 21فوریه روز جهانی زبان مادری را پاس بداریم
تاریخچه روز جهانی زبان مادری :
نامگذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال  1999به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت زیاد آن ،سال  2008را سال جهانی زبان ها اعالم کرد.
دلیل نامگذاری روز جهانی زبان مادری از زمانی آغاز شد که در سال  1952دانشجویان دانشگاههای مختلف شهر داکا پایتخت
امروزی کشور بنگالدش که در آن زمان پاکستان شرقی نامیده می شد و هنوز مستقل نشده بود.
از جمله دانشجویان دانشگاه داکا و دانشکده پزشکی آن تالش جهت ملی کردن زبان بنگالی به عنوان دومین زبان پاکستان
تظاهرات مسالمت آمیزی در این شهر به راه انداختند .به دنبال این حرکت دانشجویان ،پلیس به آنها تیراندازی کرده و
عده ای از آنها را کشت.
بعد از استقالل بنگالدش از پاکستان و به در خواست این کشور ،برای اولین بار سازمان یونسکو در  17نوامبر سال  1999روز
 21فوریه را روز جهانی زبان مادری نامید و از سال  2000این روز در بیشتر کشورها گرامی داشته می شود و برنامه هایی در
ارتباط با این روز برگزار می گردد.

اهمیت زبان:
زبان وسیله تفاهم بین افراد بشراست که از مجموعه صداها و کلمات به وجود می آید و درطول تاریخ نیز همانند تمام عوامل
طبیعی به سیر تکامل خود ادامه داده است .انسان ها به وسیله زبان احساسات ،اندیشه ها و افکارخود را ابراز داشته و نیازهای
خود را رفع می کنند و مانند هرمیراث دیگری آن را به فرزندان و آیندگان منتقل می کنند.

مشخصه ی زبان مادری:
زبان نخست یا زبان مادری به نخستین زبانی گفته می شود که کودک سخن گفتن با آن زبان را یاد می گیرد یا می توان گفت
نخستین زبانی که فرد توانایی اندیشیدن و سخن گفتن به آن زبان را داشته باشد.

اهمیت چند زبانه بودن:
در یک صد و پنجاه تحقیقی که محققین در مدت سی سال انجام داده اند ،به صورت اطمینان بخشی ،به اثبات رسیده است که
دانش آموزانی که دو یا چندین زبانه هستند ،مهارت های بیشتر و موثرتری در عرصه های توسعه و یادگیری دانش نسبت به
دانش آموزانی که فقط به یک زبان آشنا هستند دارند .دانش آموزانی که چند زبانه هستند می توانند با استفاده از مهارت های
آشنایی به زبان ها و به کارگیری راه های مختلف ،واقعیت ها را بیان کرده و با هم مقایسه نمایند که این کار باعث توسعه ی
فکری آنها می شود .در نتیجه شاگردان چندین زبانه نتایج خوبی از تفکرات شان را بروز می دهند.
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