طرﯾق اﻣوزش

ﻣرﮐز اﻣوزﺷﯽ,ﺗﺟرﺑﯽ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ زﺑﺎن ﺗرﮐﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻗﺎﺿﯽ) ﺗوﻣر( ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ اﻣوزش زﺑﺎن ﺗرﮐﯽ
ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﮑﻧﻧد.ﻣرﮐزﻣﺎن ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺟﮭت اﻣوزش زﺑﺎن ﺗرﮐﯽ ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﺳﻌﯽ ﻧﻣوده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت
اﮐﺎدﻣﯾﮏ و ﻧظم ﺧﺎﺻﯽ درارد,ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑﮫ ﺧﯾﻠﯽ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ زﺑﺎن ﺗرﮐﯽ را ﯾﺎد داده اﺳت.داﻧﺷﮕﺎه ﻗﺎﺿﯽ
ﺗوﻣر در اﻣوزش زﺑﺎن ﺗرﮐﯽ ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯾﺎن در اﺟرای ﻗواﻋد زﯾر ﺧﺳﺎﺳﯾت ﻧﺷﺷﺎن ﻣﯾدھد:


در داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻮﻣﺮ ,اﻣﻮزش زﺑﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺘﻌﺪادی ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ در ﺗﻮﻣﺮ ,در زﻣﯿﻨﮫ
اﻣﻮزش ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﺧﻮاﻧﺪن,ﻧﻮﺷﺘﻦ,ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ,و ﺷﻨﻮاﺋﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﺮ درﺳﮭﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯿﮕﺮدد.ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﻌﺪادی در ﻣﻮرد اﻣﻮزش درﺳﯽ و دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ از طﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد.



در داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﺿﯽ در ﺗﻮﻣﺮ روش اﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮ ﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.در طﻮل اﻣﻮزش ﻟﻮازم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
درﺳﯽ,ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اواﯾﯽ ﺗﺮﮐﯽ,ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد,و ﺑﺎ اﺳﺎس
ﻗﺮاردادن رواﺑﻂ اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻠﻤﮫ وﻣﻔﮭﻮم ھﺎﺋﯿﮑﮫ ﺑﺎ ھﻢ
رﺑﻂ دارﻧﺪ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ وﮐﻠﻤﺎت و ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎﯾﺌﮑﮫ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ داد را زودﺗﺮ
ﯾﺎد ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.



در داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﺿﯽ در ﺗﻮﻣﺮاز ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﮫ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﮫ ﻋﻤﻞ اورده ﻣﯿﺸﻮد.ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت درﺟﮫ ﺑﻨﺪی ﮐﻼس اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد.در ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﻼﺳﮭﺎی درﺟﮫ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت درﺟﮫ
ﺑﻨﺪی ﻣﺎھﺎﻧﮫ ردو ﺑﺪل داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد.



در داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻮﻣﺮ اﻣﻮزش زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ,ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮر اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد.در
ﺗﻮﻣﺮ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻟﻮازم ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اﻧﮭﺎ ﺗﻨﻄﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻠﻮزﯾﻮن,ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ,و
دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺮای ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮭﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺮار داده ﻣﯿﺸﻮد.



در داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﺿﯽ در ﺗﻮﻣﺮ ,در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮا ی ﺧﺎرﺟﯿﺎن اﻣﺘﺤﺎن داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﺑﺮای ﺧﺎرﺟﯿﺎن)ﯾﻮس( و ﺑﺮای
اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﻤﮭﻮری ﺗﺮﮐﯽ زﺑﺎن و ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی ﺗﺮک و ﻓﺎﻣﯿﻞ اﻣﺘﺤﺎن )ﺗﯽ ﺟﯽ ﺳﯽ( ﺑﮫ ﻋﻤﻞ اورده ﻣﯿﺸﻮد و
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد.ﺑﺮای اﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ,ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ھﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﮫ ﮐﻼﺳﮭﺎی درﺳﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
و در اﯾﻦ ﮐﻼﺳﮭﺎ اﻣﻮزﺷﮭﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت داده ﻣﯿﺸﻮد.ﺑﺮای اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻼﺳﮭﺎی اﻣﻮزﺷﯽ
رﯾﺎﺿﯿﺎت,اﺳﺘﻌﺪاد ھﺎی ﮐﻠﯽ,ﻋﻠﻮم ﻓﻨﯽ ,و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺪون ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﮕﺮدد.

ﻗﻮاﻋﺪ
در داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻮﻣﺮ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ اﻧﮭﺎ ﺋﯿﮑﮫ اﺻﻼ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮای اﻣﻮزش  ٩۵٠ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ,و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺳﺘﻌﺪادھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻼس زﺑﺎن در ﺳﻄﺢ درﺟﮫ
ﺑﻨﺪی ﺑﮫ  ۶ﻗﺴﻤﺖ رده ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ.
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