مرکس اندیشه
هزکش آهْسضِای ذخصصی اًذیطَ در سال 1391تا ُذف ارائَ خذهاخ آهْسضی هٌاسة در هٌطقَ غزب هطِذ ذاسیس
گزدیذ ّ اس اترذای سال 1392ضوي اسرقثال چطوگیز ساکٌیي هٌطقَ ،تا جذب فزاگیز در رضرَُای آهْسش قزآى ،ذزتید
هزتی هِذ کْدک ،طزاحی ً -قاضی ّ خط ذحزیزی  ،فعالید ُای آهْسضی خْد را گسرزش داد.

نگاهی به فعالیتها
 .1آهْسش ستاى اًگلیسی در سٌیي کْدکاى – ًْجْاًاى ّ تشرگساالى
 .2آهْسش دّرٍ ُای ذخصصی ّ عوْهی کاهپیْذز
 .3دّرٍ ُای ذزتید هزتی هِذ کْدک ّیژٍ خْاُزاى
 .4آهْسش قزآى تَ ضیٍْ ًْیي ّیژٍ کْدکاى ّ ًْجْاًاى
 .5آهْسش خط ذحزیزی
 .6دّرٍ طزاحی ّ ًقاضی

معرفی گروههای آموزشی
 .1گزٍّ آهْسضی ستاى اًگلیسی
ایي گزٍّ فعالید خْد را اس سال

 1391آغاس ًوْد .فزاگیزاى پس اس ضزکد در آسهْى ذعییي سطح ضفاُی ّارد دّرج

هزتْطَ هیضًْذ.

مشخصات ترم آموزشی
 3ماه

طول هر ترم آموزشی
ساعت آموزش

 22جلسه

مذت زمان هر جلسه

 90دقیقه
 2جلسه در هفته

تعذاد جلسات
منابع آموزشی

جدولمنابع سطوح کودکانC
عنوان

ترم

منابع درسي

تعداد دروس

طول دوره

C0

1

Hip Hip Starter

Units 1-5

 44ساعت

C1

2

Hip Hip Starter

Units 6-9

 44ساعت

C2

3

Hip Hip Hooray 1

Units 1-4

 44ساعت

C3

4

Hip Hip Hooray 1

Units 5-8

 44ساعت

C4

5

Hip Hip Hooray 2

Units 1-4

 44ساعت

 ساعت44

Units 5-8

Hip Hip Hooray 2

6

C5

 ساعت44

Units 1-4

Hip Hip Hooray 3

7

C6

 ساعت44

Units 5-8

Hip Hip Hooray 3

8

C7

 ساعت44

Units 1-4

Hip Hip Hooray 4

9

C8

 ساعت44

Units 5-8

Hip Hip Hooray 4

10

C9

 ساعت44

Units 1-4

Hip Hip Hooray 5

11

C10

 ساعت44

Units 5-8

Hip Hip Hooray 5

12

C11

 ساعت44

Units 1-4

Hip Hip Hooray 6

13

C12

 ساعت44

Units 5-8

Hip Hip Hooray 6

14

C13

Sجدولمنابع سطوح نوجوانان
طول دوره

منابع درسي

ترم

عنوان

 ساعت44

Let's Go beginning + Phonics 1

1

S0-1

 ساعت44

Let's Go beginning + Phonics 1

2

S0-2

 ساعت44

Let's Go 1 + Phonics 2

3

S1

 ساعت44

Let's Go 2 + Phonics 2

4

S2

 ساعت44

Let's Go 3 + Phonics 2

5

 ساعت44

Let's Go 4

6

S3
S4

 ساعت44

Let's Go 5

7

S5

 ساعت44

Let's Go 6

8

S6

Lجدولمنابع سطوح بسرگساالن
L1

Top Notch Fundamentals A

L2

Top Notch Fundamentals A+TOP Notch Fundamentals B Units (5.6.7.8.9)

L3

Top Notch Fundamentals B

Units (10.11.12.13.14)

L4

Top Notch 1 A

Units (1.2.3.4.5)

L5

Top Notch 1 B

Units (6.7.8.9.10)

Units (1.2.3.4)

)Units (1.2.3.4

Top Notch 2 A

L6

)Units (5.6.7.8

Top Notch 2 A + Top Notch 2 B

L7

)Units (9.10) + Units (1.2

Top Notch 2 B + Top Notch 3A

L8

)Units (3.4.5.6

Top Notch 3 A + Top Notch 3B

L9

)Unit (7.8.9,10

L10 Top Notch 3B

)Units (1.2.3.4

L11 Summit 1 A

)Units (5.6.7.8

L12 Summit 1 A + Summit 1 B

)Units (9.10) + Units (1.2

L13 Summit 1 B + Summit 2A

)Units (3.4.5.6

L14 Summit 2 A + Summit 2B

)Unit (7.8.9,10

L15 Summit 2B

 .2گزٍّ آهْسضی کاهپیْذز
ُذف اس دّرٍ ُای کْذاٍ هذخ آهْسش کاهپیْذز ،ذزتید افزاد هرخصص ّ ًیوَ هرخصص اسد کَ ترْاًٌذ تَ سِْلد در
راسرای عالقَ ّ ذخصص خْد ارذقاء علوی داضرَ تاضٌذ .ایٌگًَْ افزاد در هذخ سهاى کْذاُی هی ذْاًٌذ تَ داًص هْرد
ًیاس دسرزسی یافرَ ّ جذب تاسار کار گزدًذ .ایي هزکش اس سال  1391فعالید ُای خْد را آغاس ًوْدٍ اسد.
اسجولَ عٌاّیي دّرٍُایی کَ در ایي گزٍّ ذذریس هیضْد ،عثارذٌذ اس هِارذِای ُفرگاًح

 ، ICDLدّرٍُای هخرلف

طزاحی ّ گزافیک ،فیلن ّ اًیوٌیطي ،ضثکَ ّ سخدافشار ،ستاًِای تزًاهًَْیسی ،طزاحی صفحاخ ّبً ،زمافشارُای
فٌی ّ هٌِذسی ّ …
 .3گزٍّ آهْسضی ذزتید هزتی هِذ کْدک
گزٍّ آهْسضی ذزتیدهزتی هِذ کْدک در سال  1392فعالید خْد را آغاس کزد ّ ُناکٌْى تا داضري اساذیذ هجزب ،ذزتید
ًیزُّای هرخصص ّ هرعِذ هِذُای کْدک ّ هزاکش پیصدتسراًی را در سطح اسراى تزعِذٍ دارد.
دّرج ذزتیدهزتی کْدک در دّ ذزم سَهاَُ ّ تَهیشاى

 248ساعد ارائَ هیضْد .فزاگیز پس اس گذراًذى دّرج فْق،

تَهذخ  144ساعد جِد کارّرسی تَ هِذُایکْدک هعزفی هی گزدًذ ّ پس اس پایاى دّرٍ تَ فزاگیزاى گْاُیٌاهَ ذزتید
هزتی هِذ کْدک اعطا هی ضْد.
 .4گزٍّ آهْسضی قزآى
ایي گزٍّ آهْسضی اس ذاتسراى سال  1392فعالید خْد را آغاس ًوْد .در ایي دّرٍ فزاگیزاى دّ ذزم آهْسش قزاى تصْرخ
رّخْاًی را فزا هی گیزًذ.

