
 
  المؤتمر الثاني لرابطة مدّرسي اللغة العربّية في دعوة إلى المشاركة

 ٢٠١٩ يونيو/حزيران ١ –مايو /أّيار ٣١بامبرغ  ،في تدريس العربّية" التركيز على المهارات"
 

ُه ما ُيسّمى بـ"التركيز على المهارات"  وي ن  الم   التعليمّية واألهداف   ( الخطط  Kompetenzorientierung)يوجِّ
هذه ف العربّية ديداكتيك اللغة حقل فيأّما . في البلدان الناطقة باأللمانّية تدريس اللغات األجنبّية الحديثةفي  هاتحقيقُ 

ن شروط شرٌط م والمنهجّية ثقافّية-ني  الب  و تواصلّية المهارات الاكتساب إّن حّتى اآلن. القضّية بالكاد ُطرحت للنقاش 
ام االنضم، وبهدف هدف. من هذا المنطلق-هذه القاعدة تنطبق أيًضا على العربّية كلغةالتواصل اللغوّي الناجح. 

مؤتمرها الثاني،  رابطة مدّرسي اللغة العربّيةتخّصُص  ،عاّمة كتيك اللغات األجنبّيةإلى النقاش الحاصل في حقل ديدا
 األسئلة والقضايا التالية: ، لطرح بامبرغين في جامعة األدب العربي  دائرة اللغة و باالشتراك مع  الذي تنّظمه

على مستوى أو  الجامعة أو المدرسة عربّية )أكان على مستوى الاللغة في تدريس  تحصيلهاأّي مهارات يجب  -
 (؟ غيرها من المستوياتأو  تعليم الكبار

 ؟ أن ُيقاس تحصيل المهاراتل كيف يمكن -
 تدريس العربّية؟ في  بدور ممّيزثقافّية -ني  الب   المهاراتُ  هل تضطلع -
دة هل يمكن االنطالق من "مهارة لغوّية عربّية" - ألسباب  –المختلفة  ال يمكن للمهاراتأم أّنه  كهدف أساس موح 

ل أن تدر   -مؤّسساتّية مثاًل   خرى؟ عن األُ  إحداهامفصولًة إاّل س وتحص 
 العربّية؟  تدريسفي سياق  واألهداف القائمة على المهارات التعليمّية الخططُ لّي م  المستوى الع  على  تتجّسدكيف  -
( أن تؤّدي GERاإلطار األوروبي المرجعّي الموّحد لّلغات ) يحّددهاألهداف التي لأّي دور يمكن )أو يجب(  -

 العربّية؟  في سياق تدريس

القضايا التي  بالنسبة إلى وهي ذات أهمّية خاّصة ،النظرّية والتطبيق على حّد سواء تالمُس مستوي يهذه األسئلة 
 . هيئاتها االستشارّيةإلى  بالنسبةرابطة مدّرسي العربّية و  تطرحها

لمن خالل أو مّية ل  عِّ من خالل محاضرة  المشاركةفي  للراغبين  مستخلصالرجاء إرسال ، من داخل التدريس تجربة ن ق 
على البريد ، نيسان/أبريل ١مهلة أقصاها  يف كلمة، باللغة العربّية أو األلمانّية( ٢٠٠ عن المداخلة )حوالى موجز

ُيشترط أن يكون للمداخلة عالقة . arabisch.de-peter.konerding@fachverbandاإللكترونّي التالي: 
 . نيسان/أبريل ١٥ في مهلة أقصاها قبول المشار كاتعن  ُيعلنبالموضوعات المذكورة أعاله. 

 نفقات السفر.  اتالمكافآت المالّية وتعويضإمكان  حولسيتّم اإلعالن في وقٍت الحق 
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