فرم پیشنهاد کار گاه آموزشی
 )1عنوان کارگاه
 )2گروه هدف
 )3مدرس یا گروه تدریس
 )4سازمان حامی کارگاه

استفاده از ابرواژه ها برای آموزش زبان عمومی و تخصصی
(به زبان انگلیسی هم می تواند برگزار شود)
اساتید و مدرسان زبان عمومی و تخصصی
دارا تفضلی و سباستین کیریمبو

.1
 )5هدف کلی کارگاه
.2
.1
.2
 )6اهداف جزئی
.3
.4
 )7مدت زمان کارگاه (مدت زمان هر  02دقیقه

کارگاه حداکثر  4ساعت می باشد)
 )8سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز
 )0طرح فیزیکی کارگاه
 )12نحوه ارزشیابی کارگاه

آشنایی مخاطبان با فناوری وب  2.2در آموزش
آموزش استفاده از فناوری وب  2.2در آموزش
آشنایی با ابرواژه و تعریف آن
نحوه ایجاد ابرواژه با استفاده از اینترنت (عملی)
کاربردهای ابرواژه در آموزش زبان تخصصی و عمومی
نحوه استفاده از ابرواژه برای آموزش مهارت های مختلف زبانی

کامپیوتر ،ویدئو پروژکتور ،اینترنت و نرم افزار جاوا
کامپیوتر و ویدئو پروژکتور برای مدرس و کامپیوتر برای شرکت کنندگان
شرکت کنندکان باید در انتهای کارگاه بتوانند ابرواژه را با توجه به مهارت زبانی مورد نظر
ایجاد کنند.
روش
سخنران یا مجری
موضوع
زمان
ساعت
تئوری

 )11برنامه زمان بندی کارگاه

 )12خالصه ای از بیوگرافی علمی مجری
یا مجریان کارگاه

فناوری وب  2.2و
 15دقیقه
ابرواژه
عملی
ایجاد ابرواژه
 32دقیقه
عملی
ارزشیابی
 32دقیقه
تئوری
جمع بندی،
 15دقیقه
پرسش و پاسخ
دارا تفضلی مدرس دانشگاه علمی کاربردی است .او هم اکنون به تدریس زبان عمومی و زبان
تخصصی می پردازد .وی حدود  42مقاله در مورد آموزش زبان به کمک کامپیوتر ،یادگیری
الکترونیک و فناوری آموزشی در کنفرانس ها و مجالت ملی و بین المللی ارائه و چاپ کرده
است .دارا تفضلی نویسنده  2کتاب و ویراستار  4کتاب از جمله & Language
 ( Technology: Computer Assisted Language Learningبه همراه
سباستین کیریمبو) می باشد.
دکتر سباستین کیریمبو در دانشگاه اسپیرو هارت رومانی مشغول تدریس می باشد .وی در
بسیاری از پروژه های ملی و بین المللی فعالیت داشته و هم اکنون رئیس مرکز پژوهش ،منابع
و مطالعات اروپا می باشد .سباستین نویسنده  16کتاب درسی است و حدود  32مقاله چاپ

 )13شماره تلفن و پست الکترونیکی
هماهنگ کننده کارگاه

کرده است .از عالقه مندی های وی می توان به آموزش الکترونیک ،جهانی سازی آموزش و
یادگیری مداوم اشاره کرد.
تلفن20158884242 :
پست الکترونیکdara.tafazoli@yahoo.com :

