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Móðurmál

The Association on Bilingualism

العمل التطوعي للوالدين-

الهدف كان من البداية هو الحفاظ على اللغة األم وتطويرها لدى األطفال متعددي -

اللغات

1991بدأت بشكل غير رسمي في عام -

لغة اليوم23حوالي -

عادة ما يتم تدريس اللغة األم في أيام السبت واألحد في المدارس ، الحضانات ، -

.المراكز الثقافية ، الكنائس ، المساجد ، المنظمات غير الحكومية إلخ

س اللغة استخدام فيتال سكولي و هوالبريّكا سكولي  لتدري-عقد تفاعلي مع ريكيافيك  -
.األم وتبادل الخبرة وتدريب المعلمين للمدارس والحضانات



www.modurmal.com



Purpose

لغتهم األماألطفاللتعليم -

لتدريس اللغة األم ودعم معلميها مجموعاتهالدعم -

م  األطفال متعددي اللغات لخلق فرص لألطفال لتعلأولياء أمور للتشارك مع -

لغاتهم األم

عن ثنائية اللغة واللغة األمالبحوثالمشاركة في -

اللغة األمتطوير تعليم -
المجتمعدعم ثنائية اللغة النشطة في -



Mother tongue groups 2017/18
about 750 children attend mother tongue classes (Reykjavík, 

Kópavogur, Hafnarfjörður, Reykjanesbær, Vogar)

• العربية

• الصينية 

• التشيكية 

اإلنكليزية 

• الفلبينية 

• الفرنسية

• اليابانية 

• الالتيفية 

• الليتوانية 

• البولونية 

• الروسية 

• الصربية 

• السلوفاكية

• اإلسبانية 

• التايلندية 

• األوكرانية 

• الفيتنامية 

• منظقة ريكيافيك الكبرى

• ريكيانيس باير 

• التعليم عن بعد





Projects 2017/18
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(وكبالتعاون مع سامف)نتحدث عن ثقافة المدرسة في آيسلندا : تعال بنفسك -

(رابطة اللغات الدولية والتراثية في ادمونتون)تطوير التعاون مع ايهال -

(دعم ريكيافيك)مكتبات اللغة األم  في سجل الكتب الوطنية والمسارح -

(مواضيع ، تاريخ)كتب ثنائية اللغة -

جوقات الغناء، إجتماع الجوقات-

(مواد الشتاء)مسابقات رسم األطفال -
(العدد األول)النشرة اإلخبارية -
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مديرية التعليم والشباب في مدينة ريكيافيك-

(كتحالف جمعيات أولياء األمور للمدارس االبتدائية في ريكيافي)سامفوك -

الرابطة الدولية للغات التراثية ، إدمنتون ، كندا-

المركز الثقافي غيرذوبيرغ ومكتبة مدينة ريكيافيك-

مركز فيغديس الدولي للتعددية اللغوية والتفاهم بين الثقافات-

شركة كاراكونّنيكت لإلتصاالت-

(تجمع منظمات أيسلندا )منظمة آلمانّنا هيتل -
(مركز اللغات الحديثة)مودرس مال سنتر ،لوند السويد -



What is bilingualism?

ساعد 

إبنك 

بلغتك 
األم 

اللغة األم هي لغة أحد 

اآلباء أو كالهما وبذلك من 

الممكن أن يكون لطفلك 

لغتي أم



How do we help children?



Móðurmál



Languages in Iceland

100-90حوالي -

من األطفال في رياض األطفال( أو أكثر)٪ 10حوالي -

والمدارس اإللزامية من أصل أجنبي

ها سياسة التعددية الثقافية لمدينة ريكيافيك،العالم هنا،أحد أهداف-

تفعيل ثنائية اللغة

يقر المنهج الوطني بأهمية اللغات األم ، ويقدم تعليم اللغة األم -

على أنه انتقائي ، ويفتح المجال إلمكانيات التعاون مع 
.اإلختصاصيين في هذا المجال



“The World is Here”
Multicultural Policy of  the City of  

Reykjavík. 2014.

المعرفة الجيدة واإللمام  باللغة األم تؤثر بشكل مباشر على إمكانية -

.تحقيق مستوى عالي  في تعلم اللغة األيسلندية كلغة ثانية

التطويرالمعرفي وتنمية اللغة األم هما من المهارات األساسية -

.للمساعدة في اللغة اآليسلندية كلغة ثانية

دعم إختالف اللغات األم في المدارس ومراكز الترفيه يزيد من -

.احترام المجتمع للغات



Reading at play. 
Literacy policy of  preschools. 2013.

إن مهارات اللغة األم لألطفال ذوي اللغات األم األخرى غير اللغة األيسلندية  -

ى وموقف المدارس التمهيدية بالنسبة لألطفال  نحو لغاتهم األم لها تأثير كبير عل

.إمكانيات وفرص األطفال في إكتساب اللغة األيسلندية كلغة ثانية

من المهم التركيز على دعم الوالدين للمحافظة على لغة أطفالهم األم ، وفي نفس -

.الوقت العمل بفعالية والتركيزعلى اللغة األيسلندية

ديهم غالبًا ما يدخل األطفال الذين ل.تتفاعل اللغة األم للطفل مع هويته وشخصيته-

لغة أم أخرى غير األيسلندية مرحلة ما قبل المدرسة مع معرفة جيدة بلغتهم األم 
.وثقافتهم



Thank you!

• VIDEO ABOUT MÓÐURMÁL

• MULTILINGUAL ICELANDERS

https://www.youtube.com/watch?v=Y2BT5HdFVyQ
https://www.youtube.com/watch?v=6wx3tt4gOfY&t=1s

