
  راتاــــــــــــــــإش             
                            

   م اإلنجليزيةتعلراكز ـم             
  

  

 و املطلـع علـى   مية  والتطويرية للغة اإلجنليزيـة،    انتشرت يف اآلونة األخرية مراكز خمتصة بطرح الدورات التعلي        
راكز يف تعليم و تطوير وحتسني اللغـة اإلجنليزيـة ، إال أن بعـضها اجتـه     مثل هذه الربامج واألنشطة جيد فائدة امل     

أضع بني يـديك أنواعهـا ومـا جيـب علـى      . حيث الربح دون مراعاة للمادة املطروحة واألساليب الفعالة يف الطرح 
  . الراغب يف االلتحاق مبثل هذه املراكز أن يبحث عنه آمال من اهللا أن حتقق لك الفائدة

 
   :علم اللغة اإلجنليزية  ، هلا نوعان  مراكز ت* 
 : مراكز تعتمد عىل التعليم الذايت -١

حيث يكون املتعلم أو الطالب هو حمور التعليم ومركزه وتقوم كل األفكار والطرق عىل تقوية ذاته ونفسه ، ويكون تعليمه يف معامل أو ما شاهبها ويكون 
  .LSI و كأمثال وول سرتيت: واملعاهد يف ذلك معدودة .  يبه لكل يومهو قائد الوقت وهو الذي حيدد بداية وهناية تدر

 :م نفسه ـمد عىل املعلـتـ مراكز تع-٢
واملعاهد   .يف قاعة دراسية ويف وقت حمدد حيث يلتقي الطالب باملعلم فيتعلم منه ويتحاور معه) تقل أو تكثر ( حيث يكون املتعلم أو الطالب مع جمموعة 

 .ودايركت انجلشأكاديمية الفيصل :  من القسم األول ومنها يف ذلك أكثر بكثري
 

    ؟؟؟ )١(كيف تقوم باختيار مركز تعلم مناسب لك* 
 :من خالل  العنارص التالية يمكنك اختيار وتقييم  مكان تعلمك للغة اإلنجليزية، وهي 

 . الدراسـيــــــةةــــــ عـــدد الطالب يف القاع-٣                                .      التكلفة املالية -٢                                           .     املنهج الدرايس  -١
 . طبيعة املكان والتهيئة و وجود الوسائل كاحلاسب واملسجل والفيديو وغريه-٥            ).       ذايت أو مع معلم (  نظام وطرق التعليم املتبعة -٤
 . عدد ساعات الدراسة واأليام واملدة اإلمجــــــــــــــالية لفرتة الدراسة-٧                             .    التدريبال ــيف جماملركز  ذا ــــربة هـ خ-٦
 ).منزلك(ـــك ــــــان إقامــتــمن مـكــــــ قرب املركز -٩                         كفاءة وجودة املدرسني وشهاداهتم وخرباهتم -٨

 .والتي يمنحها لك بعد االنــتهاءاملركز  شهادات االعتامد اخلاصة هبذا -١٠
 

  ||قدرتك ورغبتك وطبيعة تعلمك هي البداية وأنت الذي تحددها ثم تختار المناسب لك  ||  
 

 

  )٢(أمثلة على أشهر مراكز تعلم اللغة اإلجنليزية املتوفرة يف اململكة العربية السعودية

  

    

 
  

      

      
  

 إشارات ونقاط منوعة وخمتلفة حول مراكـز الـتعلم          )١(
  .  من واقع جتربيت وجتربة بعض الزمالء

ال يعين أن ما ذكر هو األفضل لكنه أشـهر املوجـود ، ولكـل        ) ٢(
  . سلبياته وإجيابياته

  

  هــبـكت
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  اختيارفي
  م٢٠٠٩  -هـ  ١٤٣٠
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