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اهداف طرح :
بْبَد تَاًایی ّای گفتاسی داًطجَیاى بِ صباى اًگلیسی
قشاسگیشی داًطجَیاى دس فضای ٍاقعی صباى اًگلیسی ٍ استفادُ ّشچِ بیطتش اص صباى
خالصه طرح :
اّویت هْاست  speakingبش ّیچ کس پَضیذُ ًیست .هکالوِ بِ صیاى اًگلیسی باعث هیضَد داًشص گشاهششی ٍ لتشات اص ظافبشِ بلٌشذ
هذت سهضگشداًی ضَد ٍ ایي سٍیذاد بعذ اص گزس صهاى ظافبِ سا تقَیت هیکٌذ .عالٍُ بش ایي اهشٍصُ بِ دلیل گستشش کاسبشد ٍ ًیاصّشای سٍص
افضٍى داًطجَیاى بش آى ضذین تا با بشگضاسی با بشگضاسی جلسِای با هحَسیت توشیي صبشاى اًگلیسشی ،هحشی هٌاسشبی بششای تقَیشت ایشي
هْاست فشاّن آٍسین .اص آًجا کِ هْاست  speakingبِ عٌَاى تٌْا هْاستی کِ هستلضم ظضَس ضخص دٍم بَدُ ٍ بِ بْتشیي ضکل دس جوش
اًجام هیپزیشد ،هحَس اصلی جلسات ًیض بش بشگضاسی گشٍّی ٍ اسائِ هَضَعات هطخص بشای بحث خَاّذ بَد .ضکل بشگشضاسی جلسشات بشِ
ایي صَست است کِ یک عٌَاى اصلی بشای بحث اًتخاب ٍ بِ هَضَعات هشتب بِ آى پشداختِ خَاّذ ضذ .دس ایشي جلسشات ظشَ هحشَس
«صى دس جاهعِ» بِ صحبت هیپشداصًذ ٍ صیش هَضَعات بذیي ضشح خَاّذ بَد:
تفاٍت ضخصیتّای صى ٍ هشد ،تتییش جایگاُ صى دس جاهعِ ًسبت بِ گزضتِ ،ظقَق کًٌَی صًاى دسجاهعِ ،چِ ظقَقی بِ صًشاى بایشذ دادُ
ضَدً ،وًَِّای هشد ساالسی ،تاثیشات جاهعِ هشد ساالسً ،قص صى دسجایگاُ هادس ّوسشی ،کلیطِّای جٌسیتی پشداختِ خَاّذ ضذ .
الصم بِ رکش است ایي جلسِ با دبیشی خاًن الِْ جعفشی پَس بشگضاس خَاّذ ضذ.
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