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إن عوملة التبادالت وشىت التحوالت اليت مست العامل كله توجه بدون شك إدارة      

املؤسسات الرتبوية وتفرض شروطا جديدة على تنمية املهارات اللغوية والتواصلية واملهنية عند املتعلمني واملكونني على حد سواء. 

ومبا أن تعليم اللغات يتأثر مبجمل تلك التحوالت،يصبح الزما تصور سياسات لغوية وتربوية تكون أكثر انفتاحا وأكثر مالءمة 

 للسياق املهين، واليت يكون من شأا تلبية متطلبات سوق العمل.

وألجل فهم أفضل لتداخل العالقات بني اللغات وإمكانية التوظيف والتعليم العايل يصبح حتـــليل االحتياجات من األولويات     

إشكاليات يطرح بناء عليه فإن هذا امللتقى وتصبح املقارنة املعيارية للممارسات اللغوية ذات التوجه املهين مسألة ضرورية. و 

  :توجز أمهها يف النقاط اآلتية تبحث عن إجابات بني الباحثني واملمارسنيوتساؤالت متعددة 

 ما هي املقاربات واملنهجيات املناسبة للربط ينب اللغات، إمكانية التوظيف والتعليم العايل؟ .1

 ما هي مواضيع تعليم اللغات،وما هي األدوات الكفيلة بتعزيز املمارسات املرتكزة على متطلبات سوق العمل؟ .2

تعلم اللغات، وما هي البيداغوجيات الكفيلة بتلبية /ما هو اسهام التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف تعليم  .3

 متطلبات التكوين املهين؟

 ما هو دور املقارنة املرجعية يف حتسني وتكييف مضامني مناهج اللغات مع احتياجات سوق العمل؟  .4

 كيف يتم نقل املهارات املهنية لتصميم املناهج واملعايري؟    .5

وعليه يناقش هذا امللتقى إمكانية نقل السياسات اللغوية املرتكــزة على احتياجات ســــوق العمل إىل املؤسسات التـــربــــويــــة،     

 ساتويبحث كيفية إجياد صـــيغ عمليـــــة لذلك.ويهدف إىل املســـامهة يف التوعــية بأهـــمية إمكانـــية التوظيف ودينامكيتها يف املؤس

الرتبوية واملهنية. كما يناقش امللتقى أيضا الربامج وتصميم املناهج، وفهم طرق التدريس احلالية، ويبحث إعداد صيغ إلدارة املوارد 

البشرية دف الوصول إىل وضع مناهج مبتكرة وإرساء أدوات تقييم جديدة.وسيكون مدار األعمال العلمية يف اجلانبني النظري 

 والتطبيقي على احملاور اآلتية: 
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