
 سرفصل های تی تی سی )مشابه در اکثر آموزشگاهها( 

 (methodology ) روش تدریس .۱
زبان آموزان به بهترین شکل ممکن زبان    از خیلی زمان های قبل تا به االن روش های تدریس اصولی به نحوی که

 .انگلیسی را یاد بگیرند به وجود آمده اند

و گاها متدهای آموزشی جدیدی که توسط بزرگان و   .هر یک از متد های آموزشی هدفی خاص را دنبال می کرده اند
 .در پی تکمیل متد آموزشی قبل از آن بوده است  زبان شناسان بوجود می آمد،

 Audio-lingual method Communicative Direct  ای تدریس از زمان گذشته تا به حال می توان بهاز جمله متده
Grammar–translation method٬TPR و … اشاره کرد. 

آنچه بیشتر اهمیت دارد استفاده و کاربردی است که می توان از این   در واقع اسامی این روشها خیلی مهم نیستند،
 .متدها داشت

)البته یک متادولوژی ثبت شده یا معتبر    دهای دیگری هم برای آموزش توسط افراد بوجود آمده اند،امروزه مت
به عنوان مثال یادگیری زبان در خواب،    نیستند( این روش ها بیشتر تجربی می باشند و کمتر جنبه ی علمی دارند،

 …یادگیری از طریق روش نصرت، یادگیری از طریق کدینگ

زیرا اعتقاد داریم هر چیزی در جای درست قرار گیرد    .از این روش ها را نه تایید و نه رد می کنیم  البته ما هیچکدام
 .می تواند مفید باشد

و اینکه چه زمینه ی  چند نفر از این روش ها نتیجه گرفته اند؟    :اما چیزی مهمی که باید در نظر بگیریم این است که
 علمی دارند که از آنها حمایت شود؟

 تدریس به روش های بروز دنیا .۲ 
قطعا روش های قدیمی    .با به روز شدن روش های تدریس در سراسر دنیا،آموزش زبان انگلیسی هم به روز میشود

 .دیگر جواب نمیدهند، و استادی موفق تراست که روش های آموزشی به روز تری داشته باشد

هدف    .محدود نمیشود بلکه کل آموزش را در برمیگیردروش آموزش به ابزارهای کمکی مثل ویدئو، کتاب و فعالیت  
 .ما بهره گیری و آموزش برترین متد های تدریس جهانی است

 طرح درس .۳
آنها به    .دارند (Lesson Plan) حتی حرفه ای ترین معلم ها هم قبل از اینکه به کالس وارد شوند نیاز به طرح درس

 .د در واقع آن روز کالس خوبی هم نخواهند داشتخوبی می دانند که اگر طرح درسی نداشته باشن

و برای   خوب داشته باشیم نیاز است که حتما به جزئیات توجه کنیم  (Lesson Plan) برای اینکه بخواهیم یک طرح
 .تمامی ساعاتی که تدریس می کنیم برنامه داشته باشیم



 تدریس لغت .۴
اغلب زبان آموزان دوست دارند    .داشتن مهارت تدریس لغات یکی از مهم ترین نیاز های هر مدرس حرفه ای است

 .روزانه تعداد لغت باالیی یاد بگیرند و آن را نشان از پر بار بودن کالس می دانند
ما این است که  وظیفه   .را پشت سر گذاشته ایم، چیز بیشتری است TTC البته وظیفه ی ما مدرس ها که دوره

 بتوانیم لغت ها را به بهترین وجه آموزش دهیم
یکی از راههای بسیار ساده برای تدریس لغت هایی که قابل    .و البته ساده سازی نقش بسیار مهمی را بازی می کند

 مشاهده یا لمس هستند
 .استفاده از آن شی یا عکس آن می باشد

 TTC چند تا راه برای آموزش دارید اما مهمترین آن در  .آموزش دهید را bridge به عنوان مثال می خواهید کلمه پل
 .یا می توانید ماکت آن را به کالس بیاورید و آن را نشان دهید  آموزش با استفاده از تصویر است

 ارتباط موثر و ایجاد خالقیت در زبان آموزان .۵
زه و افزایش خالقیت در دانش آموزان نیز به ایجاد انگی .کس نگفته است که تدریس کار آسانی استتا حاال هیچ

 .تر استمراتب سخت
انگیز را برای شاگردان خود فراهم محیطی شاد و هیجان  کند بتوانیدهای زیادی وجود دارد که به شما کمک میروش
 .کنید

 :به شما کمک می کند تا  TTC جهت پرورش این مهارت

 .کننده در کالس ایجاد کنیدای مثبت و امیدواریک فض .1
 .احساس خوبی در زبان آموزان خود بوجود بیاورید .2
 .آموزان بدهید که کسالت آور نباشد و به رشد آنها کمک کندتکالیفی به زبان .3
 .در کنار حفظ مقام خود به عنوان مدرس شوخ طبع باشید .4
 .کنیدآموزان بیشتر توجه  بتوانید به حاالت روحی زبان   .5

 TTC مدیریت کالس در دوره های .۶
مدیریت کالسی به معنای هنر به    .یکی از موارد بسیار مهم که نباید هیچگاه فراموش شود مدیریت کالس می باشد

 .کالس می باشد در هدایت زبان آموزان به سوی اهداف    کار بردن و بهره گیری ازمهارت های کالس داری

 ٬بلکه به مدیریت چیدمان کالس  مدیریت کالس صرفا به منزله کنترل و مدیریت افراد حاضر در کالس نمی باشد،
 .برد کالس و بسیاری از موارد دیگر نیز مربوط می باشد  ٬فضای کالس  ٬نور کالس

قبل از پرداختن به روش تدریس مدیریت    ن مکث برگزار می شود،که در موسسه زبا TTC در کالس ها و دوره های
 .کالس به کارآموزان آموزش داده می شود

مسلما اگر بهترین مدرس دنیا هم   زیرا ما معتقدیم تا زمانی که نتوانیم کالس خوب و مدیریت شده ای داشته باشیم،
 .باشیم نمی توانیم مطالب را به درستی انتقال دهیم



 آموزش تدریس با کمک زبان بدن .۷
 کننده را در کالس درس ایجاد کند، از آنجا که یک معلم باید همزمان سخنران و رهبر خوبی نیز باشد و فضایی سرگرم

 .یکی از ابزارهای موثر برای او در این زمینه استفاده از زبان بدن است
ی تدریس موثرتر و در عین حال حفظ جدیت کالس می زبان بدن و حاالت چهره از جمله ترفندهای غیر کالمی برا

 باشد
 .که در مواقع لزوم میتوان از آن بهره برد

 .استفاده از این ابزار ارزشمند در زمان تدریس بسیاری از کلمات و گرامرها کار مدرس را بسیار راحت تر خواهد کرد

ن نیاز به بر زبان آوردن کلمه ای ادای فردی کافیست بدو cold / hot برای مثال در زمان تدریس صفت هایی مانند
 .که احساس سرما یا گرما میکند را در بیاورید

 .میتوانید با این مهارت بیشتر آشنا شوید و با اجرای عملی آن خود را مورد آزمون قرار دهید TTC در دوره

 آموزش با کمک بازی و سرگرمی و ابزارهای کمک آموزشی .۸
و فقط گاهی اجازه ی   باید به اجبار کل زمان را روی صندلی های خشک کالس سپری میکردنددر گذشته زبان آموزان  
 .صحبت کردن داشتند

در کالس تاثیرگذاری چشمگیری در    امروزه ثابت شده که جنب و جوش، فعالیت و گاها بازی های مرتبط با درس
 .یادگیری خواهد گذاشت

انواع بازی ها و سرگرمی ها به عنوان ابزارهایی برای ایجاد    یده،امروزه وسایل کمک آموزشی اعم از ساده و پیچ
 .تسهیل درامر تدریس و یادگیری بکار می روند

بدیهی است اگر معلمان    .وسایل کمک آموزشی به عنوان یک رابط توانسته اند نقش خود را به خوبی ایفا کنند
 .ثر بخشی آن ها بهتر خواهد بودمهارت های الزم را برای کاربرد این ابزار را داشته باشند ا

به شیوه ی درست   supplementaries و materials و  سوال اساسی این است که چطور از ابزار کمک آموزشی
 استفاده کنیم؟

بسیاری از اساتید از این موضوع    بعنوان یک مدرس دنیایی از وسایل، عکس ها، ویدیو ها و بازی ها در اختیار دارید،
 .چطور می توانند از این ابزارهای در دسترس استفاده کنندغافل هستند که  

ولی نمی دانند که چطور محتوا را روی آن به    به عنوان مثال بسیاری از مدرس ها وایت برد بسیار زیبایی دارند
 .درستی بچینند که برای مخاطب آنها لذت بخش باشد

و صرفا ترجیح می دهند فقط آن ویدیو و عکس    یرندیا اینکه نمی دانند چطور از ویدیو وعکس برای آموزش کمک بگ
 .در حالی که استفاده از ویدیو روش های خاصی دارد  .را نشان دهند و استفاده ی خاصی از آن نمی برند

آموزش دیده و مدرس غیر حرفه ای توجه به همین نکات   TTC تفاوت بین یک مدرس حرفه ای که در کالس های
 .ریز است

 .ل که چطور از صندلی ها، امکانات کالسف فضای کالس و حتی بچه ها استفاده کنیمنکاتی از این قبی



 اصالح و ویرایش غلط های زبان آموزان در کالس .۹
اما این روش اعتماد به    بعضی از مدرسان بر این عقیده هستند که باید درجا اشتباهات زبان آموزان اصالح شود،

 نفس آن ها را کم می کند،
 .و ممکن است انگیزه ی صحبت و حتی ادامه ی یادگیری زبان را برای همیشه در آن ها از بین ببرد

باید با    رند اما برای غلط گیری از شاگردان هنگام صحبت کردن،به یاد داشته باشید آن ها به کمک شما نیاز دا
 .شخصیت روانشناسی آن ها قبل از هرچیزی آشنا بود

استفاده از زبان بدن و یا تکرار پرسش وار   می توانید به صورت غیر مستقیم اشتباهات زبان آموزان را بیان کنید،
 جمله ی اشتباه،

 .توجه اشتبه خود شده و در صدد تصحیح آن برآیدزبان آموز را به این وامیدارد تا م

 جذابیت کالس و تدریس خالقانه .۱۰
چرا که ما به شیرین کردن، جذابیت دادن،    خالقیت یک اصل اولیه در آموزش زبان انگلیسی محسوب می شود،

 .حفظ و ایجاد انگیزه در مسیر یادگیری زبان انگلیسی نیاز داریم

نیاز به خالقیت برای حفظ انرژی خود   است باشیم در هر مسیری که انتخاب می کنیماگر بخواهیم با خودمان رو ر
و خود استاد باید آمادگی آن را   برای اینکه کالس جذابی داشته باشیم باید بسیاری از فاکتورها را رعایت کنیم  .داریم

 .ت استیکی ازاین فاکتورها برای داشتن کالسی جذاب باال بردن قدرت خالقی  .داشته باشد

از همان ابتدایی که وارد کالس می شویم    .از دیگر فاکتورهایی که کالس را جذاب میکند سطح انرژی استاد می باشد
 .نباید انتظار داشته باشیم که کالس ما پر انرژی و جذاب به نظر برسد  اگر انرژی مناسبی نداشته باشیم

کالس تموم شد   ند و من بسیار دوست دارم این استزبان آموزان در انتهای کالس می گوی  یکی از جمالتی که
 .مگه؟؟!! متوجه می شوم که کالس برایشان جذاب بوده و سر کالس خسته نشده اند

 .جدا از این ها استفاده از بازی ها تکنولوژی، وسایل کمک آموزشی کالس را بسیار جذاب خواهد کرد

 خالقیت .۱۱
بسیاری از شیوه های   .در آموزش زبان انگلیسی بکار بردن شیوه های آموزشی می تواند تاثیرگذارترین بخش باشد

 قدیمی را نمی توان برای آموزش نوآموزان بکار برد

 .ی رده های سنی مختلف و همینطور همه سطح های آموزشی جواب گو نخواهد بوداز طرفی همه روش ها برا
زبان آموزان را به یادگیری    از این رو استاد و معلم زبان باید حتما بتواند با شیوه های خالقانه ای که بکار می برد،

 .مشتاق نماید و در حین آموزش تمرکز آنها را نگهدارد

این روش ها می تواند با توجه به موقعیت و شرایط خاصی بکار برود و نمی توان هر روش را در هر جا و موقعیتی  
 .بکار برد



بلکه باعث می شوند که امر    روش های خالقانه نه تنها انرژی و خالقیت را به کالسهای انگلیسی تزریق می کنند،
 .و کسل کننده ی سنتی خارج شودیادگیری و آموزش زبان انگلیسی از حالت روزمره  

 های عملی تدریس، رفع اشکال و دریافت گزارش عملکردکارگاه .۱۲
اولین دمو   .گرفته خواهد شد Demo پس از فراگیری کل مطالب، از شرکت کنندگان آزمون های عملی تحت عنوان

در آن هر یک از شرکت کنندگان بایستی تدریس خود را طبق اصول و    مربوط به نحوه ی تدریس واژگان می باشد،
 موارد فرا گرفته شده در مقابل مدرس

 داده،و سایر همکالسی های خود ارائه  
و نقاط قوت و ضعف   پس از اتمام ارائه توسط مدرس و سایر همکالسی ها مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت

 .خود را متوجه می شوند

ریدینگ، اسپیکینگ، لیسنینگ، و    به همین ترتیب از تک تک شرکت کنندگان در مورد نحوه ی تدریس گرامر،
خود را محک بزنند و اشکاالت     تا شرکت کنندگان در هر زمینه  هد شدگرفته خوا TTC رایتینگ دموهایی طبق اصول

 .خود را متوجه شوند


