جامعة امحمد بوقرة بومرداس
كمية الحقوق  ،بودواو

فرع المغة العربية وآدابها
إعالن عن الندوة العممية الوطنية الموسومة" ثقافة المقروئية عند الطفل
الجزائري واشكاالتها"

ليوم األربعاء  21مارس  2018بقاعة المناقشات محمد عيساني
كمية الحقوق ،بودواو

الديباجة:

تعد الثقافة بوابة لبناء شخصية اإلنسان بناء معرفيا متناسقا من خاللو

يستطيع تطوير مجتمعو والوصول بو إلى آفاق حضارية راقية ،ىذا البناء الذي
يجب أن يتأسس مع مرحمة الطفولة ليستمر مع الم ـ ـ ـ ـ ـراحل األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى لنمو

اإلنسان ،وتحرص المجتمعات وفقا ألىمية الثقافة عمى بناء شخصية أطفاليا
باالعتماد عمى طرق تربوية معينة لغرض التواصل مع أسباب الحضارة تواصال

مستم ار.

وتتنوع مجاالت الثقافة لنستقر عمى مجال ىام ىو القراءة الذي يسعى
لتفتيح عقول الصغار والكبار ومعو تتفتح الذىنيات ويتراجع التخمف خطوات

سريعة لموراء ،بل ويتسع األفق الذىني والروحي الحتواء اليوية بكل أركانيا اليامة
لتكون تبعات ذلك كمو العودة لمركز القوة التي كانت تحتمو المجتمعات العربية

وقت عز حضارتيا.

والرتباط فعل القراءة بيذه الخصائص المطروحة ارتأينا أن نبحث عن
وجودىا في مجتمعنا ممتمسين ليا حضو ار فعميا عند أطفالنا في بيوتيم وفي

مدارسيم ولكن نتيجة بحثنا كانت مخيبة لما سطرناه من أمل ،فوجدنا أبناءنا بين
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مطرقة الالمباالة وسندان العولمة ،ومن ىذا المنطمق قررنا تخصيص ندوة عممية
وطنية عنوناىا" ثقافة المقروئية عند الطفل الجزائري واشكاالتها".

محاور الندوة:

ارتأينا في ندوتنا ىذه التي ستعقد في قاعة المحاضرات الصغرى أن نعالج

محاور تخص القراءة والمقروئية وفقا لممحاور اآلتية:
 - 1تحديد مفيوماتي :القراءة والمقروئية

 - 2الطفل الجزائري والقراءة آليات االكتساب

 - 3ثقافة المقروئية واشكاالتيا عند الطفل الجزائري
 - 4القراءة المسموعة وأىميتيا في التنشئة الثقافية لمطفل الجزائري
 - 5الطفل الجزائري والقراءة في ظل الوسائط المتعددة
أهداف الندوة :

تيدف الندوة العممية الوطنية الموسومة "ثقافة المقروئية عند الطفل

الجزائري واشكاالتيا" إلى رصد عالقة الطفل الجزائري بالقراءة والمقروئية ،كما
ستسمط الضوء عمى أىمية القراءة المسموعة ودورىا اليام في تشكيل شخصية

الطفل ،ومن األىداف األخرى أيضا حماية ثقافة الطفل من المخاطر التي تشكميا
الوسائط المتعددة من تمفزيون وأنترنت وتأثيرىما السمبي في تشكل الفعل القرائي
عنده دون أن نتجاوز دور األسرة والمدرسة اليام في تشكيل ىذا الفعل وجعمو
ممارسة ثقافية متواصمة.
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المشاركون في الندوة:

سينشط الندوة ثمة من األساتذة الذين ييتمون بالطفل وبأدبو وبكل ما

يؤسس شخصيتو مثل ثقافة المقروئية ،وىؤالء المشاركون ىم:
 د /فتيحة شفيري ،جامعة بومرداس
 د /بيون عمي سعيد ،جامعة بومرداس
 د /أسماء مسموب ،جامعة بومرداس
 ا /سميم بوعجاجة ،جامعة بومرداس
 أ /سعاد دحماني ،جامعة بومرداس
تقديم :د /فتيحة شفيري
و

د /بيون عمي سعيد
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