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 مکالمه   آموزش برای نکته ۶: انگلیسی زبان  مکالمه تدریس روش 

  زبان مدرس چگونه
   شویم؟ انگلیسی
 شدن  تبدیل برای راهکاری

 انگلیسی  زبان مدرس به 
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 چگونه مدرس زبان انگلیسی شویم؟ 

شاید شما هم مثل خیلی ها آرزوی تبدیل شدن به یک مدرس و مربی حرفه ای زبان انگلیسی را  
 .شته باشید یا حداقل دوست داشته باشید از این مسیر کسب درآمد کنیددا

 .اگر انتخاب شما همراه با عالقه باشد رسیدن به این هدف خیلی ساده است و دور از ذهن نیست

در ادامه می خواهم توضیح دهم که به چه شکل می توانیم مدرس زبان انگلیسی شویم و برای  
 .لیسی چه مسیری را باید طی کنیمتبدیل شدن به مدرس زبان انگ

همچنین اگر در حال حاضر مدرس زبان هستید توضیح خواهم داد که چطور روش تدریس خودتان  
 .را بهبود ببخشید

 .پس تا انتهای این مقاله با من همراه باشید

 فواید تبدیل شدن به مدرس حرفه ای زبان انگلیسی  

 .آموز در کالس حاضر بودم را از یاد نمی برمروزهای هیجان انگیزی که به عنوان زبان 

 .همیشه آرزو داشتم که مدرس زبان انگلیسی باشم

آن زمان می دانستم که خیلی شیک و هیجان انگیز است که هم بتوانی کسب درآمد کنی، هم  
های دیگر مسیر پیشرفت را سریع تر طی  تماعی خوبی داشته باشی و هم کمک کنی انسان جایگاه اج

 .کنند

های زبان انگلیسی هنوز هم بسیار قابل احترام هستند و از لحاظ اجتماعی در  خدا را شکر مدرس
 .جایگاه بسیار باالیی قرار دارند

و دوره تربیت مدرس را پیش   (جو بودخودش در دانشگاه هنوز دانش) به خاطر دارم یکی از اساتید که
استاد خیلی از شما متشکرم که به من یاد دادید چگونه زبان انگلیسی   :من گذرانده بود می گفت

 .تدریس کنم

کنم، رفتار آن ها با من  از زمانی که اساتید در دانشگاه فهمیده اند که من زبان انگلیسی تدریس می 
خواهند که کمکشان خیلی جاها از من می  .ا من رفتار می کنند کامال عوض شده و بسیار با احترام ب

 .کنم تا زبان را یاد بگیرند

فوق العاده خوبی برای کسب درآمد    جدا از همه ی این ها، مدرس زبان انگلیسی شدن شغل
 .است.چه به عنوان شغل اول و چه شغل پارت تایم
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 راه های تبدیل شدن به مربی زبان انگلیسی 

بتوانید زبان انگلیسی تدریس کنید اول از همه باید حداقل دانش زبان انگلیسی را داشته   برای این که
  .باشید

 (basic) پیشنهاد من این است اگر می خواهید به کودکانی تدریس کنید که سطح زبان آن ها ابتدایی

 .را گذرانده باشید Intermediate و یا المنتری است، حداقل باید سطح متوسط زبان یا

بزرگساالن یا نوجوانان تدریس کنید نیاز است که    Elementary یا Basic اگر می خواهید سطح ابتدایی
 .باشد High-intermediate سطح شما حداقل

 .آیلتس باشد ۶تر بگویم سطح دانش زبان شما باید حداقل نمره ساده

 .مسلما برای سطح های باالتر هم باید زبان شما ارتقا پیدا کند

  آموزانتان  دانش  سطح از لول  سه  صورت اصولی پیشنهاد می شود که حداقل سطح زبان شمابه 
 .باشد باالتر

آيا برای تبدیل شدن به مدرس زبان انگلیسی به مدرک آیلتس یا  
 تافل نیاز دارم؟ 

اما باید بگویم که آیلتس هیچ ربطی به تدریس   .این سوال به صورت مکرر از من پرسیده می شود
 .ندارد

 .مدرک آیلتس برای مهاجرت و یا ادامه تحصیل در کشورهای دیگر کاربرد دارد

نیاز  TEFL  یا تفل  TESOL شما برای اینکه مدرس بین المللی زبان انگلیسی شوید به مدرک تسول
 .دارید
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می کند که    به ما کمک   TEFLچگونه دوره و مدرک بین المللی 
 و موفق باشیم؟   مدرسی بین المللی و مطرح 

به شکلی طراحی شده است که تمام نیاز های یک مدرس را پاسخ می دهد. از جمله   TEFLدوره ی 
 مواردی که در این دوره یاد می گیریم به شکل زیر است:

 انگلستان LTTCآموزش روش تدریس با استاندارد کالج  .1
 Grammarآموزش تدریس  .2
 Vocabularyآموزش تدریس  .3
 Writingآموزش تدریس  .4
 Readingآموزش تدریس   .5
 آموزش مدیریت کالس و نحوه ی تعامل با زبان آموزان کودکان و بزرگساالن  .6
 آموزش روانشناسی تدریس  .7
 چطور کالسی جذاب داشته باشیم  .8
 استفاده از بازی در یادگیری  .9

 نحوه استفاده از آهنگ در آموزش  .10
 روش های استفاده از فیلم در آموزش  .11
 و ….  .12

 آيا این دوره مناسب شما است؟ 

  این از تدریس زبان انگلیسی و کسب درآمد این دوره برای افرادی است که تصمیم گرفته اند وارد دنیای
 .ندارند زمینه این  در تجربه و کافی اطالعات ولی شوند طریق

 محض به. است شده داده  شرح دوره این در علمی و کاربردی تمام اطالعات مورد نیاز به صورت کامال
  شما دسترس در شده تهیه کالج تربیت مدرس لندن توسط انحصارا که ای جزوه دوره این در  نام ثبت
 .گرفت خواهد قرار

از ثبت نام استادی به شکل خصوصی با شما خواهد بود و قدم به قدم شما را  همچنین پس 
 راهنمایی خواهد کرد. تکالیف شما را چک می کند و نکات الزم را به شما یاد می دهد.

 کالس ها از طریق وب سایت آموزشی برگزار خواهد شد. ٬برای ثبت نام کنندگان آنالین
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ا به عنوان مدرس زبان انگلیسی  چگونه تاثیرگذار باشم و دیگران مر 
 قبول کنند؟ 

 روش تدریس اصولی را یاد بگیرید  •

  .شاید هیچ چیز به اندازه ی شیوه تدریس و انرژی که برای کالس می گذارید تاثیر گذار نباشد

 .اما برای این که تاثیر اولیه بسیار عالی داشته باشید باید روش تدریس را هم یاد بگیرید

های بسیار زیادی در ارتباط با روش تدریس وجود دارند که مطالعه هر کدام از آنها  کتاب ها و دوره 
 .ه کنیدفقط کافیست سری به انتشارات بزنید و کتاب مورد نیاز خودتان را تهی .خالی از لطف نیست

همچنین از آنجایی که درایران مدرک مرتبط داشتن بسیار با اهمیت است، قدم اول برای مورد قبول  
 .واقع شدن، داشتن مدرک تدریس زبان انگلیسی است

 سعی کنید از خودتان یک برند بسازید  •

ا کمک می  این سابقه به شم .ی معتبری استخدام شوید و آنجا تدریس کنیدتوانید در موسسهاگر می 
 .کند که افراد بیشتری شما را بشناسند و به کارتان اعتماد پیدا کنند

برای مخاطبین خود چه اندک و چه زیاد   .در شبکه های اجتماعی محتوا تولید کنید و فعال باشید
 .محتوای خوب ارائه دهید

 .در این صورت هم اعتمادشان جلب می شود و هم شما را دنبال خواهند کرد

 .می توانید مشتریان جدید هم پیدا کنیددر ضمن 

 را باال ببرید   کیفیت تدریس تان  •

خواهید که کسب و کار آموزشی شما ادامه دار باشد  به هیچ دلیلی کیفیت کار را کم نکنید. اگر می 
 .یادتان نرود که کیفیت را فدا نکنید

به نتیجه برسانید از شما متشکر   اگر بتوانید زبان انگلیسی را برای افراد شیرین کنید و سریعتر آنها را
 .خواهند شد

 آيا من هم می توانم مربی زبان انگلیسی شوم؟ 

 .سال یا باالتر باشد می توانید مدرس زبان انگلیسی شوید ۱۸اگر سن شما 
 .زبان خود را در صورت نیاز تقویت کنید و دوره ها را فرا بگیرید
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و می خواهید کسب و کار خود را رونق دهید   اگر شما همین االن مدرس زبان انگلیسی هستید
 .پیشنهاد می کنم که دوره ی متقاعد سازی را ببینید

در زمانی که افراد زیادی وجود دارند که زبان انگلیسی تدریس می کنند، ما باید درضمن عملکرد خوب، 
 .بتوانیم به درستی آن ها را متقاعد کنیم که دوره ها را با ما سپری کنند

را تهیه کنید و از مطالب آن   متقاعد سازی نفوذ و تاثیر بر دیگراندوره  رو پیشنهاد می کنم که از همین
 .استفاده کنید

 تنوع تدریس زبان انگلیسی 

 .شما می توانید انتخاب کنید که چه نوع مدرس زبان انگلیسی شوید و کجا تدریس کنید

 :تنوع تدریس زبان انگلیسی به شکل زیر می باشد

 دکان مدرس دوره های عمومی بزرگساالن و کو .1

 مدرس دوره های مکالمه .2
 مدرس دوره های نوشتاری .3
 مدرس دوره های بیزنس و تجارت .4
 مدرس دوره ها بین المللی آیلتس و تافل .5
 TTC انگلیسی زبان مدرس تربیت  مدرس .6
 مربی زبان انگلیسی در مهد کودک  .7
 مدرس خصوصی زبان انگلیسی .8
 ... و .9

 از کجا باید شروع کنم؟ 

 .با مشاورین ما تماس بگیرید تا در این زمینه شما را راهنمایی کنند

 ۰۹۱۲۰۱۹۴۰۷۷ شماره تماس واتساپ

 etkhojasteh@gmail.com  :ایمیل

سی، چه دوره هایی را گذرانده اید و جه شما برای یادگیری روش تدریس و وارد شدن به دنیای مدر 
 مسیرهایی را طی کرده اید؟
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