
   

 

 

 

کتاب با  3تدریس می گردد( و  متر 3) هر کتاب در  Pocketsکتاب با عنوان  3این دوره شامل   توضیحات کلی:* 

) هر  جلسه ای  51ترم  51ترم تدریس می گردد( می باشد که مجموعا در  2) هرکتاب در   First Friendsعنوان 

بیشتر مکالمات کاربردی باید بصورت  سال می باشد. 52تا  4 سنین تدریس می شود.این دوره ویژه دقیقه( 07جلسه 

 به زبان آموز اعطا خواهد شد.)سبز(  Greenدر پایان این دوره مدرک  .انگلیسی با زبان آموز صحبت شود 

 

داشتن برد مهربانی انجام نمایش عروسکی++  کارتنی + کتاب کار + سی دی سکتاب در مواد درسی این دوره:* 

و انجام  ways to home “ "و Teacher and ladders "برای کالس ها، انجام دوبازی مخصوص زبانسرا با نام های 

 گان و تنوع کالسژکاردستی جهت آموزش وا

 

و با  دهند هر درس را فرا گیرند و دو به دو با هم مکالمات را انجامزبان آموزان با تمرین و تکرار  باید کتاب درسی:* 

د. کالس را به محیطی جذاب برای زبان آموزان تبدیل دینه گردااجرای بازی و نمایش و فیلم و کاردستی آموزش ها نه

و شعرهای کتاب را حتما باهم و با صدای بلند همراه با سی دی بخوانند. و با زبان آموزان حتما انگلیسی صحبت کنید.

 شود.

آمیزی کرده و انجام دهند و پس از پایان هر درس باید زبان آموزان کتاب کار همان درس را با دقت رنگ  کتاب کار:* 

 در صورت داشتن وقت تمرینات در کالس و دسته جمعی انجام شود. توسط معلم چک شود.

 

 

 

این نرم افزار شامل کارت و اموزش صوتی و تصویری کلمات زبان انگلیسی است.که هر جلسه  نرم افزار آموزشی:* 

در صورت صالح دید  دقیقه تا یک ربع باید برای زبان آموزان نمایش داده شود. 01یا یک جلسه در میان به مدت 

توجه: فلش کارت در صورت صالح دید معلم تهیه  معلم زبان آموزان می توانند همگی از نرم افزار فوق داشته باشند.

 خواهد شد ولی ضروری نیست.

 

 دوره خردساالن

CHC (Children Course) 

کنید کالس ها را دانش آموز محور اداره کنید. زبان آموزان در همه اساتید بزرگوار همواره سعی 

ه که خودشان انجام می دهند به آنچ شما فقط نظارت کنید. فعالیت ها نقش اصلی داشته باشند.

 بهترین شکل به خاطر می سپارند.



تا آمادگی زبان آموز حفظ  دسعی شود کلیه جلسات از زبان آموزان سواالتی پراکنده پرسیده شو سوال پرسیدن:* 

اما سوال پرسیدن برای خردساالن را از طریق بازی های گفته شده انجام دهید. سوال به شیوه پرسش و پاسخ  شود.

 مستقیم برای خردساالن توصیه نمی شود.

سطح باید دارای یک گروه نمایش با حضور زبان آموزان باشد که مطالب کتاب را به هر کالس در این  نمایش عروسکی:* 

صورت نمایش اجرا کنند. و در صورت نیاز از عروسک رسمی زبانسرا )مینیون( می توانید بهره ببرید. نمایشنامه می تواند همان 

 متن کتاب باشد. در این بخش لطفا جدیت بخرج دهید.

اساتید بزرگوار دقت فرمایید که برای کالس خود برد مهربانی همراه با عکس زبان آموزان ساخته و در  داشتن برد مهربانی:* 

 کالس نصب فرمایید و از برچسب ستاره جهت تشویق زبان آموزان استقاده کنید.

در کالس زبان.  Ways to homeو   Teacher and laddersانجام دو بازی  انجام بازی های ویژه زبانسرا :* 

 لطفا برای ایجاد تنوع و نشاط در کالس و همچنین سوال پرسیدن از این بازی ها استفاده فرمایید.

 در کالس هاواژگان کتاب کاردستی  ساختیکی دیگر از موارد الزامی در کالس های این سطح  ساخت کاردستی در کالس:* 

 با مشارکت خود زبان آموزان است که هم باعث نشاط و هم باعث یادگیری عمیق تر زبان آموزان خواهد شد.

 بخش تقسیم می شود:  5کارنامه هر زبان آموز به  نحوه  امتحان گرفتن: *

Listening (35 marks) 

Speaking (30 marks) 

 Reading ( 15 marks) 

 Writing (15)  

 Discipline (5) هر غیبت نیم نمره از این نمره کسر خواهد کرد(   )  

 می باشد. 01نمره که حداقل نمره قبولی  011جمعا 

غیبت می تواند داشته باشد.بیش از این تعداد غیبت باید با آموزشگاه  4هر زبان آموز تا سقف  غیبت سر کالس: *

 و معلم هماهنگ شود و دالیل متقن موجود باشد.

 

 

 



 :مهم چند توصیه* 

تدوین شده معتبر اساتید بزرگوار خواهشمندیم طرح فوق را که با مشورت شما و سایر اساتید آموزشگاههای  -

 طول ترم اجازه اجرای برنامه های فوق را به شما خواهد داد. است، با دقت و کامل اجرا فرمایید.

ان آموزان نظم) احوالپرسی به زب کنار آموزش،می باشد.پس در فراموش نکنیم وظیفه ما آموزش و تربیت -

 ( را یاد دهید.و ... انگلیسی، مرتب کردن کالس پس از اتمام و احترام متقابل

 و نظارت بر همه جوانب کالس را وظیفه خود بدانیم.به طور منظم سر کالسها حضور یافته  -

 ر حاصل شود.ظبا حوصله باید سر کالس حاضر شویم تا نتیجه مورد ن -

و لیست و نمرات به آموزشگاه تحویل  شروع شده و به اتمام برسد. تقویم آموزشی زبانسراطبق  حتما ترم باید -

 .داده شود 

غیبت بیش از یک جلسه زبان آموز را حتما به آموزشگاه اطالع دهید و زبان آموزان را به ادامه ترم ها ترغیب  -

 فرمایید و والدین را از وضعیت درسی فرزندانشان مطلع فرمایید.

 ، حتما آموزشگاه را مطلع فرمایید.در صورتی که به هردلیلی قادر به آمدن سر کالس نبودید -

 امید که با عملکرد خوب شما نام )) ایران زمین (( همواره نامی معتبر بماند._ 

 

 من ا... توفیق
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