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اولین همایش «میانرشتهای آموزش و یادگیری زبان» در مشهد برگزار میشود  
  

دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی گفت: برای نخستین بار  در کشور همایش میانرشتهای آموزش و
یادگیری زبان در دانشگاه فردوسی  مشهدبرگزار میشود.

  

به گزارش خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان،  دکتر رضا پیشقدم در نخستین همایش
میان رشتهای آموزش و یادگیری زبان که  در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی برگزار شد، با اشاره به زمان برگزاری این 
همایش گفت: این همایش برای اولین بار در کشور برگزار میشود و یکی از  ویژگیهای آن برگزاری به دو زبان فارسی و

انگلیسی است.

  

وی اظهار کرد: یکی از کارهایی که در این همایش انجام دادهایم ترکیب  حوزههای مختلف زبانشناسی، روانشناسی،
جامعهشناسی، پزشکی، فلسفه، هنر و  ادبیات است.

  

وی گفت: با توجه به محدودیت زمان برای ارائه مقاله در دو روز ناگزیر به  انتخاب پنج سخنران از بین افراد پیشکسوت،
مجرب، جوان و از گرایشهای مختلف  از کشور استرالیا و دیگر دانشگاهها شدیم.

  

دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی افزود: حدود 700 چکیده  مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد
که حدود 200 اثر توسط هیات داوران  انتخاب و 100 اثر برای ارائه به صورت سخنرانی و حدود 100 اثر دیگر برای 

ارائه به صورت پوستر منتخب شدهاند.

  

پیشقدم از انتخاب عنوان این همایش با رویکرد میانرشتهای در زبان خبر داد  و عنوان کرد: دنیای امروز دنیای جهانی
شدن، تکثیر و تکثر است و لازمه رشد  در چنین فضایی انعطافپذیری و بررسی خردمندانه آرا و نظریات دیگران است.

  

وی افزود: قاعدتا تفکر جزیرهای و جزمی در چنین فضایی ما را به سمت و سوی  فتح قلههای موفقیت رهنمون نمیسازد و
براستی برقراری گفتوگوی هوشمندانه  باعث فربه شدن تفکرات میشود و ما را به سمت کوچکتر کردن مرزهای دانش

پیش  میبرد.
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پیشقدم ادامه داد: آموزش زبان نیز از این قاعده مستثنی نیست، زمانی که ما  از آموزش زبان سخن میگوییم ناگزیر به
یاد زبانشناسی و ارتباط آن با زبان  میافتیم بنابراین رویکرد میانرشتهای به معنای برقراری گفتوگو با دیگر  علوم

است.

  

وی در پاسخ به ضرورت حفظ زبان فارسی، افزود: پاسداری از زبان، وظیفه فرهنگستان زبان فارسی بوده و با حوزه ما
مرتبط نیست.

  

دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی اظهار کرد: دلیل رشد  برخی از کشورها ایجاد تعاملات است و یکی
از این تعاملات میتواند تعاملات  زبان انگلیسی باشد.

  

وی افزود: از مهمترین اهداف همایش ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش زبان در  کشور، همگرایی رشتهها و علوم
مختلف، بالا بردن سطح آگاهی و دانش  دانشجویان، محققین و مدرسین، ارتقای سطح هویت ملی و مذهبی است.

  

لازم به ذکر است همایش میانرشتهای آموزش و یادگیری زبان صبح و بعدازظهر  روزهای 9 و 10 آبان ماه در دانشکده
ادبیات دانشگاه فردوسی برگزار خواهد شد.
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