گفتوگوي ئةكاديمي

• يةكةم :تةكنيكي بيركردنةوةي رةخنةگرانة:
• -1چون بيربكةينةوة؟ چون گفتوگو کەين؟
بيرکردنەوە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر جياوازە بەپێی چاالکی هزريەکانی.
بيرکردنەوە کاراماييەکی مرۆييە دەکرێ بە ڕاهێنان پەرەی پێ بدرێ.
-٢جۆرەکانی فێربوون Learning process
 مامۆستا چەقی فێرکردن بێ بەيەک ئاراستە -قوتابی چەقی فێرکردن بێ بەدوو ئاراستە-٣کارامەييەکانی بيرکردنەوە thinking skills
ا.کارامەيی بيرکردنەوەی بنەڕەتی lower order thinking skills
بيرهاتنەوە rememberتێگەيشتن understandingجێبەجێکردن Applyingب.کارامەيی بيرکردنەوەی باال Higher order thinking skills
شرۆڤەکردن Analyzingهەلسەنگاندن Evaluationبونيادنان Creatingبيرکردنەوەی ڕەخنەگرانە Critical thinking-4بيرکردنەوەی ڕەخنەگرانە:
توانستێکە بۆ بڕياردان لەسەر بابەتەکان و تێگەيشتن و هەلسەنگاندنيان بەپێی چەند
پێوەرێکی دياريکراو لەڕێگای تێبينی کردن و ئاڕاستەکردنی پرسيارەو
بەراوردکردن پشکنينی ئارگۆمێنتەکان ئەنجامە لۆژيکييەکان.

مەبەست لە بيرکردنەوەی ڕەخنەگرانە قوڵبوونەوە و تێڕامانە لە ڕا بۆچوونێک يان
چەند ڕا بۆچوونێک بەمەبەستی وردبوونەوە و بەدواداچوون لەسەر بۆچوونەکە و
کۆکردنەوەی بەڵگە و پاساوەکان (ئاڕگيومێنت)بەشێوەيەکی بابەتيانە و بێاليەنانە
،پاشان بڕياردان لەبارەيانەوەن ئەويش بە پشت بەستن بەچەند پێوەرێکی
دياريکراو دەبێ.
ڕاوبۆچوونيش دەشێ:بابەتێک ،هەواڵێک،چيرۆکێک،بانگەشەيەک،يان ڕووداوێک
بێ.
(باشترين ڕاهێنانيش لەسەر بيرکردنەوەی ڕەخنەگرانە جياکردنەوەی ڕاستی لە
ڕاوبۆچوون ە ،هەروەها زانياری پەيوەست لە زانياری ناپەيوەست).
-٥ڕاستی و ڕاوبۆچوون fact& opinion
ڕاستی :چەمکی ڕاستی ئاماژەيە بۆ شتێک کە دەتوانرێ بسەلمێندرێ يان
گوزارشتە لە واقيعێک کە هەمووان کۆک بن لەسەری ،دەکرێ بەسەرنجدان و
تێڕامان لێيی پێيبگەين و دڵنيابين لە وردی و دروستيەکەی.
بۆنموونە :ئاو لەژێر پلەی سفر دەبەسترێ
ژمارە  ٩گەورەترە لەژمارە ٨
ڕاوبۆچوون :دەربڕينی کە گوزارشت لە تێڕوانينی کەسێک دەکا يان گوزارشتە لە
تێگەيشتن يان بيروباوەڕ ،يان هەستی کەسێکە کە دەکرێ باوەڕی پێ بهێنين و
لەگەڵيدا هاوڕا بين يان هاوڕا نەبين و لەدژی بين.
بۆ نموونە :زمانی ئينگليزی لەزمانی عەرەبی ئاسانترە
زستان لە هاوين خۆشترە
ئێوەش دەتوانن چەند نموونەيەکی ديکە بهێننەوە بۆ بەهێزکردنی توانستی
جياکردنەوەی ڕاستی لە ڕاوبۆچوون.
-٦گفتوگۆکردن بەڵگە دروستکردن Debating & Argumentation

ديبەيت:بريتيە لە گفتوگۆکردنێکی فەرمی دەربارەی بابەتی دياريکراو لە بەيەک
گەيشتنی ئاشکرا دا لە نێوان دوو اليەن ناهاوڕادا.
ئارگيومێنتەيشن :پڕۆسەی پێکهێنانی هۆکارەکان لە دروستکردنی بەڵگە دا بۆ
پشتڕاستکردنەوەی ڕاوبۆچوون کان ،هەروەها پوختکردنی ئەنجامەکانە بە
ئامانجی باوەڕپێهێنان قەناعەت کردن ی بەرامبەر.
«پێکهاتەکانی بەڵگە دروستکردن «Components of an Argument
ئاڕگيومێنت دەبێ  ٣پێکهاتە لەخۆ بگرێت:-١ئەوبۆچونەی کە ديبەيتکەرەکە بە جەماوەری دەگەيەنێ Statement
possible truth
واتە دەبێ وا ڕابێين کە لەکاتی ديبەيتکردندا بەو ئەنجامگيريە دەست پێ بکەين کە
پێی گەيشتووين .بۆ نمونە  :،جگەرەکێشان زيان ی کەمترە لە نێرگەلە کێشان.
-٢پاڵپشتيکردنی بۆچوونەکەت Supporting your statement
گرنگە واڕابێين کاتێ بۆچوونێک دەخەينە ڕوو توانای پشتيوانی کردنی ئەو
بۆچونەمان هەبێ بە پشتڕاستکردنەوەی زانستی نەک بيروباوەڕ (ئاماژەدان بە
توێژينەوە ،ڕاپرسی ،داتای کۆکراوە).
بۆنموونە :بەپێی توێژينەوەی ڕێکخراوی تەندروستی جيهانی WHOکێشانی
نێرگەلەيەک =کێشانی  ١٠٠جگەرە
-3بايەخی ئەم بۆچوونە الی جەماوەر:
بەخستنەڕووی بايەخی بۆچوونەکەت ،ئەوە بەجەماوەر دەگەيەنێ بۆچی ئەم بابەتە
الی ئەوان جێی بايەخ بێ.

 -٧هەنگاوەکانی بيرکردنەوەی ڕەخنەگرانە:
-١کۆکردنەوەی زانياری و بەڵگە ی پەيوەست بە بابەتەکەوە
-٢خستنەڕووی ڕاوبۆچونە جياوازەکان
-٣تاوتوێکردنی ڕاوبۆچوونەکان و پشکنينيان بۆ دڵنيابوون لە دروستی و
نادروستيان.
-٤جياکردنەوەی خاڵی بەهێزو الوازی ڕاوبۆچوونەکان
-٥هەڵسەنگاندنی هەر ڕاوبۆچوونێک بەشێوازێکی بابەتييانە
 -٦پێشکەشکردنی ئارگيومێنت لەسەر دروستی ڕاوبۆچوونەکان

 -٨تايبەتييەکانی بيرکردنەوەی ڕەخنەگرانە:
کەسی بيرکەرەوەی ڕەخنەگرانە چەند خەسڵەت و تايبەتمەندييەکی هەيە لەوانە:
-١بايەخدانی تايبەت بە بابەتەکە،کەسێک کە خاوەنی بيرکردنەوەی ڕەخنەگرانە بێ
بيرکردنەوە کانی تێکەڵ بەهەموو بابەتێک ناکا ،خۆی لەهەموو بابەتێک
هەڵناقوڕتێنێ،واتە قسە لەبابەتێکەوە ناکا کە زانياری پێويست و ئەوتۆی لەبارەيەوە
نەبێ.
-٢ئەوڕاستيەی ال ئاشکرايە ،کەهەندی ئەنجام ڕەنگە ڕاست بن و هەندێ
ئەنجاميش بەدڵنياييەوە ڕاستن.
-٣دەزانێ چ کاتێک پێويستی بە زانياری زياترە لەبارەی بابەتێکی دياريکراودا.
-٤دەزانێ مرۆڤەکان تێگەيشتنی جياوازيان هەيە لەيەکتری بۆ بابەتێکی دياريکراو.
-٥لەهەمووبابەتی نالۆژيکی و ناڕوون دەپرسێ و دەکۆڵێتەوە.
 -٦جياوازی دەکا لەنێوان بيرکردنەوەی سۆزگەرايی و بيرکردنەوەی لۆژيکيانە.
-٧پشت بەسەرچاوە ی زانستی باوەڕپێکراو دەبەستێ و ئاماژەيان پێدەکا.
-٨بەهەمان ئەندازە بايەخ و گرنگی بەهەموو ڕەهەند کانی بابەتەکە دەدا.
-٩بەردەوام لەسەر خاڵی سەرەکی و کرۆکی بابەتەکە دەمێنێتەوە و لێی
دوورناکەوێتەوە.

-١٠لەکاتی هەبوونی ئاڕگيومێنتی پێويست هەڵوێست وەردەگرێ ياخود واز لە
هەڵوێستێک دەهێنێ.

دووەم :کارامەيی نوسينی ڕاپۆرت :
-١کارامەييەکانی نوسينی ڕاپۆرتی ئەکاديمی :
-١چۆنيەتی بەکارهێنانی سەرچاوەکان و شێوازی ئاماژەدان بە سەرچاوەکان و
نووسينی سەرچاوەکان لە پەراوێز و دوورکەوتنەوە لە وەرگرتن و بردنی بيرۆکە
و ئاماژەنەدان بەسەرچاوە،هەروەها چۆنيەتی پوختکردنی و وەرگرتنی زانياريی لە
سەرچاوەوە ئاماژەدان پێی.
-٢تۆمارکردنی تێبينيەکان
-٣کارگێری کات و ڕێکخستنی کات
-٤پەيکەربەندی ڕاپۆرتی ئەکاديمی
پەيکەربەندی ڕاپۆرتی ئەکاديمی بەم شێوەيە:-١ناونيشان و ئامادەکار
-٢پێشەکی
-٣ئامانج و مەبەستی ڕاپۆرت
-٤کەرەستەبەکارهاتوەکانی کۆکردنەوەی زانياری
-٥ناوەڕۆک و شرۆڤەی زانيارييەکانی راپۆرتەکە
-٦پوختە يان ئەنجامەکان
-٧سەرچاوەکان
سێيەم :تەندروستی و سەالمەتی
چوارەم :کارگێڕی کات

پێنجەم :سيمينار و پەبڵينگ و سپيکينگ
شەشەم:پۆستەر
حەوتەم:پێشەکی بۆ گفتوگۆی ئەکاديمی:
دوای ئەوەی لە جۆرەکانی بابەتی گفتوگۆی ئەکاديمی و هەردوو اليەنی الگيرو دژ
شارەزابووين و ناسيمان ،پێويستە جۆرەکانی ئاخاوتن قسەکردن لە گفتوگۆی
ئەکاديمی بناسين و شارەزای ڕێکخستنی ئاخاوتنەکان بين ،چونکە ڕێکخستنی
ئاخاوتنەکان لە گفتوگۆی ئەکاديمی ئاسان نابێ ئەگەر شارەزاييمان لەوانەی
سەرەوە نەبێ.
مەبەست لە ڕێکخستنی ئاخاوتنەکانيش ڕێکخستنی بيروڕا جياوازەکانە کە پاڵپشتی
ن بە بەڵگەی باوەڕپێکراو لەسەر بابەتەکەدا.
-ئاخاوتنەکان لە گفتوگۆی ئەکاديمی دوو جۆرن:-١ئاخاوتن (قسە)بنياتنەرەکان Constructive speeches
-2ئاخاوتنە تانە لێدەرەکان Rebuttal speeches
يەکەم:ئاخاوتن قسە بنياتنەرەکان
ئەم جۆرە ئاخاوتنە دەکەونە دەستپێکی گفتوگۆی ئەکاديمی و بەشێوەيەکی گشتی
دوو جۆرن( ئاخاوتن ئەرێنيە بنياتنەرەکان ،ئاخاوتن ە نەرێنی بنياتنەرەکان)
گفتوگۆی ئەکاديمی بە ئاخاوتنی ئەرێنی بنياتنەر دەستپێدەکا و بەدوای ئەويش
نەرێنی ديت ،کەلەاليەن ئاخێوەری يەکەمی تيمی لەگەڵ ئاڕاستەی جەماوەر يان
دادوەرەوە دەکرێ.
سەرەتا ئاخێوەر کە بە ساڵوکردن دەستپێدەکا و پێشەکييەک لەبارەی ناونيشانی
بابەتەکە باسدەکات و پاڵپشتی خۆی بۆ بابەتەکە دەردەبڕێ و هۆکارە سەرەکييەکان
بەخاڵ دياری دەکا.

دواتر ڕوونکردنەوە دەدا لەسەر هەريەک لە خاڵەکان بە پشت بەستن بە بەڵگە و
گەڕانەوە بۆ سەرچاوەی زانيارييەکان ،لە کۆتاييدا قسەکەی لە کورتەيەک دا
کۆدەکاتەوە و سوپاسی ئامادەبووان دەکا بۆ گوێگرتن لێی.
دوای کۆتاييی هاتنی ئەم قسەکردن ە ڕاستەوخۆ يەکەم ئاخاوتنی نەرێنی
بنياتنەرلەاليەن قسەکەری يەکەمی تيمی دژ بەئاراستەی جەماوەر يان دادوەر
دەکرێ کە بەتەواوەتی لە قسەکردنەکەی پێش خۆی دەچێ لەڕووی پێکهاتنەوە،
بەاڵم تەواو جياوازە لەڕووی تێڕوانينە وە بە نەرێنی بۆ بابەتەکە.
ئەمەش بەم شێوەيە دەبێ قسەکەری اليەنی دژ دای ساڵوکردن و پێشکەشکردنی
پێشەکييەک لەسەر بابەتی گفتوگۆ و دژايەتی خۆی بۆ بابەتەکە دەردەبڕێ و
هۆکارە سەرەکييەکان بەخاڵ دياری دەکا بە بەڵگە و ئاڕگيومێنت بيرو بۆچونی
اليەنی بەرانبەر ڕەت دەکاتەوە.
دوەم:ئاخاوتن تانە لێدەرەکان(ڕەتکراوەکان)
لەم جۆرە ئاخاوتنەدا قسەکەر کان پێداگری دەکەن لەسەر ڕاوبۆچونەکانيان و
دووپاتکردنەوەی ڕاستی ئاڕگيومێنتەکانيان و ڕەتکردنەوەی ڕای بەرانبەر.
تانە لە ئاڕگيومێنتەکانی يەکتری دەدەن بەمەبەستی سەرنجڕاکێشانی جەماوەر
تاوەکو سەرکەوتنی گفتوگۆکە بۆ تيميەکەيان دەستەبەر بکەن.

