
TTC م؟یکن  سیتدر  یرا حرفه ا یسیچگونه زبان انگل ست؟یچ 

 

ن حال جذاب از جمله دغدغه های هر انسان موفقی است، ن شغیل با درآمد خوب و در عت 
 این روزها داشتی

ن دانش و تخصص الزم در  تدریس و بطور کیل شغل معلیم حرفه ایست که در آن افراد باید عالوه بر داشتی

ن  از مهارت های مهم دیگری از جمله خالقیت، توانایی برقراری ارتباط و  آن زمینه، قدرت صبر و حوصله نب 

 .برخوردار باشند

 

 

TTC چیست و TTC مخفف چیست؟ 

TTC مخفف کلمات Teacher Training Course  و به معنای آموزش و پرورش افراد برای تبدیل شدن به

 .یک مدرس حرفه ای در زمینه ی زبان انگلییس و ورود به دنیای جذاب تدریس است

 آغاز کالس، نحوه ی تدریس خالقادر این دوره بطور کاربردی و عمیل 
ی

 ،نه، برقراری ارتباط موثر با با چگونگ

، و بطور کیل هرآنچه  زبان آموزان خود، نحوه مدیریت کالس تفاوت های آموزش برای رده های مختلف سنن

 .را بعنوان یک مدرس زبان انگلییس نیاز دارید بدانید خواهید آموخت

 

ن دانش الزم در زمینه زبان انگلییس، عالقه برای افرادی طرایحTTC در واقع دوره  شده است که عالوه بر داشتی

ن یم باشند  .مند به تدریس اصویل آن نب 

آموزش و پرورش اساتیدی کامال حرفه ای و آشنا  TTC  دوره هاییگ از اهداف موسسه ی مکث از برگزاری 

 .به برترین تکنیک های تدریس در سطح جهاین یم باشد

 

 اصال چرا زبان انگلییس؟

 میکنیم که توانایی برقراری ارتباط از 
ی
فت تکنولوژی و امکان در دنیایی زندگ ایط بقا خواهد بود، با پیشر جمله شر

 .سفر به سایر نقاط دنیا نیاز به ایجاد ارتباط با انسان های نا آشنا با زبان مادری ما بیشبی شد

 .قاعدتا به هرکجای دنیا سفر کنید افرادی را خواهید یافت که با زبان انگلییس آشنا باشند

 .فرصت های جدید به رویتان یم گشاید زبان انگلییس دریچه ای به سوی

ن حال عالقمند  پس اگر تبحری در این زمینه دارید و یا سال ها برای آموزش خود زمان رصف کرده اید و در عت 

دازید ن ببر  .به تدریس هم هستید، اکنون زمان این رسیده که از این مهارت خود به کسب درآمد نب 
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کت کنم؟ TTCچرا باید در دوره های   شر

ن دانش و تحصیالت در  !حرفه ای و خوب امری اتفاقی نیست دریست قطعا در هر حرفه ای اگر در کنار داشتی

ن  .موفقیت چنداین بدست نخواهیم آورد آن زمینه از مهارت های الزم برخوردار نباشیم ن علم و همچنت 
داشتی

ن زبان های خاریحر را از   .هم تفکیک میکند کسب مهارت و توانایی الزم از مواردی است که مدرست 

ی روبرو   در شغل معلیم به دلیل اینکه در آن بطور مستقیم با انسان ها در ارتباط هستیم با چالش های بیشبی

 

 

هر مدریس در زمینه زبان انگلییس نیازمند محییط است تا قبل از ورود به دنیای واقیع تدریس  .بود خواهیم

 .خود را محک بزند با تمایم این چالش ها روبرو شده و توانایی های

کت در دوره های  این امکان را فراهم میکند تا در فضایی شبیه سازی شده به کالس درس، TTC شر

همراه با جوی صمییم و دوستانه و تحت آموزش ها و راهنمایی های اساتید مجرب بتوانید دانش بالقوه خود 

 .را به صورت بالفعل تبدیل سازید

 

 چه میگذرد و چه مطالنر آموزش داده یم شود؟TTC کالس در  

 تربیت مدرس، جهت جذب و استخدام مدرس زبان انگلییس، از آنجا که موسسات برای برگزاری دوره

 .پردازیماستانداردهای داخیل خود را دارند در اینجا ما به تعریف استانداردهای موسسه زبان مکث یم

در موسسات مختلف در بعضن از شفصل ها به صورت متفاوت تدریس یم شود ویل  TTC دوره ی آموزیسر 

وی کنند عموما یک چهارچوب و قالب خایص  .دارد که همه ی موسسات آموزیسر معتبر یم بایست از آن پب 

در مرحله ی اول در این دوره اساتیدی مجرب در کنار شما هستند تا شما را آماده ی پذیرش و اجرای نقش 

 .مدریس کنند و پاسخگوی هرگونه سوال و یا نیاز شما در این مسب  باشند

 

 :TTC محتویات اصیل دوره 

 رش طرح درسمهارت نگا 

 ورود به مبحث 
ی

وع کالس، طوفان مغزی و چگونگ ن اهداف تدریس، شر در این قسمت مطالنر درباره تعیت 

مورد نظر، بازخورد تدریس، تمرین های جاننر و بطور کیل برنامه ریزی هرآنچه باید در طول آن جلسه انجام 

کت کنندگان به طورعمیل تمرین نگارش ط  .رح درس را انجام یم دهنددهید ارائه خواهد شد و شر
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 مهارت مدیریت کالس

، مدیریت سو  در این مبحث مطالنر درباره ی نوع رفتارمعلم، تفاوت رفتار معلم در رده های مختلف سنن

ن حفظ جو دوستانه و مفرح کالس ارایه یم  رفتار زبان آموز و مطالب مرتبط با مدیریت هوشمندانه در عت 

 .شود

 

 فریع تدریس مهارتهای اصیل و  

کت کنندگان یک دموی ایده آل   (demo) در این مبحث مراحل عمیل تدریس مهارت ها ارایه یم شود و شر

 .از مهارت تدریس شده را مشاهده و تحلیل یم کنند

 

 مهارت تصحیح اشتباهات زبان آموزان 

 تصحیح اشتباهات زبان آموزان ب
ی

ه شیوه های در این قسمت مطالنر درباره ی زمان، شخص، نوع و چگونگ

 .کارآمد ارائه یم شود

، گذاری بیشبی  البته درکنار این مباحث مطالنر از قبیل نوع صحبت کردن معلم، نحوه ی پوشش او برای تاثب 

، وسایل کمک آموزیسر و   .ارائه یم گردد… خالقیت در کالس زبان انگلییس، بازی های زباین

 

 :مکث موارد ذیل تدریس یم گردددر موسسه زبان  (TTC) به طور کیل در کالس های 

 (methodology) مرور روش های موجود در تدریس .1

 آموزش تدریس مکالمه محور و روش های مدرن و بروز تدریس در دنیا .2

 آموزش مراحل قدم به قدم در تدریس هر بخش ) کلمات/ گرامر/ ریدینگ/ ...( و تهیه طرح درس .3

(Lesson Plan) 

 برقراری ارتبایط سازند .4
ی

ه برای زبان آموزانچگونگ ن  ه و ایجاد انگب 

 تدریس مهارت های چهارگانه .5
ی

 (Reading, Listening, Writing, Speaking) چگونگ

 تفاوت تدریس در کالس های گرویه و خصویص .6

 (Classroom Management) آموزش مدیریت کالس .7

 آموزش تدریس با استفاده از زبان بدن .8

 آموزیسر آموزش تدریس با کمک بازی و ابزار کمک  .9



 اصالح و ویرایش غلط های زبان آموزان در کالس .10
ی

 چگونگ

ن تقویت خالقیت های زبان آموزان .11  آموزش تدریس خالقانه برای باال بردن کارایی کالس و همچنت 

های عمیل تدریس، رفع اشکال و دریافت گزارش در خصوص عملکرد متقایصن در یط برگزاری کارگاه .12

 دوره

دازیمدر ادامه ی مقاله با ما هم  .راه باشید تا به برریس بعضن از موارد فوق ببر

 

  ( methodology ) روش تدریس

ین شکل ممکن  از خییل زمان های قبل تا به االن روش های تدریس اصویل به نحوی که زبان آموزان به بهبی

ند به وجود آمده اند  .زبان انگلییس را یاد بگب 

ال یم کرده اند. و گاها متدهای آموزیسر جدیدی که توسط هر یک از متد های آموزیسر هدقن خاص را دنب

 .بزرگان و زبان شناسان بوجود یم آمد، در یر تکمیل متد آموزیسر قبل از آن بوده است

 Audio-lingual method  از جمله متدهای تدریس از زمان گذشته تا به حال یم توان به

Communicative Direct Grammar–translation method٬TPR  اشاره کرد… و. 

در واقع اسایم این روشها خییل مهم نیستند، آنچه بیشبی اهمیت دارد استفاده و کاربردی است که یم توان از 

 .این متدها داشت

امروزه متدهای دیگری هم برای آموزش توسط افراد بوجود آمده اند، )البته یک متادولوژی ثبت شده یا 

 تجریر یم باشند و کمبی جنبه ی علیم دارند، معتبر نیستند( این روش ها بیشبی 

ی از طریق کدینگ ی از طریق روش نرصت، یادگب  ی زبان در خواب، یادگب   ...به عنوان مثال یادگب 

ی در جای درست قرار  ن البته ما هیچکدام از این روش ها را نه تایید و نه رد یم کنیم. زیرا اعتقاد داریم هر چب 

د یم تواند مفید باشد   .گب 

یم این است که ی مهیم که باید در نظر بگب  ن   :اما چب 

 و اینکه چه زمینه ی علیم دارند که از آنها حمایت شود؟ چند نفر از این روش ها نتیجه گرفته اند؟ 

 

 

 تدریس به روش های بروز دنیا

های با به روز شدن روش های تدریس در شاش دنیا،آموزش زبان انگلییس هم به روز میشود. قطعا روش 

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



د  .روش آموزش به ابزارهای کمگ مثل ویدئو، کتاب و فعالیت محدود نمیشود بلکه کل آموزش را در برمیگب 

ی و آموزش برترین متد های تدریس جهاین است  .هدف ما بهره گب 

 

 طرح درس

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

 .آنها به خویر یم دانند که اگر طرح دریس نداشته باشند در واقع آن روز کالس خویر هم نخواهند داشت

ما به جزئیات توجه خوب داشته باشیم نیاز است که حت  (Lesson Plan) برای اینکه بخواهیم یک طرح

 .کنیم و برای تمایم ساعایی که تدریس یم کنیم برنامه داشته باشیم

 

 تدریس لغت

ن مهارت تدریس لغات یگ از مهم ترین نیاز های هر مدرس حرفه ای است  .داشتی

ند و آن را نشان از پر بار بودن کال  س یم اغلب زبان آموزان دوست دارند روزانه تعداد لغت باالیی یاد بگب 

 .دانند

ی است TTC البته وظیفه ی ما مدرس ها که دوره ن بیشبی  .را پشت ش گذاشته ایم، چب 

ین وجه آموزش دهیم و البته ساده سازی نقش بسیار مهیم  وظیفه ما این است که بتوانیم لغت ها را به بهبی

 .را بازی یم کند

هده یا لمس هستند استفاده از آن یسر یا یگ از راههای بسیار ساده برای تدریس لغت هایی که قابل مشا

 .عکس آن یم باشد

 .را آموزش دهید bridge به عنوان مثال یم خواهید کلمه پل

ین آن در آموزش با استفاده از تصویر است یا یم توانید ماکت  TTC چند تا راه برای آموزش دارید اما مهمبی

 .آن را به کالس بیاورید و آن را نشان دهید

 

 موثر و ایجاد خالقیت در زبان آموزانارتباط 

 .کس نگفته است که تدریس کار آساین استتا حاال هیچ

ن به مراتب سخت  ه و افزایش خالقیت در دانش آموزان نب  ن   .تر استایجاد انگب 

ن را برای شاگردان خود کند بتوانید محییط شاد و هیجانهای زیادی وجود دارد که به شما کمک یمروش انگب 

 .کنیدفراهم  



 

 

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

 .کننده در کالس ایجاد کنیدیک فضای مثبت و امیدوار  .1

 .احساس خویر در زبان آموزان خود بوجود بیاورید .2

 .آموزان بدهید که کسالت آور نباشد و به رشد آنها کمک کندتکالیقن به زبان .3

 .طبع باشید در کنار حفظ مقام خود به عنوان مدرس شوخ .4

 .آموزان بیشبی توجه کنیدبتوانید به حاالت رویح زبان  .5

 

  TTC  مدیریت کالس در دوره های

 .یگ از موارد بسیار مهم که نباید هیچگاه فراموش شود مدیریت کالس یم باشد

ی ازمهارت های كالس داری در هدایت زبان آموزان  به كار بردن و بهره گب 
به  مدیریت كالیس به معنای هبن

 .کالس یم باشد سوی اهداف 

ل و مدیریت افراد حارصن در کالس نیم باشد، بلکه به مدیریت چیدمان  له کنبی ن مدیریت کالس رصفا به مبن

ن مربوط یم باشد ٬فضای کالس ٬نور کالس ٬کالس  .برد کالس و بسیاری از موارد دیگر نب 

ن به روش تدریس که در موسسه زبان مکث برگزار یم  TTC در کالس ها و دوره های شود، قبل از پرداختی

 .مدیریت کالس به کارآموزان آموزش داده یم شود

ین مدرس   زیرا ما معتقدیم تا زماین که نتوانیم کالس خوب و مدیریت شده ای داشته باشیم، مسلما اگر بهبی

 .دنیا هم باشیم نیم توانیم مطالب را به درسنی انتقال دهیم

 

 

 نآموزش تدریس با کمک زبان بد

 باشد و فضایی شگرم
ن ان و رهبر خویر نب 

کننده را در کالس درس ایجاد   از آنجا که یک معلم باید همزمان سخبن

 .کند، یگ از ابزارهای موثر برای او در این زمینه استفاده از زبان بدن است

ن حال ح  فظ جدیت کالس زبان بدن و حاالت چهره از جمله ترفندهای غب  کالیم برای تدریس موثرتر و در عت 

 .یم 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

ای ادای  کافیست بدون نیاز به بر زبان آوردن کلمه  cold / hot برای مثال در زمان تدریس صفت هایی مانند

 .فردی که احساس شما یا گرما میکند را در بیاورید

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

 

 آموزش با کمک بازی و شگریم و ابزارهای کمک آموزیسر 

ی میکردنددر گذشته زبان آموزان باید به اجبار کل زمان را روی   صندیل های خشک کالس سبر

 .و فقط گایه اجازه ی صحبت کردن داشتند

ی  گذاری چشمگب  امروزه ثابت شده که جنب و جوش، فعالیت و گاها بازی های مرتبط با درس در کالس تاثب 

ی خواهد گذاشت  .در یادگب 

ی اعم از ساده و پيچيده، انواع بازی ها و شگریم ه 
ی براي ايجادامروزه وسايل کمک آموزیسر  ا به عنوان ابزارهایی

ي بکار یمی روند   .تسهيل درامر تدريس و يادگب 

ی ايفا کنند ی به عنوان يک رابط توانسته اند نقش خود را به خویر
  .وسايل کمک آموزیسر

ی آن ها بهبی خواهد 
بديهی است اگر معلمان مهارت هاي الزم را براي کاربرد اين ابزار را داشته باشند اثر بخیسر

 .بود

 

به شیوه ی  supplementaries و materials سوال اسایس این است که چطور از ابزار کمک آموزیسر و

 درست استفاده کنیم؟

 بعنوان یک مدرس دنیایی از وسایل، عکس ها، ویدیو ها و بازی ها در اختیار دارید،

س استفاده کنندبسیاری از اساتید از این موضوع غافل هستند که چطور یم توانند از این ابزارها  .ی در دسبی

به عنوان مثال بسیاری از مدرس ها وایت برد بسیار زیبایی دارند ویل نیم دانند که چطور محتوا را روی آن به 

 .درسنی بچینند که برای مخاطب آنها لذت بخش باشد

ند  یا اینکه نیم دانند چطور از ویدیو وعکس برای آموزش کمک بگب 

 .آن ویدیو و عکس را نشان دهند و استفاده ی خایص از آن نیم برند و رصفا ترجیح یم دهند فقط

 .در حایل که استفاده از ویدیو روش های خایص دارد



ن یک مدرس حرفه ای که در کالس های ن  TTC تفاوت بت  آموزش دیده و مدرس غب  حرفه ای توجه به همت 

 .نکات ریز است

 .ت کالسف فضای کالس و حنی بچه ها استفاده کنیمنکایی از این قبیل که چطور از صندیل ها، امکانا

 

 اصالح و ویرایش غلط های زبان آموزان در کالس 

بعضن از مدرسان بر این عقیده هستند که باید درجا اشتباهات زبان آموزان اصالح شود، اما این روش اعتماد 

ه ی صحبت و حنی ادامه ی یا ن ی زبان را برای همیشه در به نفس آن ها را کم یم کند، و ممکن است انگب  دگب 

د ن ببر  .آن ها از بت 

ی از شاگردان هنگام صحبت کردن، باید  به یاد داشته باشید آن ها به کمک شما نیاز دارند اما برای غلط گب 

ی آشنا بود ن  .با شخصیت روانشنایس آن ها قبل از هرچب 

 کنید،یم توانید به صورت غب  مستقیم اشتباهات زبان آموزان را بیان  

استفاده از زبان بدن و یا تکرار پرسش وار جمله ی اشتباه، زبان آموز را به این وامیدارد تا متوجه اشتبه خود 

 .شده و در صدد تصحیح آن برآید

 

 جذابیت کالس و تدریس خالقانه

ین کردن، جذابیت د ادن، خالقیت یک اصل اولیه در آموزش زبان انگلییس محسوب یم شود، چرا که ما به شب 

ی زبان انگلییس نیاز داریم ه در مسب  یادگب  ن  .حفظ و ایجاد انگب 

ی که انتخاب یم کنیم نیاز به خالقیت برای حفظ انرژی  اگر بخواهیم با خودمان رو راست باشیم در هر مسب 

باید برای اینکه کالس جذایر داشته باشیم باید بسیاری از فاکتورها را رعایت کنیم و خود استاد  خود داریم

 آن را داشته باشد
ی
  .آمادگ

ن کالیس جذاب باال بردن قدرت خالقیت است یگ از  از دیگر فاکتورهایی که کالس را  این فاکتورها برای داشتی

از همان ابتدایی که وارد کالس یم شویم اگر انرژی مناسنر نداشته  جذاب میکند سطح انرژی استاد یم باشد 

 .که کالس ما پر انرژی و جذاب به نظر برسدباشیم نباید انتظار داشته باشیم  

 

 

 زبان آموزان در انتهای کالس یم گویند و من بسیار دوست دارم این است  یگ از جمالیی که

 .کالس تموم شد مگه؟؟!! متوجه یم شوم که کالس برایشان جذاب بوده و ش کالس خسته نشده اند

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



 .در مقاله ی قبیل به صورت کامل در این باب مطالنر را نوشته ام که یم توانید به آن رجوع کنید

 

 خالقیت

گذارترین بخش باشد  .در آموزش زبان انگلییس بکار بردن شیوه های آموزیسر یم تواند تاثب 

 .برای آموزش نوآموزان بکار برد بسیاری از شیوه های قدییم را نیم توان

از طرقن همه روش ها برای رده های سنن مختلف و همینطور همه سطح های آموزیسر جواب گو نخواهد 

 .بود

ی  از این رو استاد و معلم زبان باید حتما بتواند با شیوه های خالقانه ای که بکار یم برد، زبان آموزان را به یادگب 

ن آمو   .زش تمرکز آنها را نگهداردمشتاق نماید و در حت 

ایط خایص بکار برود و نیم توان هر روش را در هر جا و  این روش ها یم تواند با توجه به موقعیت و شر

 .موقعینی بکار برد

روش های خالقانه نه تنها انرژی و خالقیت را به کالسهای انگلییس تزریق یم کنند، بلکه باعث یم شوند که  

ی و آموزش زب  .ان انگلییس از حالت روزمره و کسل کننده ی سننی خارج شودامر یادگب 

 

 

 های عمیل تدریس، رفع اشکال و دریافت گزارش عملکردکارگاه

کت کنندگان آزمون های عمیل تحت عنوان ی کل مطالب، از شر  .گرفته خواهد شد Demo پس از فراگب 

ن دمو مربوط به نحوه ی تدریس واژگان یم باشد، در آن هر یک کت کنندگان بایسنی تدریس خود را  اولت  از شر

طبق اصول و موارد فرا گرفته شده در مقابل مدرس و سایر همکالیس های خود ارائه داده، پس از اتمام ارائه 

توسط مدرس و سایر همکالیس ها مورد نقد و برریس قرار خواهند گرفت و نقاط قوت و ضعف خود را متوجه 

 .یم شوند

ن ترتیب از تک  کت کنندگان در مورد نحوه ی تدریس گرامر، ریدینگ، اسپیکینگ، لیسنینگ، و به همت  تک شر

کت کنندگان در هر زمینه  TTC رایتینگ دموهایی طبق اصول خود را محک بزنند و   گرفته خواهد شد تا شر

 .اشکاالت خود را متوجه شوند

کت کنندگان یک دموی کیل و نهایی در مقابل مدیر   .موسسه گرفته خواهد شددرنهایت از تمام شر

ک و تفاوت ها در تدریس  یگ از مزایای دوره های تربیت مدرس در موسسه مکث، این است که نقاط مشبی

اما دموها بصورت مجزا و جداگانه برگزار  .برای رده های مختلف سنن بصورت یکجا آموزش داده خواهد شد

کت کنندگان به تفاوت ها و شباهت ها در   .تدریس بزرگساالن، نوجوانان و کودکان آگاه شوندخواهد شد تا شر

کت کنندگان این امکان داده یم شود که در کالس های اساتید موسسه حضور  ن در پایان دوره به شر همچنت 

 .پیدا کنند و از نزدیک شاهد روند آموزش در یک کالس واقیع باشند



 برای چه افرادی مناسب یم باشد؟ TTCدوره ی 

رادی است که یم خواهند استاد زبان انگلییس شوند، به تدریس عالقه دارند و از سطح این دوره خاص اف

 .دانش زباین قابل قبویل هم برخوردار یم باشند

کت در این دوره ها حداقل  .است Higher-Intermediate سطح زبان قابل قبول برای شر

 .وزش دهندآم  این حداقل سطیح است که بتوانند به زبان آموزان با سطح پایه

کت کنند حتما باید   .سال یا به باال سن داشته باشند ۱۸مسلم است افرادی که یم خواهند در این دوره ها شر

 

 آیا پس از این دوره مدرگ هم به افراد داده یم شود؟

را یم گذرانند مدرک صادره از موسسه زبان مکث اعطا  TTC به افرادی که در موسسه مکث مکالمه دوره

 .دخواهد ش

 

 TESOL 

ن یا تسول و در  دوره تیسول الملیل تیسول یگ از مدارک معتبر و قابل استناد برای اساتید زبان نهایت مدرک بت 

الیا، انگلستان و کانادا  انگلییس، در سطح جهان است که توسط گرویه از کشورهای انگلییس زبان از جمله اسبی

 .شودبرگزار یم

ن الملیل آموزش روش تدریس زبان  انگلییس را دریافت کنند، باید در دوره چنانچه افراد بخواهند که مدرک بت 

کت کنند TESOL ی تکمییل تربیت مدرس زبان  .شر

ن الملیل مکث با توجه به اینکه نماینده ی کالج تربیت مدرس لندن  London Teacher Training موسسه بت 

College  ن الملیل از این دانشگاه اعط  .ا یم کندیم باشد به فارغ التحصیالن از این دوره ها مدرک بت 

 

 آیا امکان برگزاری این دوره ها بصورت آنالین هم هست؟

از آن جهت که قسمت های عمیل آن بسیار حائز اهمیت یم باشند مهم است اما،  TTC برگزاری دوره های

 از آن جایی که بریحن از اشخاص وقت آمدن به کالس حضوری را ندارند

به صورت  TTC کت در این دوره ها هستند، دوره ی جامعو یا برای افرادی که از سایر شهرها متقایصن شر 

ن در نظر گرفته شده است حضوری نب    .مجازی و غب 

 .دوره های آنالین تا درصد خییل زیادی از مسائل و شفصل های کالس را پوشش یم دهد

ن دوره های ن با توجه به استانداردهای دانشگاه به هر دو شکل قابل برگزاری یم  TESOL همچنت   . باشد نب 

https://maxteachenglish.com/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-tesol/


 :سواالت متداول

 

TTC چیست؟  

 .یم باشد Teacher Training Course درواقع مخفف کلمات

 

 

 چه مطالنر آموزش داده یم شود؟ TTC در دوره ی

  .عضن از شفصل ها در موسسات مختلف بصورت متفاوت تدریس میشودب

دوره شامل آموزش متد تدریس، شیوه ی مدیریت کالس، آموزش تدریس با کمک ابزار کمک اما بطور کیل این 

 .آموزیسر و آموزش نکایی کلیدی برای باال بردن جذابیت کالس و افزایش خالقیت در تدریس یم باشد

 

 

 برای چه افرادی مناسب است؟ TTC دوره ی

ن سطح قابل قب ن این دوره مناسب کساین است که عالوه بر داشتی ویل از دانش زبان انگلییس به تدریس آن نب 

 .عالقمند هستند

کت در این دوره باید حتما    .سال به باال باشد 18سن متقاضیان شر

 

 

 مدرگ خواهم گرفت؟ TTC آیا پس از گذراندن دوره

ن الملیل زبان مکث بگذرانید به شما مدرگ صادره از این موسسه عطا ا بله، اگر دوره ی خود را در موسسه بت 

  .خواهد شد

ن الملیل آن داشته باشید باید در دوره ی تکمییل   TESOLتربیت مدرس زبان چنانچه تمایل به دریافت مدرک بت 

کت کنید  .شر

 

کت در دوره حضوری هم هست؟ TTC آیا امکان شر  بصورت غب 

کت در دوره های حضوری را ندارند و یا افرادی از سایر شهرها، دور   TTCه ی جامع برای افرادی که زمان شر

 .بصورت آموزش مجازی درنظر گرفته شده است TESOLو 


