Arabiska

االتحاد الثقافي "إم إي إم"MIM/
– امللتقى في وسط الثقافات
kulturförening

ً
أهال بك إلى دورات املوظفين ( – )Fler-TAKKفصل الربيع  ،2014وهي تعاون ما بين مشروع "تاك فور سبروكيت "TAKK för Språket/ومركز
تطوير املدارس "."Center för Skolutveckling
 :AKKالتواصل البديل واملكمل ،مثل :اإلشارات والصور وبرامج الكمبيوتر والقصص االجتماعية.
ً
ً
 :TAKKاإلشارات بوصفها بديال ومكمال للتواصل.
الخلفية
مشروع (تاك فور سبروكيت )TAKK för Språket/من تنظيم االتحاد الثقافي ( )MiM Kunskapscentrumودار اللغات في ماملو ( )Språkens Hus i Malmöمع عدد
من الشركاء املتعاونين ،مثل دارت ( )DARTفي يوتيبوري وسلطة املدارس التربوية االختصاصية ( )SPSMفي اإلقليم الغربي .دورة ( )Fler-TAKKهي حلقة من
سلسلة نشر الخبرات املستقاة من مشروع (تاك فور سبروكيت .)TAKK för Språket/واملوظفون الذين يلتقون بالعائالت املتعددة اللغات والتي تحتاج إلى
اإلشارات كبديلة ومكملة ( )AKKيتلقون في هذه الدورة املعرفة الالزمة لكيفية استخدام ( )AKKسوية مع اللغة األم.
الهدف
الغاية من هذا التعليم هي أن يحصل املشاركون على معلومات حول:
ً
– إرشاد أولياء األمور/املوظفين اآلخرين في كيفية استخدام ( )AKKانطالقا من منظور تعدد اللغات.
– استخدام منظور تعدد اللغات في اللقاء مع العائالت املتعددة اللغات التي تحتاج إلى اإلشارات كبديلة ومكملة (.)AKK
الطريقة
ً
– محاضرات وتمارين نقاشية ومحادثات وتمثيل أدوار استنادا إلى أسئلة املشاركين أنفسهم بخصوص التواصل ،وهي بمثابة طريقة عمل خالل الدورة.
– يناقش املشاركون استخدام الدعم التواصلي مع اللغة األم.
– تجربة استراتيجيات التواصل باإلشارات و(ُ .)AKKيتاح املجال ملناقشة كيفية استخدام ( )AKKمن ِقبل املحيطين بالطفل.
التعاون مع دورة ّ FAMN
(أك باللغة األم للعائلة)AKK på modersmålet/
خالل فصل الربيع عام ُ 2014
ستجري ( )Fler-TAKKو ( )FAMNاجتماعين مشتركين (الثالثاء  4مارس/آذار والخميس  6مارس/آذار) .وفي هذين االجتماعين ستجري
مناقشة الخبرات واألفكار واالقتراحات بشأن التعاون بين املدرسة والبيت .والفكرة من وراء االجتماعين املشتركين هي أن يتحاور كادر املدرسة وأولياء األمور من أجل
تطوير طريقة العمل بحيث يتم استخدام ( )AKKواللغة األم بهدف تطوير التواصل مع التالميذ.
محتوى الدورة وأوقات ()Fler-TAKK
الثالثاء  4مارس/آذار
 عواقب اإلعاقات التواصلية؟16:00 – 9:30
 ما هو AKK؟ – استخدام  AKKواللغة األم البحوث املعاصرة والظروف العامة للعائالت املتعددة اللغات التي تحتاج إلى .AKKالخميس  6مارس/آذار
 أسس املنظور املتعدد اللغات16:00 – 9:00
 أسس التعاون بين املدرسة والبيت حاالت نمطية وأسئلة وتقييم  TAKKوالتواصل بالصور القصص االجتماعية في البيت واملدرسة.للمزيد من املعلومات وتقديم طلب املشاركة ،اتصل باملسؤولين عن الدورة:
لوز سوالنو ( :)Luz Solanoرئيس مشروع "تاك فور سبروكيت)787-8830837 ،7170-83 6716( ،"TAKK för Språket/
شيرستين كريستيانسون ( :)Kestin Kristianssonمنسقة مشروع "تاك فور سبروكيت)7180-88 87 78( ،"TAKK för Språket/
ماري ياكوبسون ( :)Marie Jacobssonرئيسة التطوير" ،مركز تطوير املدارس)717-3738822( ،"Center för Skolutveckling/
تم تطوير فكرة الدورة من ِقبل االتحاد الثقافي ( .)MiM Kunskapscentrumاملسؤول عن خطة الدورة لوز سوالنو ،Luz Solano/رئيس مشروع (تاك فور
سبروكيت .)TAKK för Språket/املنظمات املتعاونة أثناء الدورة هي :االتحاد الثقافي ( )MiM Kunskapscentrumودار اللغات في ماملو ()Språkens Hus i Malmö
ودارت (.)DART
ً
ً
أهال وسهال بك!
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