{ تکالیف کاردوی اول }
نام تکلیف :کارگاه گفتوگو
تمرین اول( :فردی)
فیلم مناظره «صنعت خودرو» را دیدید؟ اگر نه ،اول فیلم را در سایت ببینید .یمتوانید از این لینک استفاده کنیدidebate.ir/tgg :

به نظرتان گفتوگو بود یا بحث؟
های از آن ،بحث .به نظر شما کجاها گفتوگو
های از مناظره ،گفتوگو بوده و قسمت ی
یا نه ...بگذارید دقیقتر ربپسم ...باالخره قسمت ی
مسپ را عوض یمکند و گفتوگو را تبدیل به بحث یمکند؟
به بحث تبدیل یمشود؟ در هر قسمت فکر یمکنید کدام حرف یا حرکت ،ر
ر
هر موردی را که پیدا کردید ،جداگانه بنویسید .بعد ببینید در هر مورد ،رعایت نکردن کدام یک از مهارتهای گفتوگو ،باعث شوع
ن
گرفت از مهارتهای
بحث شده؟ حاال خودتان را در جایگاه طرف مقابل بگذارید ،ببینید اگر جای او بودید و یمخواستید با کمک
گفتوگو ،بحث ایجاد شده را دوباره به جاده گفتوگو برگردانید ،چه کار یمکردید؟ چه یمگفتید؟
حاصل یافتههایتان را در این جدول وارد کنید .یمتوانید هر چند سطر که خواستید به جدول اضافه کنید.
دقیقه ...

حرف یا حرکت که
باعث رشوع بحث شد

مهاری که رعایت نشد

در جایگاه طرف مقابل...

مورد 1
مورد 2
مورد 3
مورد 4

این تمرین یمتواند در قالب ورد یا عکس از نوشته در سایت بارگذاری شود ویل اگر در قالب عکس ،ن
مت خوانا نباشد تکلیف تحویل
داده نشده در نظر گرفته یمشود.

تمرین دوم (گرویه)
ر ن
طرفت مناظره یمخواستند
با دوستانتان قسمت مشخص شده از فیلم «مناظره صنعت خودرو» را با دقت ببینید .در این چند دقیقه،
چه پیایم را منتقل کنند؟ به زبان سادهتر ،یمخواستند به هم چه بگویند؟ پیام اصیل را پیدا کنید و سیع کنید مکالمه جدیدی تنظیم
خوی رعایت شود .به طوری که اگر خودتان را جای
کنید که در آن هم پیام افراد به درست منتقل شود و هم مهارتهای گفتوگو به ی
ر ن
طرفت گفتوگو قرار دهید ،در پایان احساس رضایت کنید.
هر یک از
گوی را که طرایح کردهاید ،اجرا کنید و صدای خود
حاال هر کدام از شما باید نقش ییک از مناظرهکنندگان را بر عهده ر
بگپد .بعد گفتو ی
را ضبط کنید و آن را در سایت بارگذاری نمایید.

مشتاق دیدار و گفتوگو
موفق باشید

