Danesh English Festival

One of the main aims of Danesh complex is to help its students to
improve their foreign languages. The English Festival was one of our
steps in this way. An activity to enhance student’s ability to present a
chosen subject in English.
.یکی از اهداف موسسه دانش کمک به دانش آموزان برای تقویت زبان انگلیسی آنها می باشد
«جشنواره زبان دانش» به منظور تقویت توانمندی سخنرانی دانش آموز به زبان انگلیسی در
.مورد یک موضوع انتخابی برگزار می گردد

From the beginning of educational year, our students are supposed to
choose an optional subject. Then, they start a hard research in their
chosen topic, and preparing their presentation in English by making a
PowerPoint.
 موضوعی را انتخاب،دانش آموز از ابتدای سال تحصیلی باید با نظر خود و مشورت دبیر زبان
 سپس در رابطه با همین موضوع تحقیقاتی صورت می گیرد و یک فایل پاورپوینت برای.نماید
.ارائه به زبان انگلیسی توسط دانش آموز آماده می شود

When all this was done, the students present their presentation at class
for their classmates and their English teachers. After getting their
teachers comments about their job, students try to correct their
mistakes and improve their presentation by practicing it again and
again.
 دانش آموز کار خود را در کالس برای هم کالسی ها و دبیر خود،بعد از آماده سازی پاورپوینت
 اشکاالت کار برطرف شده و دانش آموز با تمرین بیشتر، با دریافت نظرات دبیر.ارائه می کند
.کار خود را ارتقا می دهد
Another job of the students is to make a poster which contains an
abstract and a picture related to their research subject.
 ساخت یک پوستر است که در،یکی از وظایف دیگر دانش آموز بعد از آماده شدن پاورپوینت
 مشخصات دانش آموز و دبیر و عکس های مربوطه در قالبی مشخص کنار،آن چکیدة موضوع
.یکدیگر قرار می گیرند

The final festival presentations begins in March. The students presents
their work in front of the referees in the order of the schedule. The
referees will be chosen from English teachers of Danesh Complex and
the results will be announced within a week.
مراسم پایانی جشنواره حدود اردیبهشت ماه برگزار می شود .در این مراسم دانش آموزان در
حضور هیئت داوران تحقیق خود را ارائه می نمایند .داوران از دبیران انگلیسی موسسه انتخاب
می شوند و نتایج داوری در عرض یک هفته اعالم خواهد شد .در نهایت به دانش آموزان برتر
جوایز نفیسی اهدا می گردد.

جشنواره زبان پایه هشتم از نگاه دوربین

http://daneshschools.com/gs/?p=56127

جشنواره زبان پایه نهم از نگاه دوربین

http://daneshschools.com/gs/?p=56015

اهدای جوایز به نفرات برتر

http://daneshschools.com/gs/?p=56478

