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 دهیچک

 بشر افراد و جوامع انیم در یمعنو و یماد مختلف اهداف و افکار م،یمفاه انتقال و انیب جهت یابزار زبان همواره
 یم منتقل تر حیصح و آسانتر مقاصد، و ها شهیاند م،یمفاه باشد، تر منظم و اتریگو روشنتر، له،یوس نیا چه هر. است
 یط در و رفته شمار به یبشر جوامع انیم یارتباط لهیوس نیتر یاساس عنوان به همواره زبان گرید عبارت به. شود

 .است شده متحول و افتهی یتکامل ریس جیبتدر ،یارتباط رشته نیا پژوهان دانش تالش اثر بر قرنها

 یتیگ یفراخنا وسعت از ییگو فضا، عصر در متنوع و زیانگ شگفت اختراعات نهیزم در گسترده یشرفتهایپ و تحوالت
 با یعنی کرده، کینزد گریکدی به نترنتیا و ماهواره إثر، امواج همچون یلیوسا کمک به را جهان یکشورها و کاسته
 نیزم کره سطح که یا گونه به گشته؛ الوصول سهل خارج جهان با رابطه ارتباطات، شرفتهیپ یتکنولوژ شدن ریفراگ

 .است کرده لیتبد آن ساکنان یبرا محدود دهکده کی صورت به را

 تواند یم یسیانگل زبان. است ریناپذ اجتناب یامر خارج، جهان با ارتباط یبرقرار یبرا واحد، زبان ضرورت نیبنابرا
 .کند فایا را «اریمع زبان» نقش یالملل نیب صحنه در یا واسطه یزبانها یاصل ارکان از یکی عنوان به

 منظور به زین و انیجهان یبرا شیخو فرهنگ مقدس آرمان امیپ ابالغ در رسالت خاطر به یاسالم رانیا در ما امروزه
 یسیانگل زبان یریفراگ تیاهم و ضرورت خود، عصر شرفتهیپ متنوع علوم یها نهیزم در مطالعه و قیتحق نظر، تبادل

 یشخص هر است هر یهیبد. دیگشایم تر آسان آن لهیوس به را مراودات باب رایز م،یکن یم درک و حس شتریب را
 خود یهایازمندین رفع در یسیانگل زبان ژهیبو یخارج یزبانها از که است ریناگز آخراالمر شیخو کار با متناسب
 میدار آن بر یسع است شده یآور جمع یا خانه کتاب ممابع به استناد با و یمرور وهیش به که مقاله نیا در. کند استفاده

 حل راه دنبال به آن، کردن تر یمفهموم و تر آسان جهت یسیانگل زبان سیتدر یها روش و اصول یبررس عالوه تا
 .میبکوش یسیانگل زبان درس سیتدر و آموزش بهبود جهت در شیپ از شیب میبتوان با میباش ییها راهکار و ها
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 مقدمه

انسان ها و جوامع انسانی به کار گرفته  زبان توسعه یافته ترین ابزار فکری است که برای برقراری ارتباط بینهمواره 

مانند عالیم ، رقص و هنرهای بصری همچون نقاشی و مجسمه سازی نیز می  با ابزارهای دیگری می شود. گرچه
ترین شکل ممکن فقط از طریق زبان  اما انتقال مفاهیم پیچیده ذهنی به ساده ترین و کامل ارتباط برقرار نمود ، توان



هرکدام به  بت می کنند ، زبان هایی کهنوشتاری و گفتاری ممکن است. اما جمعیت کره زمین به زبانهای مختلفی صح

سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ، زبان انگلیسی  گوش دیگری غریب می آیند. طی سالیان اخیر به دالیل مختلف علمی ،
 فرهنگ ها و ملیت های متفاوت شده است. تبدیل به وسیله ارتباط مردمانی از

موزشی ، پژوهشی و علمی سراسر جهان به عنوان ابزار اصلی مالی ، تجاری ، آ امروزه زبان انگلیسی در فعالیت های

 ایفا می کنند. کلیدی نقشی مفاهیم به کارگرفته می شود ، البته زبان های دیگر نیز در برخی موارد انتقال

ک دانستن زبان انگلیسی برایتان ی موفق باشید ، در دنیای امروز ، اگر بخواهید در رشته پزشکی تحصیل کنید یا مدیری
شوید  در آن صورت می توانید در تجربیاتی که دیگرمردم دنیا بدست آورده اند سهیم ضرورت به شمار می آیدچرا که

عالوه بر آن ، دردنیایی که پیشرفت وسایل ارتباط  و در ارتباطی تنگاتنگ با آنان ، دانش خود را به روز نگه دارید.
پیشبرد اهداف  کند ، نیاز به زبانی مشترک برای برقراری ارتباط وبه دهکده ای فرضی بدل می  جمعی رفته رفته آن را

 اجتماعی بشر ، بیش از پیش احساس می شود.-علمی

است دراولویت کاری تاجران ،  یادگیری زبان انگلیسی که خواهی نخواهی به زبان ارتباط مردم دنیا بدل شده بنابراین

 (1394)کرباسی،قرارمی گیرد. …دانش پژوهان و 

 

 امروز دنیای در آن یادگیری اهمیت و انگلیسی زبان

 میان این در که اند کرده می استفاده متعددی ابزارهای از یکدیگر با ارتباط برقراری برای تاکنون ابتدا از بشری جوامع
 ای نکته اما داد، انتقال کامل و ساده شکلی به را مفاهیم ترین پیچیده آن طریق از توان می که است ای وسیله تنها زبان

 کنند می صحبت هم با مختلفی های زبان با خاکی کره این سراسر مردم که است این کند می خطور ذهن به اینجا در که
 دنیا سراسر در مشترک زبانی باید پس. سازد می مشکل را مختلف جوامع میان ارتباط برقراری خود موضوع این و

 مختلف دالیل به بنا اخیر سالیان طی در. کنند استفاده آن از یکدیگر با ارتباط برقراری برای مردم تا باشد داشته وجود
 کارگرفته به مفاهیم انتقال اصلی ابزار عنوان به مختلف های فعالیت در امروزه و شده برگزیده منظور بدین انگلیسی زبان
 با نیز روز به روز و نیست پوشیده کس هیچ بر کنونی جهان در انگلیسی زبان یادگیری اهمیت رو این از. شود می

 انکار ضرورت یک انگلیسی زبان یادگیری امروزه.شود می افزوده آن اهمیت بر مختلف جوامع بین ارتباطات گسترش
 زبان به علم تولید و عالی سطوح در مختلف هایرشته آموزش و است علم زبان انگلیسی، زبان چراکه است ناپذیر

 تجارت تلویزیونی، و رادیوئی هایبرنامه المللی، بین ارتباطات سازی جهانی روند افزایش با. گیرد می صورت انگلیسی
 زندگی عدم با برابر زبان این با آشنایی عدم و گیرندمی صورت انگلیسی زبان به همگی جدید علوم آموزش و جهانی

 اهمیت دالیل دیگر به شده اشاره دالیل بر عالوه تا است این بر سعی نوشتار این ادامه در. است امروزی مدرن دنیای در
 نیمی حدود. است جهان یشدهمبادله اطالعات و اخبار رسمی زبان انگلیسی زبان.  شود اشاره انگلیسی زبان یادگیری

. است شده منتشر زبان انگلیسی یمجله هزار سه هند کشور در تنها. است انگلیسی به جهان یشدهمنتشر هایروزنامه از

 همچنین. کنندمی پخش برنامه انگلیسی به( CBS,NBC,ABC,BBC,CBC) رسانی اطالع هایشبکه بزرگترین از تا پنج

 کردن پیدا برای شما. شوندمی یافت جهان کجای هر در راحتی به که هستند زبان انگلیسی هایروزنامه و هامجله فقط
 و اطالعات آخرین با همیشه دارید دوست اگر.  کنید صرف وقت خیلی نیستید مجبور نیوزویک یا تایم مانند هاییمجله
 بیش و شودمی فرستاده انگلیسی به دنیا هایتکستله %۷۵. کرد خواهد کمک شما به خیلی انگلیسی باشید روز به اخبار

 از درصد ۸۰ موضوع با حداقل شما انگلیسی دانستن با یعنی. هستند انگلیسی به هاسایت اصلی هایصفحه از %۸۰ از

 (1390)هوشیار،.شوندمی فرستاده انگلیسی به دنیا هایایمیل %۷۰ حدود همچنین. شویدمی آشنا هاسایت

 

 چرا باید در آموزش زبان انگلیسی از روش های خالقانه استفاده کرد؟

ی اگر سال های زیادی همه ما این نکته را تجربه کرده ایم که چیزی که متفاوت بوده را همیشه به خاطر می سپاریم حت
از آن گذشته باشد. روش های خالقانه برای یاد دادن زبان می تواند عالوه بر آن که انرژی و خالقیت بیشتری را به 
دانش آموزان تزریق کند از نظر یادگیری هم نتیجه بهتری داشته باشد و دانش آموزان را از حالت کسلی و بی حالی 

نتی آموزش هنوز هم در بسیاری از نقاط مورد استفاده قرار می گیرند و همچنان هم خارج کند. هرچند که روش های س
می توانند موثر باشند اما با پیشرفت علوم و تکنولوژی نیاز هست که از جدیدترین و به روز ترین روش های آموزشی 

ها بهره ببرید می توان به موارد  در تمامی زمینه ها استفاده شود. از جمله مهم ترین دالیلی که نیاز هست از این روش
 زیر اشاره کرد:



زبان آموز نیاز دارد که به روز باشد تا بتواند انگیزه و هیجان خود را برای یادگیری حفظ کند و آن را افزایش دهد. 
ان بنابراین از روش های کسل کننده باید دوری کرد. بسیار از دانش آموزانی که از روش های سنتی برای یادگیری زب

استفاده کرده اند با تطابق دادن دانش خود در دنیای امروزی دچار مشکل می شوند. روش های سنتی دانش آموزان را 
 به چالش های جدید نمی کشاند و همین امر باعث کسل کننده شدن آنها شده است.

باشد بنابراین برای هر ممکن است که روش های آموزشی سنتی برای همه دانش آموزان خروجی های یکسانی نداشته 
بسیاری از افراد شنیداری هستند به  فردی باید روش آموزشی انتخاب شود که مطابق با شخصیت و کاراکتر او باشد.

این معنی که با شنیدن بیشتر یاد می گیرند در حالی که بسیاری هم بصری می باشند و افراد دیگری هم هستند که با 
 یرند.روش های دیگر بهتر نتیجه می گ

 

 شیوه های جدید تدریس زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی به زبان آموزان میتونه خیلی جذاب باشه. به عنوان یک مدرس زبان انگلیسی، احتماال به دنبال 
راه های جدید و جذاب برای تدریس زبان انگلیسی هستید. در این مقاله چند شیوه بسیار جالب و جدید به شما معرفی می 

تا در صورت استفاده از آن ها شاگردان خود را بیشتر برای یادگیری زبان انگلیسی ترقیب کنید و به آن ها کمک  کنیم
 کنید تا پیشرفت چشم گیری در یادگیری زبان انگلیسی داشته باشند.

، Writing، نوشتن Readingروش را پیشنهاد می کنیم که به سادگی چهار مهارت اصلی خواندن  8در اینجا به شما 

را تقویت می کند. این روش ها به راحتی در هر شرایطی قابل استفاده  Speakingو صحبت کردن  Listeningشنیدن 

 است و انرژی فراوانی به دانش آموزان شما برای فراگیری زبان انگلیسی می دهد.

 تدریس زبان انگلیسی با تبلت  (1

د خود را در کالس درس به همراه می آورند؟ برای این کار آن ها را آیا دانش آموزان شما تبلیت یا تلفن همراه هوشمن
از آن به نفع خودتان استفاده کنید! دانش آموزان شما می توانند با استفاده از این تجهیزات در کالس یا  –سرزنش نکنید 

انش آموزان شما صدای خانه صدای خود را ضبط کنند تا پس از آن به دوره آن بپردازند. عالوه بر این، زمانی که د
خود را بشنوند، این کار به آن ها کمک می کند تا نقاط ضعف خود را شناسایی کنند و آن ها را پوشش داده و پیشرفت 
کنند. همچنین استفاده از یک تبلت به معنی توانایی استفاده از منابع بیشتر است مثل کتاب های صوتی، فیلم ها و سلایر 

که می توانند از اینترنت دانلود کنند و برای یادگیری زبان انگلیسی استفاده کنند. استفاده از این  هایی به زبان انگلیسی،
شیوه در کنار شیوه اصیل تمرین در خانه می تواند بسیار موفقیت آمیز باشد زیرا دانش آموزان می توانند شیوه یادگیری 

یوه، آن ها در کنار ساعات زیادی که به کار کردن با موبایل و را با شیوه زندگی خود مطابقت دهند. با استفاده از این ش
تبلت خود اختصاص می دهند، به دنبال منابعی برای یادگیری زبان انگلیسی نیز می گردنند و این کار بسیار موثر خواهد 

 بود.

 

 تدریس زبان انگلیسی از طریق کلوپ (2

ای صحبت کردن به زبان انگلیسی اختصاص ندهید؟ این چرا هر هفته یک زمان خاص را برای تشکلیل یک کلوپ بر
کار می تواند هر زمانی که برای دانش آموزان شما مناسب است، اتفاق بیوفتد. نکته مهم آن این است باید کنترل کلیت 

، فیلم آن را به دانش آموزان بدهید تا اجازه داشته باشند موضوع را آن ها انتخاب کنند. می توانید از تصاویر، موزیک
یا هرچیز دیگری که در دست دارید برای شروع کار استفاده کنید. به دانش آموزان خود اجازه بدهید که به این زبان 

 جدید صحبت کنند.

 

 تدریس زبان انگلیسی با شبکه های اجتماعی     (3

بیش از یک میلیارد  Facebookمنتشر می شود و فیس بوک  Twitterتوئیت در شبکه  6000هر ثانیه بیشتر از  در

کاربر دارد و تعداد بی شماری از آن ها در ساعات مختلف روز آنالین هستند. و دیگر شبکه های اجتماعی مثل 
اینستاگرام، لینکدین و تلگرام تعداد زیادی کاربرد آنالین دارد. این رسانه های اجتماعی در سراسر دنیا مورد استفاده 

از رسانه های اجتماعی برای آوردن واقعیت  ی یادگیری زبان انگلیسی استفاده کنید.قرار می گیرد، پس از آن ها برا
های جهان به کالس خود استفاده کنید. درست کردن یک گروه برای دانش آموزانتان می تواند فرصت مناسبی برای 



نبال اصطالحات انگلیسی در پست ارتباط مستقیم با آن ها به وجود آورد. همچنین می توانید آن ها را ترغیب کنید تا به د
 های افراد انگلیسی زبان بگردند و آن را به دوستان خود نیز بیاموزند.

 

  تدریس زبان انگلیسی با خالقیت(4

سال های زیادی از تاکتیک های بازی گونه برای آموزش زبان انگلیسی استفاده شده است، اما هم اکنون چطور می 
توان آن را یک قدم بهبود بخشید؟ این پیشنهاد برای آموزگارهای باهوش تر می باشد زیرا کمی سخت است اما به خوبی 

که به نام  Jason Levineگلیسی تشویق می کند. معلم مشهور دانش آموزان شما را به مشارکت و یادگیری بهتر زبان ان

Fluency MC  مشهور شده است و در شهر نیویورک آمریکا فعالیت خود را انجام می دهد از آهنگ های سبک رپ

برای آموزش زبان انگلیسی استفاده می کند. در این شیوه او برای یادگیری کلمات و لغات اشعاری با ریتم به دانش 

نیز در دسترس  PDFزان می آموزد که آن ها ساده تر این کلمات را به خاطر بسپارند. این آموزش به صورت نسخه آمو

توانایی اصلی را پوشش دهد. چرا  4می باشد. با این شیوه آموزش، او نتایج خوبی به دست آورده است و توانسته تمام 

را  Fluency MCتی اگر شما توانایی نوشتن متن هایی مثل شما از یک روش مشابه برای آموزش استفاده نمی کنید؟ ح

 ندارید، می توانید از آموزش خود او برای یادگیری این روش استفاده کنید و آن را به دانش آموزان خود بیاموزید.

 

 

 تدریس زبان انگلیسی آنالین (5

دگی مجازی استفاده کنند. در این گونه می توانید از دانشجوهای خود بخواهید که از وبسایت ها و نرم افزارهای زن

از خود می سازید و در یک شهر مجازی زندگی می کنید  و با سایر افراد که آن ها  Avatarبرنامه ها شما یک آوتار 

نیز از آواتارها استفاده می کنند ارتباط برقرار کنید، به این ترتیب دانش آموز شما مجبور خواهد شد برای بهتر بازی 
ان انگلیسی خود را بهبود ببخشد و به دنبال یادگیری عبارات، لغات و اصطالحات جدید برود. بیشتر این کردن زب

 برقراری ارتباط به صورت نوشتن است اما امکان صحبت کردن و ضبط صدا نیز برای برقراری ارتباط وجود دارد.

 

 تدریس زبان انگلیسی از طریق شناختن یک فرد مشهور (7

استفاده از زندگی نامه بسیار کاربردی و سودمند خواهد بود زیرا دانش آموز شما تالش می کند تا از جمالت تاکتیک 
مختلف برای توصیف در مورد شرایط زندگی یک فرد مشهور استفاده کند. از آن ها بپرسید که به کدام یک از شخصیت 

ی تاریخی احترام می گذارند، سپس از آن ها بخواهید های مشهور مثل ورزشکارها، خواننده ها، بازیگران و شخصیت ها
تا یک متن کوتاه درباره آن شخص بنویسند و آن ها را ملزم کنید از زمان های مختلف افعال برای توصیفات خود استفاده 

 کنند.

 

  Dubsmashتدریس زبان انگلیسی با استفاده از اپلیکیشن هایی مثل (8

بسازند. با این کار آن ها عالوه بر  Dubsmashبا آهنگ های معروف انگلیسی، از دانش آموزان خود بخواهید که 

یادگیری اشعار آن آهنگ، می توانند حالت های لب و دهن را برای ادای کلمات انگلیسی تمرین کنند. این کار دانش 
 راک بگذارند.آموزان را به وجد می آورد و ممکن است آن ها تمایل داشته باشند که ویویوی خود را به اشت

 

 تدریس زبان انگلیسی با استفاده از شیوه های تردستی (9

تردستی ها یکی از کارهای مورد عالقه همه افراد است. دانش آموزان شما می توانند به دو شیوه با استفاده از این 
تردستی اختصاص تردستی ها زبان انگلیسی یاد بگیرند. اول اینکه بخشی از درس خود را به توضیح دادن یک حقه 

دهید و این حقه را به آن ها یاد بدهید، سپس از آن ها بخواهید تا شیوه انجام این تردستی را برای شما مکتوب کنند. دوم 
اینکه می توانید از دانش آموزان خود بخواهید تا یک تردستی را در کالس آموزش بدهند و روش انجام کار را به 

 دوستان خود ارائه کنند.صورت انگلیسی در کالس به سایر 



 

 روش های تدریس خالقانه در تدریس زبان انگلیسی 

 روش تدریِس دستوری(1

های آموزشی سنتی است؛ شاید به این علت که در تدریس زبان انگلیسی در محیط ترین روشتدریس دستورمحور، رایج
اساس این روش، محوریت قواعد دستوری ها در دروس زبان مادری نیز قواعد دستوری محوریت دارند. بر این محیط

 باید در تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم نیز رعایت شود.

آموز نیز پذیر است که مدرس عالوه بر زبان انگلیسی به زبان مادری زباناِعمال روش دستوری فقط در صورتی امکان
ه بستگی دارد. قواعد دستور زبان انگلیسی باید به ی این روش به توانایی مدرس در ترجممسلط باشد، زیرا بخش عمده

ی انگلیسی همراه باشد. مدرس باید این های واضح در قالب جمالت سادهآموز تدریس شوند و با مثالزبان مادری زبان
اس کند. آموز بتواند قواعد فراگرفته را با زبان مادری خود قیآموز ترجمه کند تا زبانها را به زبان مادری زبانمثال

آموز فرصت دهد تا ساختار و آموز دیکته شود. همچنین مدرس باید به زبانقواعد زبان انگلیسی باید مؤکدانه به زبان
 های مختلف تمرین کند.ها و آزموندستور زبان انگلیسی را در قالب مثال

آموز باید دانش واژگانی زیرا زبانای برخوردار است، در روش دستوری، یادگیری واژگان زبان انگلیسی از اهمیت ویژه
های دستوری بزند. های دستوری زبان انگلیسی را ترجمه کند و نیز خودش مثالای داشته باشد تا بتواند مثالگسترده
ی آموزشی قرار گیرند. در ی این روش هستند و باید در رأس برنامههای دستور و واژگان مانند نیروی محرکهآزمون

 شود.آموز به زبان انگلیسی بر اساس قواعد دستوری سنجیده میتسلط زباناین روش، سطح 

 

 روش تدریِس شنیداری(2

ی یادگیری زبان یعنی شنیدن قرار دارد. کودکان ترین شیوهدر روش شنیداری، محوریت تدریس روی طبیعی
ی این زبان را از طریق شنیدن مکالمات هتر از اینکه به زبان انگلیسی بخوانند و بنویسند، مکالمزبان خیلی قبلانگلیسی

آموز نتواند گیرند. در روش شنیداری مبنای آموزش بر شنیدن قرار دارد و تا زمانی که زبانیاد می والدین و اطرافیان
 به زبان انگلیسی صحبت کند، تدریس خواندن و نوشتن محوریت نخواهند داشت.

تفاده از ابزارهای تواند با اسآموز بیشتر شنونده است. مدرس مین، زبااین روش شامل تمرینات مکالمه است. در آغاز
شنود، ربط دهد. سپس آموز کمک کند تا تصاویر را به واژگانی که میآموزشی دیداری مثل تصاویر اشیاء به زبانکمک

ان و قواعد ابتدایی دستور شود که خودش واژگان و جمالت را اَدا کند. در این روش، واژگآموز آموزش داده میبه زبان
های پیشرفته یا نوشتن نیست. شوند و نیازی به آموزشزبان انگلیسی از طریق شنیدن و صحبت کردن آموزش داده می

ی آموزش را بر مبنای مکالمه پیش ببرد. در این کند بنویسد، بلکه باید بخش عمدهمدرس نباید واژگانی را که استفاده می
آموز اجازه دارد تلفظ واژگانی را که یاد ای برخوردار است، به همین دلیل زباناهمیت ویژهروش، تلفظ صحیح از 

 گیرد به زبان مادری خود یادداشت کند.می

 

 زبانه )فقط انگلیسی(روش تدریِس تک(3

نباید در آموز های تدریس زبان انگلیسی است. در این روش، مدرس و زبانترین روشزبانه یکی از مستقیمروش تک
 طول تدریس به زبان مادری خود صحبت کنند. به بیان دیگر، تدریس باید کامال به زبان انگلیسی انجام شود.

آموزشی زبانه، تدریس واژگان در اولویت قرار دارد، زیرا واژگان به ویژه اگر به کمک ابزارهای کمکدر روش تک
آموز به قدر کافی ی واژگان زبانفته خواهند شد. وقتی دایرهآموز فراگردیداری تدریس شوند، به سهولت توسط زبان

تواند آموزش واژگان و عناصر انتزاعی زبان انگلیسی را آغاز کند، اما نیازی نیست ساختارهای گسترده شد، مدرس می
ذاتی  های زبان انگلیسی به صورتدستوری را توضیح دهد یا روی قواعد دستوری تکیه کند. در این روش، پیچیدگی

دهد، آموز الگوهای زبانی را فقط از طریق تمرین و استفاده از الگوهایی که مدرس ارائه میشوند و زبانآموخته می
 گیرد.فرامی

شان را آموزان بتوانند اشکاالت، مدرس ممکن است زمانی را به رفع اِشکال اختصاص دهد تا زباندر پایان کالس
های یادگیری زبانه همین که مغلوب دشواریو از سردرگمی دربیایند. در روش تکپیرامون درس آن جلسه مطرح کنند 

 زبان انگلیسی نشوید، کافی است تا این زبان را به طور طبیعی بیاموزید.



 

 ایروش تدریِس ترجمه(4

ر زبان ای تا حدودی به روش دستوری شبیه است با این تفاوت که در این روش، ساختار زبان انگلیسی بروش ترجمه
آموزان پذیر است که مدرس به زبان مادری زبانآموز ارجحیت دارد. اِعمال این روش فقط در صورتی امکانمادری زبان

 کننده در کالس نیز به یک زبان صحبت کنند.آموزان شرکتمسلط باشد و تمامی زبان

تلف زبان مانند واژگان، دستور، نحو، شود. عناصر مخای، زبان انگلیسی مانند سایر دروس تدریس میدر روش ترجمه
های یادداشت بسیار گیرند. در این روش، استفاده از برگهمکالمه، خواندن و نوشتن در هر جلسه مورد توجه قرار می

ها یادداشت کند و در تواند واژگان و مفاهیم دستوری زبان انگلیسی را روی یک سمت برگهآموز میکاربرد دارد. زبان
 ی این نکات را به زبان مادری خود بنویسد.ترجمه سمت دیگر،

ها در مراحل ابتدایی باید به زبان آموزان امتحان گرفته شود. پرسشدر این روش نیز مانند روش دستوری باید از زبان
ش در ی آموزها باید کامال به زبان انگلیسی باشند. بخش عمدهآموز مطرح شوند و در مراحل بعدی، آزمونمادری زبان

 شان را بپرسند.آموزان نیز اجازه دارند سؤاالتشود و زباناین روش از طریق توضیحات شفاهی مدرس ارائه می

 

 روش تدریِس فراگیر(5

توانند سال است که میترین راهکارهای یادگیری زبان انگلیسی به ویژه برای افراد بزرگروِش فراگیر یکی از مناسب
ه کشورهای خارجی سفر کنند. برای اینکه زبان انگلیسی را به این روش یاد بگیرید، نیازی به منظور یادگیری زبان، ب
نام کنید، فقط کافی است از منابع مالی و سایر امکانات مورد نیاز برای سفرهای خارجی نیست در هیچ کالسی ثبت

 برخوردار باشید.

شود به بریتانیا سفر کند یا اگر بیشتر پسندد، توصیه میی بریتانیایی میمثال به شخصی که زبان انگلیسی را با لهجه
ی آمریکایی است، قطعا سفر به آمریکا کارسازتر خواهد بود. اما اگر به دنبال یادگیری آکادمیک و منضبط مشتاق لهجه
ی یادگیری زبان ، براهای آموزش زبان در کشورهای خارجی اقدام کنید. البتهنام در دورهتوانید از طریق ثبتهستید، می

 نام کنید.های آموزشی ثبتوجه الزم نیست حتما در دورهانگلیسی به این روش به هیچ

تر یاد بگیرید. در این شود که بنا به ضرورت، زبان کشور مقصد را سریعزبان باعث میاقامت در یک کشور انگلیسی
کنید نیز با که حتی وقتی تلویزیون یا رادیو را روشن میکنند، بلتان به زبان انگلیسی صحبت میحالت، نه تنها اطرافیان

توانید تر میگیرد. با این روش راحتتان را فرا میهای زندگیزبان انگلیسی مواجه خواهید شد، و این زبان تمام جنبه
به زبان انگلیسی، شوند، کنار بزنید و عالوه بر صحبت کردن تان ایجاد میموانعی را که به دلیل مواجهه با زبان مادری

 (1390)دژآلود،فکر کردن با این زبان را نیز یاد بگیرید.

 

 برای تسهیل در یادگیری های تدریس زبانشیوه جدیدترین 

برای تدریس خصوصی زبان انگلیسی شیوه های خالقانه ای وجود دارد که شاید تا کنون نمونه آن را دیده و بکار برده 
شیوه ها را بکار نبرده اید، بهتر است از این به بعد آنها را مورد استفاده قرار دهید تا بتوانید باشید اما اگر تا کنون این 

از نتایج آنها بهره مند شوید. شیوه های خالقانه و جدید با هدف افزایش تمرکز، یادگیری و انتقال اطالعات جدید به 
ین اعتقادند که استفاده از شیوه هایی که حواس پنجگانه حافظه بلند مدت افراد بکار برده می شوند چرا که محققان بر ا

زبان آموز را بیشتر درگیر می نماید، می تواند باعث شود که سطح یادگیری زبان آموز باالتر رفته و در نتیجه اطالعات 
 جدید سریع تر به حافظه منتقل شود.

 

 آموزش زبان انگلیسی با بازی و سرگرمی_1

که بازی و سرگرمی فقط می تواند برای آموزش زبان به کودکان موثر باشد اما آخرین تحقیقات عده زیای بر این باورند 
انجام شده در این زمینه نشان می دهد یکی از بهترین شیوه هایی که خصوصا در زمینه یادگیری لغات جدید و مکالمه 

ذاب است. یکی از مفرح ترین بازی هایی انگلیسی می توان برای همه رده های سنی بکار برد، استفاده از بازی های ج
که در کالس های آموزش زبان می توانید از آن بهره ببرید پانتومیم است. در این روش زبان آموزان ناچار می شوند 



که دنبال معانی انگلیسی لغات بسیار پر کاربرد بگردند. اسم و فامیل هم که یکی از جذاب ترین بازی های ما ایرانیان 
واند برای زبان آموزان مفید باشد. در رده های سنی پایین تر ، بازی های عروسکی بسیار موثر واقع می است می ت

این شیوه باعث می کنند شود. زبان آموزان می توانند مکالمات روزانه انگلیسی را بصورت بازی عروسکی اجرا ک
 را می آموزد دیرتر از یاد ببرد. شود یادگیری زبان با لذت بسیار زیادی همراه باشد و زبان آموز آنچه

 

 استفاده از موسیقی و فیلم در کالس های آموزشی _2

برخی از انیمیشن های کارتونی و فیلم های طنز، موسیقی های انگلیسی می توانند بهترین تاثیر را بر یادگیری زبان 
استاد می تواند با بکار بردن گلچینی از  آموزان بگذارند. از آنجا که اکثر زبان آموزان به این موارد عالقمند هستند،

نمونه انیمیشن  تاثیر گذارترین فیلم ها و موسیقی ها زبان آموزان را مشارکت در کالس و یادگیری بیشتر تشویق نماید.
 های مختلف با توجه به سطح زبان زبان آموزان می تواند بکار گرفته شود.

 

 آموزنده گفتن جک های خنده دار یا ضرب المثل های  _3

بکار بردن شیوه هایی که برای زبان آموزان جذاب است باعث می شود که کالس شما از خشکی و کسالت خارج شده 
و زبان آموزانی فعال و پر انرژی داشته باشید. می توانید ضرب المثل ها و جک های خنده دار را به زبان انگلیسی در 

آموزان را مشتاق نمایید که در کالس ضرب المثل یا جک های انگلیسی کالس مطرح نمایید. حتی به عنوان تمرین زبان 
 بگویند.

 

 روش بازگو کردن خاطرات خوش_4 

در این شیوه زبان آموزان با بازگو کردن خاطرات خوش خود به زبان انگلیسی، می توانند دامنه واژه گان خود را 
نمایند. این بخش از کالس قطعا پر از خنده و جذابیت  گسترش داده، مکالمه و مهارت صحبت کردن خود را تقویت 

 خواهد بود.

 

 نوشتن بیوگرافی افراد موفق و اسطوره ها _5

زبان آموزان با نوشتن در مورد افراد موفق می توانند مهارت نوشتاری خود را تقویت نمایند. این تمرین جذابیتی که 
نماید. افراد با تحقیق در مورد افراد موفق انگیزه بیشتری خواهند دارد می تواند کالس را برای بحث های جذاب آماده 

 داشت و تالش خواهند کرد که بهترین نوشته ها را به کالس ارائه دهند.

 

 

 آموزش در شبکه های اجتماعی_6

توانید  شبکه های اجتماعی بهترین راه ارتباطی زبان آموزان می تواند باشد. با بهره گرفتن از شبکه های اجتماعی می
در ساعاتی خارج از برنامه کالس با زبان آموزان در ارتباط باشید. این شیوه می تواند برای کسانی موثر باشد که در 
شبکه هایی مانند تلگرام و اینستاگرام بسیار فعال هستند. استاد می تواند با قرار دادن پست های آموزشی جذاب، زبان 

ری مطالب مشتاق نماید. به این ترتیب بخشی از آموزش زبان انگلیسی را از آموزان را به شرکت در کالس و یادگی
 طریق شبکه های اجتماعی دریافت خواهند کرد.

 

 برگزاری مسابقه در کالس_7

مسابقه یکی از بزرگترین و هیجان انگیزترین شیوه های آموزش در کالس است. استاد می تواند با برگزاری مسابقات 
ن اموزان را مشتاق نماید که در مباحث کالس شرکت نمایند، آموزش ها را بیشتر بکار بگیرند و آموزشی در کالس زبا



در نتیجه یادگیری موثرتری داشته باشند. این مسابقه می تواند در تمام بخش های یادگیری زبان انگلیسی باشد. مسابقات 
 گروهی جزو جذاب ترین شیوه های آموزش در کالس هستند.

 

 دن به زبان آموزانجایزه دا_8

زبان آموزان با دریافت جایزه قطعا مشتاقانه تر در کالس ها مشارکت خواهند کرد. این جایزه می تواند هر چیزی باشد. 
بعضی از آموزشگاه ها با بهره گیری از این روش زبان آموزان بسیار خوبی را آموزش می دهند. برای مثال آموزشگاه 

نی که در آزمون نهایی پایان دوره بتوانند نمرات باال را بگیرند برای کالس ها بعدی تخفیف تعیین می کند که زبان آموزا
 خواهند گرفت همین یک امتیاز می تواند زبان آموز را به یادگیری بهتر مشتاق نماید.

 

 گروه بندی کالس _9

وه ها می توانند با هم به بحث تشکیل گروه هایی آموزشی در کالس یکی دیگر از موثرترین شیوه های آموزش است. گر
و گفتگو بپردازند، تمرینات را با هم انجام دهند. رفع اشکال نمایند و رد مسابقات گروهی شرکت نمایند. این کار باعث 
می شود که فضای کالس صمیمی تر بوده و زبان آموزان بتوانند به همدیگر در افزایش بهره وری و سطح یادگیری 

 (1393)کریمی،ترتیب مدیریت کالس برای استاد هم می تواند تا حدی راحت تر باشد.کمک نمایند. به این 

 

 باید با آن توجه کرد یسیانگل زبان آموزش در مهمی نکات

 بداند را ینکات زبان استاد و یمرب هر است الزم م،یکن انیب را یسیانگل زبان آموزش خالقانه یها روش نکهیا از قبل
 خواهد موثر یزمان خالقانه یها روش. دیده قرار توجه مورد دیبا برد یم بکار که ییها روش همه در یکل بطور که
 یم سپس. ببرد بکار و داشته نظر در است موثر آموزان زبان بهتر آموزش یبرا که را ییابتدا مهم نکات استاد که بود

 .دیده بهبود را خود آموزش روش آموزش، خالقانه یها وهیش از استفاده با تواند

 

 

 دیکن آماده را آموزش یفضا و طیمح_1

 آنجا در است قرار که است ییفضا و طیمح گذارد، یم ریتاث آموزان زبان یریادگی زانیم و تمرکز بر که عالم نیمهمتر
 سکوت و آرامش دیکن یسع شود، یم برگزار یگرید یفضا هر ای منزل ای آموزشگاه در شما کالس اگر. نندیبب آموزش

 یم آموزان زبان یپرت حواس باعث که یعوامل دیکن یسع و دیینما میتنظ را مکان آن  دما مناسب، هیتهو و نور ،یکاف
 شما فضا اما دیببر بکار را یآموزش وهیش و منابع نیبهتر و دیباش استاد نیبهتر اگر یحت که چرا دیینما حذف را شود

 .دیببر شیپ یبخوب را خود زبان آموزش دیتوان ینم باشد نداشته یمناسب یطیمح طیشرا و باشد شلوغ

 

 دیکن آماده را یآموزش زاتیتجه و منابع_2

 یخاص یآموزش ید یس ای کتاب نطوریهم و دیببر بهره تاب لب ای صدا ضبط پروژکتور، از کالس در است قرار اگر
 یم باعث نیا. نشود گرفته آموزان زبان وقت کالس یط در تا دیینما آماده را آن کالس از قبل دیکن یسع د،یداشت ازین

 .دیکن اداره را کالس منسجم برنامه کی با و کرده حفظ را آنها تمرکز دیبتوان کالس زمان در شود

 

 دیکن نییتع را کالس برنامه و هدف_3

 کالس یط در نکهیا مثال یبرا ها آموزش برنامه ،یآموزش یها سرفصل کردن مشخص با دیتوان یم کالس شروع در
 تیفعال چه برحسب آموزان زبان یده نمره و شود یم انجام صورت چه به ناتیتمر ها، ارائه ،یآموزش یها سنجش

 دینما میتنظ کالس برنامه با را خود یها برنامه تواند یم اول روز همان از آموز زبان نصورتیا در. بود خواهد ییها



 ازین آن به زبان یریادگی یبرا آنچه و یآموزش منابع یمعرف یطرف از. ردیبگ شما یها آموزش از را جهینت نیبهتر و
 .کرد خواهد کمک آموزان زبان به یادیز حد تا زین داشت خواهند

 

 دیریبگ نظر در را آموزان زبان یریادگی سبک_4

 تر موثر تواند یم آنها یریادگی یبرا که ییها سبک و آموزان زبان اتیروح با دیتوان یم کالس هر هیاول جلسات در
 مشتاق کالس و دیببر بکار آموزان زبان آموزش یبرا را وهیش نیبهتر دیتوان یم شناخت نیا به توجه با. دیشو اشنا باشد،

 .دیباش داشته یتر بخش لذت و تر

 

 دیده قرار توجه مورد را آموزان زبان قیعال_5

 ها speaking در مثال یبرا ها آموزش در قیعال نیا به توجه با دیتوان یم شما که دارد یقیعال قاعدتا آموز زبان هر

. آموزند یم خود قیعال به توجه با ها انسان. دیینما تر مشتاق بهتر یریادگی و یکالس مباحث در شرکت یبرا را یو ،
 قیعال و ببرد لذت شما کالس از نتواند آموزس زبان چنانچنه. دیباش داشته توجه آن به دیبا که یا نکته نیمهمتر نیا

 .داشت خواهد ینییپا یریادگی سطح قطعا ابد،یب را خود

 یریادگی زانیم یادیز حد تا دیتوان یم د،یینما تیرعا خود یها کالس در یاصول بطور را باال نکات دیبتوان اگر حال
 زبان یخصوص سیتدر خالقانه یها روش و دیبرو فراتر گام کی دیخواست اگر. دیده بهبود را خود آموزان زبان
 .دیببر بکار را ریز یها حل راه میکن یم شنهادیپ د،یببر بکار را یسیانگل

 موانع و مشکالت یادگیری زبان انگلیسی

 تواند مانع از یادگیری صحیح زبان انگلیسی شود  ناشی از این عوامل می باشد :موانع و مشکالتی که می

 عدم عالقه وعدم انگیزه برای یادگیری زبان انگلیسی(1

مانع دریادگیری زبان انگلیسی است . اکثر دانش آموزان ودانشجویان به یادگیری این  زبان عالقه این عامل مهمترین 
ندارند وانگیزه ای برای یادگیری در خود ایجاد نمی کنند وفقط به فکر گذراندن این درس هستند .بنابراین چون عالقه 

نمی گیرند .اگرهم یاد بگیرند سریع فراموش  ندارند وبا میل ورغبت  هم سرکالس گوش نمی دهند چیزی وکطلبی یاد
می کنند .چون ازتکرار ان خسته ومتنفر هستند .مدرس زبان انگلیسی باید ازطریق تشویق دراوعالقه ایجاد کند تا با 
تکرارکردن مطالب زبان ،آنرا یادبگیرد واین تشویق نباید فقط شفاهی بیان شود بلکه باید برای نمرات جوایزی درنظر 

تا عالقه دانش آموز به زبان ازاین طریق زیاد شود وبیشتر ازقبل زبان را مطالعه کند چون ازطریق تکرارو  گرفت
 تمرین زبان یادگرفته می شود.

 

 نداشتن تمرکز حواس درکالس(2

دومین عامل که باعث می شود یادگیری زبان صورت نگیرد عدم تمرکز حواس است . چون تا تمرکزحواس دانش 
 اشته باشند نمی توانند مطالب را یاد بگیرند این تمرکز حواس خودش به عواملی بستگی دارد:آموزان ند

 

 خستگی وبی خوابی -1

 گرسنگی -2
 اطرافمحیط  -3
 افرادی که با دوست ورفیق هستند -4
 مشکالت خانوادگی او -5

عوامل کمک گرفت .باازبین تمام این موارد باید با مشاور مدرسه در میان گذاشته شود وازاو برای ازبین بردن اینگونه 
بردن اینگونه عوامل دانش اموز تمام سعی وتالش خود را برای یادگیری زبان انجام می دهد ودر نتیجه نمره خوبی می 

 گیرد.



 

 دردبیرستانهای ایران ساعت تدریس زبان انگلیسی کم است(3

به دانش آموزخود تفهیم کند . مدرس با  مدرس زبان با دوساعت تدریس درهفته نمی تواند به خوبی مطالب آن کتاب را
عجله وشتاب سعی می کند چه ترم اول چه ترم دوم کتاب را تا جایی که تعیین شده است تمام کند وهدفش تمام کردن 
کتاب است چه دانش آموز یاد بگیرد وچه یاد نگیرد زبان انگلیسی باید درساعت بیشتر تدریس شود که مدرس وقت کافی 

با دانش آموز خود تمرین وتکرار کند .درغیر این صورت نمی توان  به خوبی مطالب را به دانش  داشته باشد که
 آموزخود یاد دهد .

 

 نداشتن آزمایشگاه زبان در دبیرستانهای ایران(4

آزمایشگاه زبان محلی است که دانش آموزان به طور شفاهی با تلفظ صحیح کلمات ازطریق نوارضبط ضوت آن راگوش 
وبعد ازگوش دادن تلفظ صحیح به سواالت آن پاسخ می دهند. از طریق سوال وجواب که در آزمایشگاه زبان  می دهند

به وسیله نوارصورت می گیرد دانش آموززبان را مخصوصا به طور شفاهی بهتریاد می گیرند .ولی متاسفانه در 
یشتر مورد توجه قرار گرفته است ونمره شفاهی دبیرستانهای ما این آزمایشگاه زبان وجود ندارد. وزبان به طور کتبی ب

کمتر مورد توجه است ولی با آزمایشگاه زبان یادگیری زبان به طور شفاهی ارزش پیدا می کند ودانش آموز سعی می 
کنذ زبان را صحبت کند وبه این شکل بهتر یادگیری زبان صورت می گیرد.ما باید کاری کنیم که بیشتر درکالس شفاهی 

آموز سوال شود تا او مجبور شود به انگلیسی صحبت کند زیرا هرچه به انگلیسی صحبت کند تاثیرویادگیری از دانش 
 زبان زیادتر است .مواقعی است که ما بیشتر به صورت کتبی ازدانش آموزان سوال کنیم .

 

 عدم تسلط کامل اکثر مدرسان زبان انگلیسی به زبان انگلیسی(5

انهای اکثر مدرسان زبان انگلیسی تسلط کامل به زبان انگلیسی ندارند .بنابراین قادرنیستند متاسفانه مخصوصا در دبیرست
به طور شفاهی زبان را به دانش آموزان یاد دهند وبیشتر به صورت کتبی زبان را به دانش آموزان یاد می دهند که این 

می شود که مدرس بیشتر از طریق  یادگیری صد درصد نمی شود .درصورتی یادگیری زبان صددرصددرکالس انجام
شفاهی زبان راتدریس کند وخیلی کم زبان فارسی را درکالس به کاربرد.وبیشتر زبان انگلیسی باشد طوری که دانش 
اموز خیال کند دریک کشور خارجی است ومجبور است که حتما به زبان انگلیسی صحبت کند .این اجبار باعث می 

 به طور شفاهی درکالس ضحبت کند آن زبان را بهتریاد می گیرد .شودکه سعی خود را به کاربرد و

 

 ارزشیابی کتبی در دبیرستان های ایران(6

متاسفانه اگر چه ما دیدیم ویادگرفته ایم که زبان ازطریق صحبت کردن بهتر یادگرفته می شود ولی می بینیمارزشیابی 
کتبی می باشد. بنابراین چون مالک ارزشیابی اخرترم  پایان ترم دردبیرستانها درقالب کتاب تدریس شده وبه صورت

است معلم سعی می کند درقالب سواالت امتحانی یادگیری زبان انگلیسی را پیش ببرد وکمترروی تلفظ وصحبت کار می 
شود .چون هم معلم وهم دانش آموزان هدفشان نمره آوردن از امتحان کتبی است وبا نمره آوردن از ورقه امتحانی هم 

یال دانش آموز وهم خیال  معلم راحت می شود که این دانش آموز زبان را یادگرفته است درصورتیکه که اگراز همان خ
دانش آموزبه صورت شفاهی امتحان گرفته شود نمی تواند نمره ایده ال وخوبی از آن بدست بیاورد.تدریس دردبیرستانهای 

الترازآن برود چون اصال وقت وزمان تدریس هم همانطوری که کشورما درقالب کتاب تعیین شده است ونمی تواند با
گفته شد کم است ودانش آموزی که از دبیرستان فارغ التحصیل می شود حتی یک جمله درست به زبان انگلیسی نمی 
تواند صحبت کند .حتی متاسفانه دردانشگاههای ما هم همینطوراست وقتی دانشجوازدانشگاه فارغ التحصیل می شود 

 اد معدودی مسلط به زبان انگلیسی هستند واکثریت از لحاظ صحبت ومکالمه دچارضعف هستند.تعد

 

 عدم تکراروتمرین مکرر دانش آموزان(7

دانش آموزان به علت اینکه تمایلی به یادگیری زبان انگلیسی ندارند ازتکرارزبان وتمرین کردن این زبان زود خسته 
ی متنفر هستند درصورتی که اگرزبان صوتی وتصویری یادگرفته شود می شوند وازتکراروتمرین زبان انگلیس

وتمرینهای ان هرشب تکرارشودبه خوبی درمدتی کوتاه یادگیری زبان انگلیسی توسط دانش آموزان انجام می گیرد 



فته .ماباید با روشهایی خاص که ناشی ازتجربه هرمعلمی ناشی می شود به دانش آموزان یادگیری زبان طوری یاد گر

 (1395)مهرنو،می شود که عالقه وانگیزه در آنها زیاد شود .

 

 

 زبان انگلیسی مدرسانمفید برای  پیشنهاداتنتیجه گیری و 

 برای آموزش با عالقه وپرشور باشید_1

عالقه شما به موضوع مورد بحث خودتان، بسیار حیاتی است. اگر معلم مشتاق به نظر نرسد و فقط اطالعات را منتقل 
ای به آنچه توانند صحبت کنند، اما اگر شما عالقهکس چیزی یاد نخواهد گرفت..مخاطبان یادگیری فورا میهیچ کند،

 ها مجبورند سکوت کنند.دهید نداشته باشید آنانجام می

 

 استفاده محتوای مرتبط با سن_2

باشند. در نتیجه حفظ موضوع  برای معلمین جوان انگلیسی کامال طبیعی است که مخاطبین آن هابزرگتر از خودشان
های فرهنگ جوانان مدرن ممکن است برای همه بزرگساالن مرتبط به کالس و فهم آن، بسیار مهم است. بحث درباره جنبه

کننده بسیار که گروه شرکتجذابیتی نداشته باشد. بنابراین همیشه حفظ موضوع مرتبط با گروه، مهم است به طوری
 های شما باشند.صحبتمند و هماهنگ با عالقه

 

 تشویق برای سوال پرسیدن_3

ها ممکن است قوانین مناسب اند. آنهاست مدرسه را ترک کردهدهید، سالبیشتر اوقات افرادی که شما به آنها آموزش می
چقدر ها را تشویق کنید تا سواالت زیادی تا جایی که ممکن است، بپرسند. کالس را ندادند، بنابراین مهم است که آن

خوب است اگر در پایان هر مبحث بگویید: حاال، کسی سوال دارد؟ اگر مخاطب بزرگسال شما از مسئله مورد نظر 
 پرسدمطمئن نبود، معموال دست خود را باال برده و چیزی می

 

 همه را در بحث شرکت دهید _4

که اکثر مدرسان دیر متوجه آن می آموز در هر گروه سنی، مهم است و این مهارتی است درگیر نگه داشتن هر دانش
تر به تدریج کنند متمرکز شود و افراد آراممیشوند. گاهی اوقات ممکن است معلمی فقط روی کسانی که در بحث شرکت 

ها را نیز به طور کنند، آناز جمع خارج شوند. سعی کنید با پرسیدن انواع سوالت از کسانی که اغلب صحبت نمی
ها برای ماندن در ذهنشان کمک ر کنید. به سادگی پای تخته بایستید و اطالعاتی را که به آنیکسان در کالس درگی

 کند، فهرست کنید.نمی

 

 رعایت عدالت_5

رعایت عدالت ، مسئله دیگری است که با مسئله قبلی گره خورده است. مطمئن شوید که همه شانس صحبت کردن را 
کنند. بعضی اوقات ممکن است دانش آموزی بسیار فعال صحبت کند و ن میهای جدید را تمریداشته باشند و مهارت

فرصت صحبت کردن را از بقیه افراد بگیرد. بنابراین مهم است که ایده یا فعالیتی را مطرح کنید و از این طریق همه 
 را در بحث وکارگروهی درگیر نموده و همه اجازه شرکت داشته باشند.

 

 

 دلبخند را فراموش نکنی_6



شود! به خاطر داشته باشید که جهان ترین چیز در جهان است اما به سادگی در هر زمانی فراموش میبه نظر لبخند ساده
آموزی شما متفاوت باشد و بنابراین تجربیات شخصی آنها از معلمان، افراد آموزش بزرگساالن احتماال از زمان دانش

لی خود را نشان دهید، صورت شاد به طور حتم کل کالس را آرام خندند.  خوشحاعبوس و خشنی باشد که هرگز نمی
 کند.می

 

 به انواع یادگیری دقت کنید _7

ترین های تجسمی عمومیهای یادگیری در افراد مختلف متفاوت است و بزرگساالن نیز مستثنی نیستند. یادگیرندهراه
داشته باشید که انواع دیگری هم وجود دارد. بررسی  کنند، اما به خاطرگروه هستند و در ذهن خود مطالب را حفظ می

گیرند. به عالوه آموزان شما در چه گروهی قرار میبر روی انواع یادگیری بسیار مهم است و ببینید هرکدام از دانش
 شود.تر میها در کالس بسیار آسانترکیب تکنولوژی

 

 پذیر باشید.انعطاف_8

ای دارند که معموال شامل کار ها نقشه طراحی شدهدهند. آنلین درس خود را ارائه میترین نیت، اومعلمین مبتدی با ناب
هرحال، بعضی ها پیش خواهد رفت. بهکنند همه چیز به آرامی و مطابق  میل آنگروهی و نظایر آن است، فکر می

کنید، فقط به خاطر داشته باشید اوقات کالس ممکن است در جهت متفاوت، تغییر مسیر دهد. اگر این اتفاق افتاد وحشت ن
که شما روی موضوع خود متمرکز باشید، کالس موفق است. با تمرکز بر روی موضوع می توانید کالس را که مادامی

 مدیریت کنید.

 

 کمک به رفع اشتباهات_9

کنند. توصیه این میپوشی آموز را چشمکند.اغلب، معلمین به سادگی اشتباه دانشآموز اشتباه واضحی میکه دانشزمانی
ها را با کمترین تشویق، تصحیح کنید.معموال چیزی مانند این جمله که )جمله خوبی ناست،کاری انجام ندهید، فقط کار آ

توانی آن را اصالح کنی؟(، این مسئله یادگیرنده را برای امتحان گرامر و اصالح خود تشویق می )آیا می( ……بود اما

 کند.

 

 موضوعات مورد عالقه اما ترجیحا انگلیسیبحث در مورد _10

بگذارید مخاطب بزرگسال شما در رابطه با موضوعات مورد عالقه اش صحبت کند. ارتباط با همسر، قیمت اتوموبیل 
نگران این نباشید که کالس از مبحث اصلی خارج می شود. هر چیزی که به زبان انگلیسی در کالس مطرح شود  …و 

 می کند. به یادگیری زبان کمک

 

 

 

 

 محدود کردن تشویق_11

تر میلترند به تشویق بیهای بزرگسال  نیاز به تشویق دارد. افرادی که مسنآموزان با سن پایین بیش از یادگیرندهدانش
 ها موضوع درس مهم است.ای باشد چون  برای آنتواند چالش عمدهرسند. این میبه نظر می

 

 تنش ها را کنترل کنید _12



ممکن است باعث  …قب باشید بزرگساالن روی بعضی موضوعات حساس هستند. مطرح کردن مسائل سیاسی و مرا

تناقض بین افراد شود. تا می توانید از موضوعات عمومی و همه پسند برای مثال ها و موضوعات صحبت استفاده کنید. 
 ضی خواهند بود.با این کار هم مدیر موسسه ی آموزشی و هم شاگردان بزرگسال از شما را

 

 انگلیسی صحبت کردن_14

ممکن است بدیهی به نظر برسد اما مهم است به ویژه به افراد مبتدی، یادآوری اینکه ممکن است به صحبت با زبان 
تواند مضر باشد. معموال اگر برای یادگیرنده گان بزرگسال سوالی پیش بیاید در میان مادری وسوسه شوند و این می

صحبت کنند. این صحبت ها معموال به زبان مادری است. از مخاطبین بخواهید تا حتی بین خودشان خود شروع به 
ها جدا شده کند از آنکند و معلم احساس نمیانگلیسی صبحت کنند.این مسئله برای یادگیری لغات جدید به آنها کمک می

را بیابند تا اینکه خودمان معنی آن را بگوییم حایز است. اینکه از دانش آموزان بخواهیم به کلمه فکر کنند و معنای آن 
اهمیت است. این کار باعث می شود تا دانش آموزان حس کنند خودشان معنی لغت را از قبل میدانستند و االن فقط باید 

 آن را به زبان آورند.

 

 حال باشید!خوش _15

که کننده باشد به طوریین مهم است که کالس سرگرمکننده باشد، بنابراهیچ کس نگفته که مدرسه و یادگیری باید خسته
تواند همه را در کالس درگیر کند، فکر های مختلف که میها و برنامهآموزان را به خود درگیر نماید. به بازیدانش

 کند!تر شدن هوای کالس و وادار به صحبت کردن مخاطبان  خجالتی کمک میکنید.شادی به سبک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع

 ، مشاوره انگیزشی و بهبود فردی.۱۳۹۴کرباسی، حامد،

 . 1392مقاله زبان انگلیسی واهمیت یادگیری آن در دنیای امروز،هوشیار، نرگس،

 .روش تدریس زبان انگلیسی ۵آشنایی با ،1397دژآلود ،صدف،

 1393،عنوان مقاله:روش های خالقانه تدریس زبان انگلیسیانار،کریمی، 

 موسس و مشاور ارشد سرزمین زبان ،1395،ابراهیم خلیلمهرنو،

 


