برگزاري دورههاي آموزش آزاد

زبان ژاپني و آشنايي با فرهنگ ژاپن
در دانشكده زبانها و ادبیات خارجي دانشگاه تهران
دور ههاي مجموعه کتا بهای
ماروگوتو:-MARUGOTO -

دانشكده زبانها و ادبيات خارجي

دورههاي ماروگوتو -MARUGOTO-با تمرکز بر گفت و شنود محاورهای زبان ژاپني به منظور ایجاد ارتباط کالمی موثر به زبان ژاپني
برگزار ميشود .هدف عمده از اين دورهها ايجاد توانايي ارتباط محاورهاي و كالمي به زبان ژاپني در موقعیتهای گوناگون است و
نكات جزئی دستور زبان و ساختار جمله چندان مورد توجه نيست .ويژگيهاي اين دورهها به قرار زير است:
•اين دورهها توسط واحد آموزش زبان ژاپني بنياد ژاپن و بر اساس آخرين نتايج نظريههاي مختلف آموزش زبان دوم به منظور
ارتباط کالمی موثر طراحي شدهاند .براي نمونه ،زبانآموز در حين تمرين محاوره و مكالمه ،به طريق «درك-كشف» نكات دستور
زبان را فرا خواهد گرفت و روند آموزش روندی دستور زبان محور نخواهد بود.
•در ترم اول این دوره زبان ژاپنی آموزش گفت و شنود با حروف التین انجام خواهد شد و نیازی به یادگیری حروف الفبای زبان
ژاپنی نیست اما در دورههای بعدی به تدریج قادر خواهیم شد گفت و شنودهای که یادگرفتهایم را با حروف ژاپنی هیراگانا و
کاتاکانا و درنهایت حروف کانجی بنویسیم.
•اين دورهها به شكلي طراحي شدهاند كه تمامي زبانآموزان حتي آنها كه در هفته يك بار بيشتر فرصت آموختن ندارند ،بتوانند
مكالمه زبان ژاپني را به تدریج فرا بگيرند.
•اين دورهها توسط بنياد ژاپن و به شكل آنالين پشتيباني ميشود .عالوه بر اينكه تمامي منابع مكتوب و صوتي آن به شكل
آنالين در دسترس است ،امكان استفاده از دورههاي آنالين به عنوان مکمل دوره آموزشی هم وجود دارد.
•مثالها ،جمالت و تصاوير استفاده شده در كتابها به شكلي است كه زبانآموز عالوه بر يادگيري زبان ژاپني با فرهنگ ژاپن که
بخش جداییناپذیر زبان ژاپنی است هم آشنا ميشود.
•کالسهای این دورهها با تدریس اساتید ژاپنیاالصل و اساتید مجرب ایرانی گروه زبان و ادبيات ژاپني برگزار خواهد شد و
مناسب برای کسانی است که قصد سفر به ژاپن به منظور ادامه تحصیل ،جهانگردی یا زندگی را دارند.

منابع و كتابهايي كه تدريس خواهد شد:

اين دورهها شامل  6ترم است
هر ترم شامل  18جلسه  90دقيقهاي است
هزينه هر ترم  300هزار تومان است.

دورههاي آمادگي آزمون سنجش توانايي زبان ژاپني()JLPTآمادگي براي سطحهاي N3
و .N4

آزمون بین المللی سنجش توانایی زبان ژاپنی ( )JLPT: Japanese Language Proficiency Testبرای اولین بار سال  1984در 15
کشور جهان با تعداد  7000نفر شرکت کننده در سه سطح مقدماتی ( ،)N3متوسطه ( )N2و پیشرفته ( )N1و زیر نظر بنیاد تبادالت بین
اللملی ژاپن و انجمن حمایت از آموزشهای بین المللی ژاپن ( )JEES: Japan Educational Exchanges and Servicesبرگزار گردید.
از سال  1984تا به حال هر سال به تعداد کشورهای برگزارکننده آزمون و شرکتکنندگان آن افروده شده است .سال  2017میالدی
این آزمون در  81کشور برگزار شد و تعداد کل شرکت کنندگان آن به  404,106نفر رسید .همچنین ،از سال  2010میالدی تعداد
سطوح سه گانه یادشده ،به پنج سطح ( N1, N2, N3, N4, N5سطح  N1دشوارترین و  N5آسانترین سطح است) تغییر شکل داد.
در حال حاضر ،این آزمون برحسب تعداد شرکت کنندگان در برخی از کشورها سالی دوبار و در برخی ساالنه یکبار برگزار میشود .در
ایران ،این آزمون از سال  2012میالدی آغاز شده و سالی یکبار(در اوایل آذرماه) برگزاری میشود .جرئیات مسایل مربوط به اين آزمون
در آدرس اینترنتی < >https://www.jlpt.jpبه زبانهای ژاپنی و انگلیسی در دسترس است.

منابع و كتابهايي كه
تدريس خواهد شد:

در اين دوره كتابهاي حاوي سؤاالت آزمون شامل سواالت مربوط به دستور زبان ،درک مطلب،
حروف کانجی ،کاربرد واژهها ،بخش شنیداری و توضیحات الزم برای درک جوابهای صحیح
تدريس خواهد شد كه مورد تأييد بنياد ژاپن و انجمن حمايت از آموزشهاي بينالمللي ژاپن
است.

هر ترم شامل  15جلسه  90دقيقهاي است و هزينه
هر ترم  250هزار تومان است.

دور ه آشنايي با فرهنگ و هنر ژاپن (گلآرايي ،خطاطي ،سينما و موسيقي ژاپن و غیره).
اين دوره مخصوص آشنايي با كشور ژاپن به ویژه فرهنگ و هنر آن است .كساني كه به
فرهنگ اين كشور عالقمند هستند ،در اين دورهها ميتوانند با جنبههايي از فرهنگ و هنر غني
اين كشور آشنا شوند.
اين دوره به شكل كارگاه برگزار ميشود كه هر كارگاه سه ساعت با زمان استراحت 20
دقيقهاي در بين آن است .تعداد جلسات كارگاهها و نوع آن بسته به استقبال از موضوعات
متفاوت خواهد بود .درضمن زبان ارائه این دوره «فارسی» درنظر گرفته شده است .اما بر
حسب آشنایی شرکت کنندگان با زبان ژاپنی امکان استفاده از زبان ژاپنی نیز وجود دارد.

هزينه هر جلسه كارگاه  20هزار تومان است.
كالسهاي بحث آزاد به منظور روان سازي گفت و شنود زبان ژاپني (:)Free Discussion
این کالس ها با محوریت موضوعات گوناگون برگزار میشود و با داشتن ساختار بسیار ساده برای روانسازي گفت و شنود زبان
ژاپنی کاربرد دارد .كساني كه دارای سطح توانایی متوسط و پیشرفته زبان ژاپني هستند ،ميتوانند با شركت در اين كالسها زبان
محاورهاي خود را تقويت کرده و از فراموشي و افت توانایی زبانی خود که حاصل تالش طوالنی است ،جلوگيري كنند .اين دورهها با
آموزش اساتید ژاپنی االصل و اساتید ایرانی مجرب گروه زبان و ادبيات ژاپني و برحسب ضرورت با دعوت از میهمانهای متخصص

به منظور پویایی گفت و شنودها و بدون استفاده از زبان فارسی برگزار ميشود .شرکت کنندگان در هر جلسه درمورد موضوعی که از
یک هفته قبل تعیین خواهد شد ،به تبادل نظر میپردازند .مخاطب این کالسها دانشجویان و زبانآموزان ژاپني دارای توانایی متوسط
و پیشرفته خواهند بود.
از آنجا كه مبناي اين دوره بر ايجاد فرصت براي زبانآموزان به منظور گفت و شنود موثر است ،حداكثر ظرفيت پذيرش هر كالس
 10نفر است و كالسها در محیطي دوستانه و راحت برگزار ميشود.

هر ترم شامل  15جلسه  90دقيقهاي است و هزينه هر ترم  350هزار تومان است.
کالسها در دوره بهاری و تابستانی ارائه خواهد شد .تمامی دورهها در دانشكده زبانها و ادبیات
خارجي دانشگاه تهران برگزار ميشود و به فارغالتحصیالن هر دوره ،گواهی اتمام دوره از سوی
دانشکده زبانها و ادبیات خارجي دانشگاه تهران اعطا خواهد شد.
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