ثبت نام در دوره های زبان انگلیسی همزمان با تحصیل در دانشگاه
با علم به این حقیقت که سیستم آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران پاسخگوی نیاز دانشجویان در دانشگاه نیست زیرا در دبیرستان
همواره سعی بر تقویت دانش آموز در جهت عبور از مانع کنکور بوده است .در نتیجه اکثر دانشجویانی که رشته تحصیلی آنها غیر زبان
انگلیسی است از یادگیری این زبان در دوران تحصیل در دانشگاه گریزانند و به قول خودشان تنها انگیزه "گذراندن غول زبان" است.
با توجه به اهمیت این امر ،موسسه آموزش عالی اسرار در نظر دارد با برقراری کالسهای آموزش زبان انگلیسی در تقویت چهار مهارت
(شنیداری ،خوانشی ،گفتاری و نوشتاری) دانشجویان در فضای آموزشی دانشگاه به دانش علمی آنها بیافزاید .تاکید بر اجرای این طرح
در ف ضای آموزشی موسسه به دلیل داشتن حق انتخاب اساتید متعهد و توجه به حفظ فرهنگ ،اعتقادات ،برقراری فضای آکادمیک و نیز
جلوگیری از هر گونه تداخل نامتناسب فرهنگی است.
با شرکت در این دوره ها که همزمان با ترم تحصیلی شروع میشود ،دانشپذیر میتواند عالوه بر دروس دانشگاهی خود در این کالس ها
شرکت کند و دانش زبان انگلیسی خود را تقویت نماید .برقراری کالس ها به صورتی خواهد بود که لطمه ای به دروس تحصیلی دانشپذیر
وارد نمی شود زیرا پایان دوره آموزش زبان در هر ترم زودتر از زمان پایانی همان ترم تحصیلی خواهد بود .بنا بر این ،دانشپذیر زمان کافی
برای مطالعه درس های دانشگاهی را خواهد داشت .دانشجو همزمان با کسب مدرک فارغ اتحصیلی ،مدرک معتبر یادگیری زبان انگلیسی
را نیز خواهد گرفت.
هدف از تشکیل دوره آموزش زبان انگلیسی برای دانشجویان موسسه آموزش عالی اسرار ایجاد یک فضای انگلیسی در جهت یادگیری چهار
مهارت (شنیداری ،خوانشی ،گفتاری و نوشتاری) و در نتیجه آسان سازی زمینه ارتباط علمی و اجتماعی از طریق زبان بیگانه با جهان علم
است .هدف توجیه این حقیقت در ذهن دانشجو است که مقصد زبان انگلیسی نیست بلکه دانستن آن ابزاری است برای سعود به پله های
علم ،ترقی و همسویی و همگامی با دنیای علم .در این فضای آموزشی دانشپذیر میآموزد که یادگیری زبان انگلیسی تنها به دانستن زبان
اجتماعی محدود نمیشود (فضایی که در اکثر موسسات خصوصی شاهد آن هستیم) بلکه میآموزد که با یادگیری چهار مهارت خود را در
جهت تقویت زبان آکادمیک قرار دهد .مسیری که ترس درک و دانستن مطالب علمی که به زبان بیگانه است در او شکسته شود و از تحقیق
و پزوهش ،و نیز مقاله نویسی نهراسد.
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