابة تقرير صحفي لرسد نجاح الفعالية الخاص بك •

اكتشف املستقبل

.تخيل أنك تكتب عن تجربتك الخاصة كباحث يف مجال اللغات الحديثة يف بدايات حياتك املهنية

ماذا تدرس؟

ملاذا تدرس ما تدرسه؟

ماذا ستكون آمالك ملستقبل بحثك؟

ماذا تود أن تحقق يف خالل مسريتك املهنية؟

 أنشطة ميكنك القيام بها يف

املنزل أو بالفصل الدرايس


