
هاي آموزش زبان انگلیسی نوجوانان دوره  
  )دانش بهارآموزشگاه زبان (      

  
ها،  این دوره .باشد  می سال 13-16 سنی رده مخصوص "Teens English Course: TEC" ویژه نوجوانان یا انگلیسی زبان آموزش هاي دوره

از  Connect 1-4 چهارگانه کتبسري به یادگیري مطالب آموزشی  نوجوانآموزان  تشکیل شده است که طی آن، زبانترم  8و  سطح 4از 
 دریافت به موفق نهایت، در شوند، آموزشی چارت این گذراندن به موفق که آموزانی زبان. خواهند پرداخت انتشارات دانشگاه کمبریج

 زیر کتب پیرامون بیشتر اطالعات دریافت دنبال به که مندانی عالقه از دسته آن براي. گردند می )BLC Certificate( دوره کل گواهینامه
  .است شده ارائه بخش، هر انتهاء در ها مجموعه این رسمی سایت لینک هستند،

  

Connect  
 شده نوشته JACK C. Richards ،دنیا آموزشی متد طراحان معتبرترین از یکی توسط Connectکتب  مجموعه

 سن با مناسب حال عین در و جذاب و جالب موضوعات انتخاب با که است نحوي به کتاب طراحی. است
 دروس بر مرور قسمت. نماید می مطالب بهتر چه هر یادگیري و کردن صحبت به تشویق را ناآن نوجوانان،

 دوباره را مطالب که دهد می را شانس این آموزان زبان به ،شده طراحی صفحه دو در که درس هر از بعد گذشته
 تا دارد می وا چالش به را ذهنش که شود می مواجه Quiz یک با آموز   زبان درس، هر از بعد واقع در. کنند مرور

 استفاده مانند مهمی هاي  ویژگی از این مجموعه. بگذارد میان در خود مدرس با دوباره کرده فراموش آنچه هر
 هماهنگ توسعه زبان، گانه چهار هاي مهارت به همزمان پرداختن خارجی، هاي زبان آموزشی مطالب تدوین و طراحی نوین هاي  شیوه از

الزم به ذکر  .باشد  می برخوردار نوجوانان سنی گروه براي مناسب و روزآمد متنوع، موضوعات بکارگیري و دستوري و تلفظی واژگانی، دانش
 از استفاده خارج، جهان با آموز زبان ارتباط رنگی، تمام صفحات از استفاده جذاب، و جوش و پرجنب هاي فعالیت انگیزه، است که افزایش

   .باشد می مجموعه این هاي ویژگیدیگر  از کردن، صحبت براي فعالیت جدید و واژگان ارائه گرامري، نکات بودن دارا معاصر، موضوعات
edition-2nd-http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/secondary/connect  
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