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 .1معرفی کانون زبان ایران؛ گروه کودکان بخش انگلیسی
ایــن مؤسســه از ســال 1304هجــری شمســی در قالــب یــک انجمــن فرهنگــی در تهــران آغــاز بــه
کار کــرد و پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در ســال  1358بــه کانــون پــرورش فکــری کــودکان و
نوجوانــان واگــذار شــد .از آن پــس بــا عنــوان «کانــون زبــان ایــران» بــه امــر آمــوزش زبــان انگلیســی
و ســایر زبانهــای خارجــی پرداخــت .در ســال  1370گــروه کــودکان و نوجوانــان در مرکــز نیــاوران
تهــران آغــاز بــه کار کــرد .گــروه کــودکان کانــون زبــان ایــران کالسهــای مســتقل خــود را بــرای
نخســتین بــار در پاییــز ســال  1383در مرکــز حجــاب تهــران برپــا نمــود؛ و بــه ایــن صــورت از
گــروه نوجوانــان منفــک گردیــد .ایــن گــروه در ســال  1384در راســتای توســعهی کمــی و کیفــی،
فعالیتهــای خــود را گســترش داد بــه طــوری کــه امــروز در  14مرکــز اســتان تهــران و مراکــز دیگــر
در  23اســتان کشــور زبانآمــوز میپذیــرد.
هــدف اصلــی در گــروه کــودکان ،آمــوزش حــروف زبــان انگلیســی و کســب مهــارت نوشــتن حــروف و
بــه دنبــال آن مهــارت خوانــدن و نوشــتن واژگان در گام اول و آشــنا ســاختن زبانآمــوزان بــا واژگان
و ســاختارهای دســتوری ابتدایــی در گام دوم اســت .بــه کارگیــری آموختههــای زبانــی در قالــب
بــازی ،شــعر خوانــی ،داســتان خوانــی و  ....یادگیــری را بــرای کــودکان در ایــن بخــش لذتبخــش
میســازد .افــزون بــر آن ،کتابهــا و مــواد آموزشــی ایــن مقطــع طــوری برنامهریــزی شــدهاند کــه
پــس از اتمــام دورة کــودکان ،فارغالتحصیــان دانــش قابــل قبولــی از دســتور زبــان و واژگان انگلیســی
خواهنــد داشــت.

 .2گروه کودکان بخش انگلیسی در یک نگاه
 2.1زبانآموزان گروه کودکان

ورودیهــای گــروه کــودکان دانشآمــوزان  8ســالهای هســتند کــه ســال اول ابتدایــی را بــه اتمــام
رســاندهاند و خروجیهــا دانــش آمــوزان  10ســاله میباشــند .بــه عبــارت دیگــر مخاطبیــن ایــن
گــروه دانشآمــوزان  8الــی  10ســاله هســتند.
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 2.2سطوح آموزشی گروه کودکان

زبانآمــوزان گــروه کــودکان در چهــار مقطــع آمــوزش میبیننــد .اولیــن مقطــع ،یعنــی ،Primer
دو ســطح و مابقــی مقاطــع هــر کــدام چهــار ســطح دارنــد .بــه عبــارت دیگــر ،گــروه کــودکان دارای
 14ســطح مــی باشــد.

I

شروع دوره

I

I Primer 2

I Move Up 3 I Move Up 2 I Move Up 1

Move Up 4

I

I

I Step Up 2 I Step Up 3 I Step Up 4

Step Up 1

I

I Jump Up 2 I Jump Up 3 I Jump Up 4

Jump Up 1

پایان دوره
نمودار  :1مقاطع و سطوح گروه کودکان
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Primer 1

 2.3جلسههای آموزشی گروه کودکان

یــک تــرم شــامل  20جلس ـهی آموزشــی و یــک جلس ـهی مالقــات مــدرس بــا والدیــن اســت کــه
ایــن مالقــات در جلس ـهی  11انجــام میگیــرد .در ایــن جلســه زبــان آمــوزان حضــور ندارنــد ولــی
عــدم حضــور والدیــن بــه منزلــه یــک جلســه غیبــت بــرای زبــان آمــوز محســوب مــی شــود.
تمام کالسهای آموزشی گروه کودکان در  21جلسهی  90دقیقهای برگزار میشود.
کالسهــا بــه صــورت عــادی یعنــی دو روز در هفتــه برگــزار میشوند؛شــنبه و چهارشــنبه  /یکشــنبه
و سهشــنبه  /دوشــنبه و پنجشــنبه.

 .3ورودیها و خروجیهای گروه کودکان
 3.1تعیین سطح برای ورود به گروه کودکان

در صــورت عــدم تمایــل متقاضــی بــه آغــاز یادگیــری از اولیــن ســطح گــروه کــودکان ،شــرکت در
آزمــون تعییــن ســطح شــفاهی ،اولیــن مرحلـهی ورود متقاضــی بــه گــروه کــودکان اســت .مــدرس
یــا کارشــناس تعییــن ســطح ایــن گــروه بــا رعایــت اســتانداردهای الزم در زمینههــای آموزشــی
و اجرایــی و بــا توجــه بــه میــزان دانــش زبانــی و تســلط متقاضــی ،پــس از آزمــون تعییــن ســطح
شــفاهی ،ســطح مناســب را بــرای ورود متقاضــی بــه گــروه کــودکان تعییــن مینمایــد.

 3.2انتقال از گروه کودکان به نوجوانان

فارغالتحصیــان گــروه کــودکان و یــا زبانآموزانــی کــه بــه ســن  10ســال رســیدهاند ،بــا شــرکت
در آزمــون تعییــن ســطح گــروه نوجوانــان میتواننــد بــه ایــن بخــش انتقــال یابنــد .ایــن آزمــون در دو
مرحل ـهی کتبــی و شــفاهی برگــزار میشــود.
بــا توجــه بــه آنکــه ارزشــیابی در گــروه کــودکان فاقــد نظــام ردی ـ قبولــی اســت و بــا در نظــر
گرفتــن ایــن حقیقــت کــه تفاوتهــای فــردی زبانآمــوزان در میــزان یادگیــری آنهــا بیتأثیــر
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نیســت ،زبانآمــوزان هــر ســطح خــاص در گــروه کــودکان ممکــن اســت در ســطوح مختلفــی از
گــروه نوجوانــان تعییــن ســطح شــده و ادام ـهی تحصیــل دهنــد.

ورود به گروه کودکان
شروع از سطح Primer 1

شرکت در آزمون تعیین سطح
شروع از سطح تعیین شده
اتمام  / Jump Up 4رسیدن به سن  10سال
شرکت در آزمون تعیین سطح گروه نوجوانان
ورود به گروه نوجوانان

نمودار  :2ورودیها و خروجیهای گروه کودکان در یک نگاه
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 .4معرفی مواد آموزشی :کالسی و کمک آموزشی
سه بستهی آموزشی که در گروه کودکان استفاده شدهاند عبارتند از:
در مقطع  Primerبستهی،An English Primer
در مقطع  Step Upو  Move Upبستهی  Up and Away in Englishو
در مقطع  Jump Upبستهی . Jump Up
الزم به ذکر است که تهیه Oxford Elementary Learner’s Dictionary
و یا  Picture Dictionaryدر سطوح  Jump Up 3,4برعهدهی خود زبانآموز است.
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مواد آموزشی
کتابهای آموزشی و کار  An English Primerهر دو با  CDـ
یک بسته Picture Cards
دفترچهی زبانآموز

Primer 1, 2

کتابهای آموزشی و کار  Up and Away 1با یک  CDـ
کتاب  Activity Book 1با یک CD
دفترچهی زبانآموز

Step Up 1, 2

کتابهای آموزشی و کار  Up and Away 2با یک  CDـ
کتاب  Activity Book 2با یک  - CDکتابهای داستان Readers 1A, 1B
دفترچهی زبانآموز

Step Up 3, 4

کتابهای آموزشی و کار  Up and Away 3با یک  CDـ
کتاب  Activity Book 3با یک  - CDکتابهای داستان Readers 2A, 2B
دفترچهی زبانآموز

Move Up 1, 2

کتابهای آموزشی و کار  Up and Away 4با یک  CDـ
کتاب  Activity Book 4با یک  - CDکتابهای داستان Readers 3A, 3B
دفترچهی زبانآموز

Move Up 3, 4

کتاب آموزشی  Jump Up 1با یک CD
دفترچهی زبانآموز

Jump Up 1

کتاب آموزشی  Jump Up 2با یک CD
دفترچهی زبانآموز

Jump Up 2

کتاب آموزشی  Jump Up 3با یک CD
دفترچهی زبانآموز

Jump Up 3

کتاب آموزشی  Jump Up 4با یک CD
دفترچهی زبانآموز

Jump Up 4

جدول  :3فهرست مواد آموزشی گروه کودکان
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مــواد کمــک آموزشــی بــه ســبب ایجــاد مهــارت بــه کارگیــری آموختههــا در قالبهــای متنــوع
و بــه تبــع آن ایجــاد شــوق و انگیــزه در زبانآمــوزان همــواره نقــش بهســزایی داشــتهاند .در
ایــن راســتا کانــون زبــان ایــران از بهــار  1386بــرای ایــن گــروه ســنی ،فصلنامــهای تحــت عنــوان
 Seesawرا بــه چــاپ رســانده اســت کــه متناســب بــا نیازهــا و آموختههــای زبانآمــوزان مقاطــع
 Move Upو  Jump Upمــی باشــد .همچنیــن لــوح فشــردهی  Let’s Read Togetherکــه
حــاوی داســتانهای پندآمــوز اســت بــرای ایــن دو مقطــع تهیــه شــده اســت.
اســتفاده از مــواد کمــک آموزشــی معتبــر و اســتاندارد در قالــب کتــاب ،نرمافــزار و اســباببازی
نقــش عمــدهای در تثبیــت آموختههــای زبانــی هــر زبانآمــوز خواهــد داشــت.
دسترســی بــه ایــن مــواد کمــک آموزشــی از طریــق کتابفروشــیهای کانــون زبــان ایــران و کانــون
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان میســر میباشــد.

 .5ارزشیابی کالسی و نهایی
در نظــام ارزشــیابی گــروه کــودکان از مجمــوع  100نمــرهی نهایــی %60 ،بــرای فعالیتهــای
کاســی مشــتمل بــر مهارتهــای شــنیداری ،گفتــاری ،خوانــداری ،نوشــتاری ،و نیــز انجــام تکالیــف
و رفتــار و منــش کاســی در نظــر گرفتــه شــده اســت .بــرای هــر زبانآمــوز پــس از هــر  5جلســه
یــک نمــره از  0تــا  60بــرای هــر مهــارت زبانــی ثبــت میگردد؛همچنیــن در جلســههای  10و
 20هــر کــدام یــک نمــره بــرای انجــام تکالیــف و یــک نمــره بــرای رفتــار و منــش کاســی منظــور
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میشــود .آنچــه تحــت عنــوان فعالیتهــای کالســی در قالــب مــوارد آموزشــی و مــوارد انضباطــی
بــرای هــر زبانآمــوز در نظــر گرفتــه میشــود بــه شــرح ذیــل میباشــد:

 5.1موارد آموزشی

الف) مهارت شنیداری
 درک مکالمههای کالسی درک پرسشهای کالسی و اقدام به پاسخ دادن درک واژهها ،جملهها و متنهای خوانده شده در کالس بدون رؤیت متنب) مهارت گفتاری
 توانایی برقراری ارتباط با استفاده از آموختهها پاسخ گویی به پرسشها درستی و صحت گفتار تلفظ و آهنگ قابل قبول -عدم استفاده از زبان فارسی

ج) مهارت خوانداری
 توانایــی خوانــدن حــروف ،واژههــا ،جملههــا و یــا متنهــای هم ـهی مــواد آموزشــی مربــوط بــهیــک ســطح
 سرعت و تلفظ قابل قبول خواندن درک مفهوم واژهها و جملهها و یا متنها؛ به عبارت دیگر درک مطلب -روانخوانی

10
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د) مهارت نوشتاری
 صحت و درستی به لحاظ امال ،ساختار و توالی واژگان رعایت قوانین نوشتاری خوانا بودن دستخط -سرعت قابل قبول نگارش

 5.2موارد انضباطی

الف) تکالیف
 تمیزی و دقت در انجام تکالیف -انجام به موقع تکالیف

ب) رفتار و منش
 نظم و انضباط مشارکت فعال در فعالیتهای کالسی دقت و توجه به درس احترام متقابل تمیزی و دقت در نگهداری وسایلج) غیبتها
 تعداد غیبتهاد) دیرکردها
 -تعداد دیرکردها
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در هــر ســطح ،زبانآمــوزان دو آزمــون کتبــی در قالــب مــرور کالســی ()Class Revision
دارنــد ،کــه آزمــون اول در جلســهی  10و آزمــون دوم در جلســهی  21برگــزار میشــود.
بــرای هــر آزمــون  20نمــره منظــور میگــردد .بــه عبــارت دیگــر  %40از مجمــوع 100
نمــرهی نهایــی هــر زبانآمــوز مربــوط بــه ایــن دو آزمــون اســت.
از مجمــوع  %60نمــرهی کالســی و  %40نمــرهی آزمونهــا ،نمــرهی نهایــی مناســب بــرای
ارتقــاء بــه ســطح باالتــر حداقــل  70میباشــد؛ کــه در صــورت لــزوم ،تکــرار ســطح بــه
زبانآمــوز توصیــه میشــود .همانطــور کــه بیــان شــد در ارزیابــی نهایــی بــه دلیــل
فقــدان نظــام ردی یــا قبولــی ،براینــد نظــر مــدرس و والدیــن تعیینکننــده راهیابــی
زبانآمــوز بــه ســطح باالتــر یــا تکــرار ســطح خواهــد بــود.

A

نمرهی
 70و
باالتر

به تکرار A

نمره
پایینتر
از 70

ارتقاء
به سطح
باالتر

توصیه
ترم
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مهارت گفتاری

60

20
20
60
100
نمرهی
نمرهی
نمرهی مهارت خوانداری
ی
نمره A
+
+
مهارت نوشتاری
آزمون
آزمون
کالسی
نهایی
اول
دوم
تکالیف
رفتار و منش

جدول  :4ارزشیابی در یک نگاه

Children’s Department

مهارت شنیداری

60
60
60
60
60

 5.3گزارش به والدین

یازدهمیــن جلس ـهی هــر تــرم آموزشــی ،بــه جلس ـهی مالقــات مــدرس بــا والدیــن ،بــدون حضــور
زبانآمــوزان ،اختصــاص دارد .در ایــن جلســه ،برگههــای تصحیــح شــدهی آزمــون اول بــه رؤیــت
والدیــن میرســد و بازخــورد کلــی از کار زبانآمــوزان ارائــه داده میشــود .آنگاه برگههــای
گــزارش کار زبانآمــوزان بــه والدیــن ( )Mid-term Report Cardsتوزیــع شــده کــه پــس از
مطالعــه و امضــاء توســط والدیــن و ارائـهی راهکارهــای مناســب توســط مــدرس ،بــه عنــوان ســوابق
آموزشــی زبانآمــوز نــزد والدیــن نگهــداری میشــود .در صــورت غیبــت والدیــن در ایــن جلســه،
برگ ـهی گــزارش بــه والدیــن در جلس ـهی بعــد بــه خــود زبانآمــوز تحویــل داده میشــود تــا بــه
رؤیــت و امضــاء والدیــن ،برســد.
جهــت آگاهــی والدیــن از وضعیــت نهایــی هــر زبانآمــوز ،برگههــای گــزارش بــه والدیــن
( )Final Report Cardsدر پایــان تــرم در اختیــار ایشــان قــرار میگیــرد تــا بــه عنــوان یکــی
دیگــر از ســوابق آموزشــی زبانآمــوزان نــزد ایشــان نگهــداری شــود.

 .6انتظارات آموزشی از زبانآموزان
انتظارات آموزشی از زبانآموزان هر مقطع و یا سطح به شرح ذیل میباشد:

مقطع

سطح

بخش

انتظارات

Primer

1

حروف

یادگیــری حــروف کوچــک و بــزرگ الفبــای زبــان انگلیســی
( )alphabetبــه لحــاظ نــام ،صــدای اولیــه (primary
 )soundو روش درســت نــگارش ( )formationهــر حــرف
کــه در نهایــت بــه قابلیــت نــگارش نــام و نــام خانوادگــی
زبانآمــوز بــی انجامــد
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Primer

1

Primer

2

Primer

1,2

واژهها

یادگیــری صــورت گفتــاری (بیــان) همــهی کلمههــای
کتــاب ،صــورت نوشــتاری (امــا) و خوانــدن برخــی از
کلمههــای صفحههــای New Wordsکتــاب درســی

حروف

یادگیــری ترکیــب حــروف صــدادار ( )vowelsبــه صــورت
ترکیبــات بلنــد ( )long vowelsو نویســههای ترکیبــی
( )digraphsبــه لحــاظ نــام ،صــدا و روش درســت ترکیــب
حــروف بــرای نــگارش کلمههــای صفحههــای New
 Wordsکتــاب درســی

واژهها

یادگیــری صــورت گفتــاری (بیــان و خوانــدن) همــهی
کلمههــای کتــاب و صــورت نوشــتاری (امــا) همــهی
کلمههــای صفحههــای  New Wordsکتــاب

Let’s
Count
Let’s
Write
Let’s
Sing
Let’s
Play
& Films
Songs
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یادگیری صورت گفتاری اعداد  1تا 10

یادگیری صورت نوشتاری کلمات یا اعداد
یادگیری ترانهها و شعرهای آموزشی
یادگیری برخی بازیهای مرتبط با مواد آموزشی
توانایــی خوانــدن شــعرها و پاســخگویی بــه ســؤالهای
مربــوط بــه فیلمهــا و ترانــه هــای نمایــش داده شــده در
کالس (درک مطلــب)

Primer

1,2

Step Up

1,2
3,4

دستوریهای یادگیــری اجــرا یــا عمــل بــه دســتورهای کالســی
( )commandsو توانایــی اســتفاده گفتــاری از آنهــا بــرای
کالسی
 Let’s Actبرقــراری ارتبــاط
مکالمههای
کالسی
Let’s Talk

یادگیــری مکالمههــا و توانایــی اســتفاده گفتــاری از آنهــا
بــرای برقــراری ارتبــاط

یادگیری صورت گفتاری و نوشتاری و معنای کلمههای کتاب
توانایی کلخوانی واژهها
توانایــی اســتفاده از واژههــا و ســاختارهای دســتوری
کتــاب بــرای برقــراری ارتبــاط و پاســخگویی بــه ســؤالها
توانایی جملهسازی با واژهها و ساختارهای دستوری
توانایی مرتب کردن اجزای یک جمله ()unscrambling
توانایــی جملهســازی و یــا پــر کــردن جاهــای خالــی
جملههــا بــا یــک واژه ( )Fill in the blanksبــه کمــک
واژهها و
مــواد آموزشــی بصــری ،شــنیداری و یــا بــدون آنهــا
ساختارهای
توانایی گزینش پاسخ درست ()multiple choice
دستوری
توانایی شناسایی بخش نادرست جملهها
توانایی پاسخ به پرسشها با کمک یا بدون کمک تصویر
توانایی جمع بستن ،منفی کردن ،سؤالی کردن ساده
( )Yes/Noو سؤالی کردن با استفاده از کلمههای استفهامی
()Wh-
توانایی نوشتن پرسش مناسب برای یک پاسخ
توانایــی پاســخ بــه ســؤالهای درک مطلــب مربــوط بــه
ترانههــا و فیلمهــا
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Step Up

3,4

Move Up

1,2
3,4

یادگیری صورت گفتاری ،نوشتاری و معنای کلمههای
داستان
کتابهای توانایی خواندن متن داستان و درک مطلب
داستان
توانایی پاسخ دادن به سؤالهای کلی و جزیی مربوط به متن
)(Readers
توانایی جملهسازی در مورد تصاویر
توانایی پاسخگویی به سؤالهای درک مطلب در انتهای داستان
& Films
Songs

16

توانایــی خوانــدن شــعرها و پاســخگویی بــه ســؤالهای
مربــوط بــه فیلمهــا و ترانــههــای نمایــش داده شــده در
کالس (درک مطلــب)

همــهی مــوارد مربــوط بــه مقطــع  Step Upدر قالبــی
پیچید هتــر
خواندن یک متن و پاسخ به سؤالهای درک مطلب
بازنویســی جملههــا بــا تغییــر عنصــر زمــان و یــا ســایر
واژهها و
ساختارهای عناصــر جملــه
دستوری توانایــی پاســخ بــه ســؤالهای درک مطلــب یــک متــن
شــنیده شــده
توانایی کامل کردن جملههای ناتمام
توانایی جملهسازی با چند واژهی مشخص
کتابهای
داستان
)(Readers

همــهی مــوارد مربــوط بــه مقطــع  Step Upدر قالبــی
پیچید هتــر

& Films
Songs

توانایــی خوانــدن شــعرها و پاســخگویی بــه ســؤالهای
مربــوط بــه فیلمهــا و ترانــههــای نمایــش داده شــده در
کالس (درک مطلــب)

Children’s Department

حفــظ کــردن و اجــرای مکالمههــا و آمادگــی جایگزینــی
برخــی عبارتهــا و تبدیــل آن بــه یــک مکالم ـهی شــخصی
Talk
 About Itتوانایی توصیف تصویر و پرسش و پاسخ در مورد آن
یادگیری صورت گفتاری و نوشتاری و معنای کلمهها

Jump Up

1,2
3,4

Jump Up

3,4

Learn

توانایــی اســتفاده از تمــام آموختههــای مقاطــع پیشــین
(دســتوری و واژگانــی) بــا کمتریــن میــزان خطــا و در قالبــی
پیچید هتــر

یادگیری معنا ،صورت گفتاری و نوشتاری واژههای داستان
توانایی خواندن متن داستانها و درک مطلب
توانایی پاسخ دادن به سؤالهای کلی ،جزیی و درون متنی
Read
توانایی توصیف تصاویر
Together
توانایی پاسخگویی به سؤالهای درک مطلب کتاب
توانایی خالصهگویی داستان در قالب سؤالهای مطرح شده
توانایی نوشتن سؤال برای یک متن و پاسخ به آنها
Practice
Writing

توانایــی اســتفاده از واژهنامــهی تصویــری و ســادهی
انگلیســی بــه انگلیســی
توانایــی پیــدا کــردن معنــا و مثــال برخــی از واژههــا از
واژهنامــه
توجه به اجزاء سازندهی واژهها و جملهها
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 .7انتظارات اجرایی از زبانآموزان
انتظارات اجرایی از زبانآموزان همهی مقاطع به شرح ذیل میباشد:

 7.1حضور و غیاب

 داشــتن  4جلســه غیبــت بــرای هــر زبانآمــوز در طــول یــک تــرم بــه لحــاظ اجرایــی مجــاز اســت.در صــورت غیبــت بیــش از  4جلســه ،زبانآمــوز میتوانــد تــا پایــان تــرم در کالس حضــور یابــد
ولــی از شــرکت در آزمــون پایــان تــرم محــروم میباشــد و بایــد ســطح را تکــرار نمایــد.
 داشــتن تأخیــر بیــش از  15دقیقــه ،غیبــت محســوب میگــردد؛ همچنیــن تــرک کــردن کالس 15دقیقــه زودتــر از تعطیــل شــدن کالس بــا هماهنگــی دفتــر مرکــز آمــوزش و اجــازهی مــدرس
میســر میباشــد و زمــان بیشتــر از  15دقیقــه ،غیبــت محســوب میشــود .بایــد توجــه داشــت
کــه ورود و خــروج بیموقــع زبانآمــوزان موجــب اختــال در رونــد عــادی کالس و برهــم زدن
تمرکــز زبانآمــوزان میشــود.
 داشــتن شــماره تلفــن حداقــل یکــی از همکالســیها جهــت پیگیــری درسهــا و تکالیــف درهنــگام غیبــت
 بــه امانــت گرفتــن مطالــب تصحیــح شــدهی یکــی از همکالس ـیها و مقایســه بــا مطالــب خــودبــه هنــگام غیبــت

 7.2در کالس

 بــه همــراه داشــتن تمــام وســایل مــورد نیــاز؛ چــرا کــه نبــود هــر یــک موجــب اختــال در امــریادگیــری میشــود.
 حاضر شدن به موقع در کالس به همراه داشتن همهی تکالیف انجام شدهی جلسهی مربوطه رعایت نظم فردی و عمومی در کالس18
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 توجه کردن به درس و شنوندهی خوبی بودن مشارکت در برنامههای کالسی و داشتن حضور ذهن بلند کردن دست برای پاسخگویی به مدرس به همراه داشتن دفترچهی یادداشت برای ثبت با دقت تکالیف اســتفاده کــردن از رنگــی متفــاوت بــرای تصحیــح اشــکالها بــه جــای پــاک کــردن؛ چــرا کــهبــرای مــرور درسهــا میتواننــد بــه نقــاط ضعــف خــود توجــه بیشــتری بکننــد.
 حاضــر شــدن در مرکــز آموزشــی زودتــر از موعــد مقــرر جهــت اطالعرســانی بــه مــدرس در مــوردمشــکل موجــود در انجــام تکالیــف و یــا کامــل نبــودن آن
 توجه به اعالمیههای روی تابلوی اعالنات دقــت در حفــظ و نگ ـهداری کتابهــا؛ چــرا کــه بــه غیــر از مقطــع  ،Jumpاز هــر کتــاب بــرایدو ســطح آموزشــی اســتفاده میشــود.
 -داشتن پوشش مناسب

 7.3در منزل

 استفاده از مداد برای انجام دادن تکالیف گوش دادن به لوحهای فشردهی کتابها انجام گرفتن تکالیف با تکیه بر دانش زبانی خود زبانآموز نظارت والدین بر انجام تکالیف به جای تصحیح و یا انجام آنها بــه رؤیــت رســاندن یادداشــت مــدرس ،برگــه گــزارش بــه والدیــن ()Midterm Report Cardیــا هرگونــه برگ ـهی اطالعرســانی اولیــا در مواقــع لــزوم

 7.4در جلسههای آزمون

 به همراه داشتن تمام وسایل مورد نیاز حضور به موقع در جلسهی آزمونIRAN LANGUAGE INSTITUTE
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 درج کامل مشخصات دقت و توجه به گفتههای مدرس و دستورالعملهای هر بخش نگاه کلی به برگههای آزمون دقت در خواندن هر سؤال پیش از پاسخگویی بازبینی برگهی آزمون برای پرهیز از قلم افتادگی الزم بــه ذکــر اســت کــه آزمونهــای مقطــع  Primerمشــابه ســؤالهای موجــود در بخــش Revisionکتــاب  Workbookو آزمونهــای مقطــع  Step Upمشــابه ســؤالهای موجــود در
بخــش  Revisionکتــاب  Activity Bookمیباشــد.

 .8ارائهی راهکارهایی برای موفقیت درسی
 8.1کلیات برای والدین

 سعی در حضور به موقع و داشتن کمترین تعداد غیبت زبانآموز در مرکز زیــر نظــر داشــتن پیشــرفت و عملکــرد زبانآمــوز :کنتــرل مــداوم رونــد آمــوزش از طریــق مشــاهدهیادداشــتهای مــدرس در دفترچــه زبانآمــوز ،حضــور در جلســة والدیــن و ارتبــاط مســتمر بــا
مــدرس موجــب میشــود نتیجــة نهایــی عملکــرد زبانآمــوز دور از ذهــن نباشــد.
 نظارت بر انجام گرفتن تکالیف ارتباط با مدرس در مواقع لزوم ارتبــاط بــا کانــون زبــان ایــران از طریــق ســایت  ili.irجهــت آگاهــی از مقــررات انضباطــی وآموزشــی و...
 -راهنمایی زبانآموز برای زمانبندی کارها و مرتب بودن
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 8.2کلیات برای زبانآموزان

 بازخوانی مطالب تصحیح شده پیش از شروع انجام تکالیف در اولویت قرار دادن انجام مشکلترین تکالیف ،به دلیل نیاز به تمرکز بیشتر بازخوانی هر تکلیف برای اطمینان از عدم وجود مشکل امالیی و نوشتاری ضبــط کــردن صــدای خــود و گــوش دادن بــه آن بــرای دقــت در نحــوهی تلفــظ و آهنــگ کالم ونیــز افزایــش اعتمــاد بــه نفــس
 در صورت مواجه شدن با مشکل در انجام تکالیف: مطالعهی مجدد مطالب تماس با یکی از همکالسیها و یا کمک از یکی از افراد خانواده یادداشتبرداری از مورد و کمک خواستن از مدرس در جلسهی بعد در اولویت قرار دادن پاسخ به آسانترین سؤالها در آزمونها حدس زدن جواب در مواقع عدم آگاهی و یا تردید در مورد یک سؤال واهمه نداشتن از داشتن اشتباه استفاده از دانستههای زبانی برای برقراری ارتباط با همکالسیها و مدرس استفاده از فرصتهای مناسب برای کاربرد دانستههای زبانی پیوند دادن مطالب جدید با آموختههای قبلی خود اســتفاده از وســایل کمــک آموزشــی مناســب گــروه ســنی بــرای قــرار گرفتــن در معــرض زبــان وکاربــرد دانســتهها در قالــب بازیهــا ،کتابهــا ،فیلمهــا... ،
 فکر کردن به زبان انگلیسی -سعی در روایت داستانها ،وقایع ،کارهای روزمره به زبان انگلیسی

 8.3کسب مهارتها

بایــد توجــه داشــت کــه دانســتن هــر جــزء از زبــان یعنــی توانایــی بــه کارگیــری آن و نــه صرف ـاً
آگاهــی از معنــا ،صــورت گفتــاری و نوشــتاری؛ از ای ـنرو گــوش دادن و خوانــدن مطلــب مناســب
بــا ســطح دانــش زبانــی هــر فــرد بــه طــوری کــه بــا واژههــا و ســاختارها در متنهــای گوناگــون
IRAN LANGUAGE INSTITUTE
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مواجــه شــده و نحــوهی کاربــرد آنهــا را بیامــوزد بســیار مؤثــر میباشــد.
* حروف و واژهها
 تهیــه کارت بــرای کلمههــای آموختــه شــده :تصویــر بــرروی کارت ،کلمــه بــه تنهایــی یــا درقالــب یــک جملــه در پشــت آن .اســتفاده از رنگهــای مشــخص بــرای دســتهبندی کارتهــا
بــه لحــاظ موضوعــی (معنایــی) یــا کاربــردی .منظــور از موضوعــی بــه طــور مثــال دســتهبندی
مترادفهــا ،متضادهــا ،نــام حیوانهــا ،اشــیا ،شــغلها و ...منظــور از کاربــردی بــه عنــوان مثــال
دســتهبندی اســمها ،فعلهــا ،صفتهــا و ...میباشــد .اســتفاده مکــرر از کارتهــا در قالــب
بازیهــای گوناگــون توصیــه میگــردد.
 ایجــاد رابطــهای ســاختگی بیــن صــورت نوشــتاری و گفتــاری و معنــای واژههــا بــرای بــهخاطرســپاری بهتــر ٬بهطــور مثــال نــگارش  eyeبــه نحــوی کــه روی دو حــرف  eمــژه گذاشــته
شــود ،ارتبــاط صــورت نوشــتاری بــا معنــای واژه را تداعــی میکنــد و یــا شکســتن واژهی earring
بــه  ear+ringبــه لحــاظ نوشــتاری .و نیــز گروهبنــدی مــواردی بــا وجــه اشــتراک خــاص در قالــب
یــک جــدول
* ساختارهای دستوری
 استفاده از کارتهای فوقالذکر برای ساختن جملههای مشابه با الگوی تدریس شده دقــت بــه هنــگام تصحیــح شــدن اشــتباهات توســط مــدرس و یــا هــم کالســیها و ســعی دررفــع آن
 اجتناب از فکر کردن به زبان مادری و اجتناب از سعی در ترجمهی آن به انگلیسی مقایسهی نکات جدید با آموختههای قبلی -سعی در به کارگیری آموختهها برای ارتباط با مدرس و سایر همکالسیها
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* خواندن
 گوش دادن به لوحهای فشرده آموزشی کتاب در هر جای ممکن حتی در خودرو بلندخوانی در حضور دیگران یا در مقابل آیینه ضبط کردن صدای خود و گوش دادن به آن -توجه به پیام کل متن یک داستان در ابتدا و سپس پرداختن به جزئیات

 .9سخن آخر
بایــد آگاه باشــیم کــه هــر کــودک بــا ســرعت مخصــوص بــه خــود از نظــر جســمی ،احساســی،
اجتماعــی و فکــری رشــد میکنــد .کســب مهارتهــای زبانــی نیــز در زبانآمــوزان متفــاوت اســت.
همه فرامیگیرند ولی هر فرد به شیوهی خود.
پس سعی کنیم از مقایسهی کودکان با یکدیگر در هر زمینهای بپرهیزیم.
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نﺸانی تلگراﻡ:

نﺸانی پایگاه اینترنتی:

Telegram.me/ilichannel
www.ili.ir

