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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 59
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتز داًطکذُ دارٍساسی ٍ ػلَم ریاضی
عنوان طرح:

هکالوِ گزٍّی ستاى اًگلیسی ()Movie Session

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی ػلوی فزٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق تزًاهِ 

اهداف طرح :
افشایص تَاًایی داًطجَیاى در تزقزاری ارتثاط تِ ستاى اًگلیسی ستاى تا کوک پخص فیلن ٍ تحث در هَرد هَضَع فیلن
آهَسش کلوات ٍ ساختارّای پخص ضذُ در فیلن
خالصه طرح :
اهزٍسُ گستزدگی کارتزد ٍ ًیاس رٍسافشٍى داًطجَیاى تِ ستاى اًگلیسی غیز قاتل اًکار است .ایي ًیاس در هیاى داًطجَیاى ػلوَم هختلو توِ
ػلت لشٍم تْزُ هٌذی ایطاى اس داًص رٍسآهذ اهزی تذیْی است .ػالٍُ تز ایي ،تقزیثا توام کتة رفزًس اس ّواى اتتذای تحصیل ،کتة تیي
الوللی ٍ اًگلیسی ستاى هی تاضذ .اس آًجا کِ هؼضل اصلی داًطجَیاى کوثَد ٍقت تزای حضَر در کالس ّای ستاى سغح ضْز هوی تاضوذ،
ایذُ راُ اًذاسی سلسلِ جلساتی تا هحَریت توزیي ستاى اًگلیسی در هحل داًطکذُ تِ ػٌَاى راّی سْل الَصَل تزای داًطوجَیاى هغوز
ضذ .اس آًجا کِ اکثز هْارت ّای اصلی ستاى اس جولِ  Grammar ٍ Listening ،Writing ،Readingتِ صَرت خَدآهوَس ًیوش قاتول
پیگیزی ٍ آهَسش هی تاضذ؛ هْارت  Speakingتِ ػٌَاى تٌْا هْارتی کِ هستلشم حضَر ضخص دٍم تَدُ ٍ تِ تْتزیي ضکل در «جوغ»
اًجام هی پذیزد ،هحَر جلسات قزار گزفت ٍ ّوچٌیي تِ جْت افشایص هخاعة ٍ جذاتیت تیطتز جلسات استفادُ اس پخص تخطی اس فیلن
ّای اًگلیسی ستاى تِ ػٌَاى ػاهلی جْت ًشدیک کزدى سغح آهَسضی تِ ستاى اًگلیسی هزسَم ٍ هؼیوار پیطوٌْاد ضوذّ .وچٌویي ضوکل
تزگشاری جلسات تِ ایي صَرت است کِ ّز ّفتِ ،یک فیلن تزای تحث اًتخاب خَاّذ ضذ ٍ تِ اعوالع ضوزکت کٌٌوذگاى خَاّوذ رسویذ.
سپس در رٍس تزگشاری جلسِ ،سَاالت ٍ هثاحثی حَل ایي فیلن ّووزاُ توا پخوص تخطوی اس آى  ،تَسوظ ادارُ کٌٌوذُ ()Coordinator
هغز خَاّذ ضذ ٍ ّوچٌیي سؼی خَاّذ ضذ تا کلوات ٍ ػثارات کارتزدی اس داخل فویلن پخوص ضوذُ هغوز ٍ اسوتفادُ ضوًَذ .حتوی
الوقذٍر هثاحث تِ صَرت تاس ٍ آساد خَاّذ تَد تا قذرت داًطجَ در پزٍراًذى هثاحث تذاِّ ًیش در ستاى اًگلیسی تقَیت ضَد .ادارُ کٌٌذُ
جلسات ،خَد داًطجَیاى کِ هذرس ستاى ًیش ّستٌذ هی تاضٌذ .تا پایاى ایي تزم ،جلسات تِ صَرت ّفتگی تزگشار خَاّوذ ضوذ ٍ جاهؼوِ
ّذف آى ،تواهی داًطجَیاى ػالقِ هٌذ در داًطگاُ فزدٍسی ٍ ػلَم پشضکی هی تاضذ .ایٌگًَِ جلسات ػالٍُ تز جٌثِ ػلوی آهَسضوی کوِ
در سهیٌِ ستاى اًگلیسی دارد تاػث تقَیت افزاد در ًحَُ تزخَرد تا ًظزات هخال در هثاحث هختل ٍ ّوچٌویي هَجوة افوشایص سوغح
آگاّی در راتغِ تا هَضَػات هغز ضذُ در جلسِ خَاّذ ضذ.

زمان اجرا :

سهستاى 59

مکان اجرا :

کالس ّای داًطکذُ دارٍساسی

