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پــدر و مــادر عزیز 

کودکان از سن 3 سالگى مستعد یادگیرى زبان هستند. فقط کافیست 
با شناخت استعدادهاى فرزند دلبند خود و یک برنامه ریزى صحیح از 

همان دوران خردسالى آموزش زبان را برایشان شروع کنید.
ما در دیاکو در خصوص آموزش کودکان بهتون مشاوره میدیم و اونها 
دردوره مناسب ثبت نام میکنیم و آموزش میدیم. کلیه کالسهاى مختص 

کودك و نوجوان به دو صورت حضورى و آنالین برگزار میشه!



آموزش انگلیسى به کودکان و نوجوانان امرى کامال تخصصى است!

این تخصص را ما داریم.

چــــــــرا
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آموزش به رده سنى کودك و نوجوان بسیار حساس است و نیاز 
آشنا  بچه ها  با  کار  و  روحیات  با  تا  دارد  متخصص  مدرسین  به 
باشند. دیاکو گلچینى از بهترین مدرسین مجرب را در اختیار دارد.

از سال 1385 تجربه ى بسیار باالیى در برگزارى کالسهاى کودك 
و نوجوان را داریم.

تفکیک سنى در کالسها به درستى انجام مى گیرد.
تعیین سطح بصورت شفاهى و کتبى انجام میدیم تا بچه ها در 

سطح درستى از زبان، آموزش  خود را شروع کنند.
انتشارات   از  کودك  آموزش  کتاب هاى  جدیدترین  از  استفاده 

دانشگاه آکسفورد و کمبریج انگلستان در کالسهاى درسى 
آماده سازى کودکان و نوجوانان براى شرکت در آزمون هاى بین 

Starters, Movers, Flyers المللى کمبریج مثل



کتاب هاى Show and Tell دقیقا دست گذاشته روى کنجکاوى طبیعى بچه ها! اونم با پرسیدن سواالتى در ابتداى هر 
درس از کتاب. سواالتى مثل ”چه کسى تو رو خوشحال میکنه؟“ یا ”حس هاى ما بهمون چى میگن؟“ فعالیت ها و تمرین

 هاى کتاب، کودکان رو تشویق میکنه تا از طریق یادگیرى زبان به سواالت فکر کنن،  در موردش صحبت کنن و در نهایت به 
آنها پاسخ دهند. پروژه هاى کالسى در پایان هر درس، یادگیرى رو در ذهن کودك جا میندازه و اونها رو تشویق میکنه تا با 
همکارى هم و در غالب کار تیمى با یکدیگه کار کنن. پروژه و کاردستى هاى کتاب Show and Tell این فرصت رو به 

کودك میده تا در خصوص چیزى که در کالس به انگلیسى یاد گرفته بتونه حرف بزنه.
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دوره های انگلیسی با کتاب های

مختص سنین ۳ تا ۶ سال



جهت دریافت مشاوره از مشاورین مجرب دیاکو و ثبت نام کودك دلبندتون در ساعات کارى موسسه با شماره 72114 
تماس حاصل نمایید. ضمنا میتوانید براى کسب مشاوره به شماره واتس اپ 09363904384 پیام دهید.
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از شاخصه های

کلیدی مجموعه کتاب های

متد تدریس منحصر به فرد که 
مهارتهاى زبان و گرامر رو به 

خوبى آموزش میده.

ویدیوهاى تصویرى 
انیمیشن که شخصیتها و 
داستانهاى جالبى رو به 

کودکان نشون میده.

 Big بخش مربوط به
Questions که فرم هر درس رو 

شکل میده و به زندگى واقعى 
کودکان مربوط میشه.

فعالیت هایى از قبیل داستان ها، ”همکارى چشم و دست“ و فرم نوشتارى حروف الفبا، کودك رو به خواندن و 
نوشتن جمالت ساده هدایت میکنه. تمرینهاى ”پیداکردن راه حل“ Problem-solving activities به بچه ها کمک 

میکنه تا منتقدانه و خالقانه فکر کنن. 
 Show and Tell این کتاب براى کودکان سنین مهدکودك و پیش دبستانى بسیار ایده آل و عالیه. مجموعه کتاب هاى

در سه جلد میباشد. 

فرصت ”نشان دادن و گفتن“ Show and Tell که برگرفته از اسم کتاب هم هست! 
اینکه کودك کاردستى و پروژه هاى هر درس رو در کالس و منزل نشون میده و با زبان 

انگلیسى که یاد گرفته راجع بهشون حرف میزنه.
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دوره های انگلیسی با کتاب های

(مختص سنین ۶ تا ۱۲ سال)

مجموعه کتاب هاى جدید و فوق العاده اثربخش Oxford Discover، یکى از کاملترین مجموعه هاى آموزش زبان انگلیسى 
ویژه کوکان 6 تا 12 سال طراحى شده است . کتاب هاى Oxford Discover چهار مهارت اصلى زبان و همچنین لغت، گرامر 
و تلفظ را تقویت کرده و دروس هر کتاب بصورت طبقه بندى شده و بر اساس هر سطح ارائه مى گردند. این مجموعه مطابق 

با سیستم بریتانیایى British system توسط انتشارات معروف آکسفورد طراحى و به چاپ رسیده است.
 Listening, مى باشد که سطح هر چهار مهارت (تا پیشرفته Foundation از سطح) این مجموعه داراى 7 سطح کامل
Speaking, Reading و Writing را به طرز چشمگیرى افزایش میدهد. هر کتاب داراى 18 درس مى باشد و دروس بر 

اساس جدول پلکانى و سیستم آموزشى دیاکو به ترمهاى مختلف تقسیم شده اند.
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چرا سیستم
آموزشی

تمرکز اصلى مجموعه Oxford Discover بر روى 2 مهارت کلیدى یعنى مهارت گفتارى Speaking و شنیدارى Listening است.

زبان آموزان در هر بخش کتاب تمام مهارتهاى 
مهمى که یک دانش آموز در قرن 21  نیاز داره، 
  ،Critical thinking انتقادى  تفکر  جمله  از 
ارتباطى  مهارتهاى   ،Creativity خالقیت 
 Collaboration و همکارى Communication

آموزش داده میشه.

 Oxford Discover مجموعه کتابهاى
 BIG  از روش آموزشى پرسش و پاسخ
QUESTION استفاده مى کنه تا حس 
کنجکاوى ذاتى کودکان را برانگیخته  کنه. 

براى درك بهتر و یادگیرى مطلوب، این مجموعه با 
نام  به  آموزشى  هاى  کتاب  و  تمرین  کتاب هاى 
Writing and Spelling در شش سطح ارائه مى 
شه تا یادگیرى زبان انگلیسى را براى فرزندان دلبند 

شما شیرین تر کنه.

   در ابتداى هر فصل از کتاب ویدیویى تهیه شده 
 BIG کردن  مطرح  با  و  هست  کالم  بدون  که 
ذهن  تصاویر  دادن  نشان  بعد  و   QUESTION
بچه ها را درگیر تفکر مى کنه! درواقع باعث مى شه 
که بچه ها تمام دانشى که راجع به موضوعى دارن 
رو  به یاد بیارن و همچنین کنجکاو بشن که دیگه 

چه چیزایى میخوان در اون موضوع یاد بگیرن.  شخصیت  با  دیگرى  کارتونى  ویدیو  همچنین 
هاى داستانى کتاب تهیه شده که در آن هر آنچه 
از لغت Vocabulary و گرامر Structure در دو 
فصل گذشته یاد گرفته اند رو در ذهنشون جمع 

بندى میکنه. 
 Student's Grammar, Writing & Spelling کتاب هاى جانبى
با کیفیت خیلى خوب و تصاویر بزرگ و جذاب طراحى و چاپ 
شده که همین ویژگى بصرى باعث عالقه بیشتر و جلوگیرى از 

خسته کنندگى و یکنواختى براى زبان آموزان میشه!

یکى از شعار هاى این کتاب اینه: خلق کردن 
که  روشن!  اى  آینده  با  آینده  متفکران 
هدفش الهام بخشیدن به کودکان و نوجوانان 
کردن  فعال  و  آینده  به  نگریستن  براى 

استعداد هاشون براى رسیدن به نقطه اوج!
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projectproject
دوره های انگلیسی با کتاب های

(مختص سنین ۱۰ تا ۱۳ سال)

مجموعه کتابهاى Project با طراحى جدید و صفحه بندى جذاب، به عنوان دوره هاى میانى براى سنین  10 تا 13 سال 
دوره  با  کودکان  مخصوص  کتابهاى  بین  موجود  خالء  کتابها  این  است.  شده  تدوین  دیاکو  آکادمى  آموزشى  چارت  در 

مخصوص نوجوانان را پر نموده و همانند پلى آن دو را به هم متصل مى نماید.
این کتابها با جدیدترین ویرایش (ویرایش چهارم) توسط انتشارات معروف و معتبر آکسفورد انگلستان در سال 2017 

چاپ و عرضه شده است.
صفحه بندى خالقانه، مطالب جدید و جذاب کتاب همراه با تصاویر رنگى و شخصیت پردازى هاى جالب انیمیشنى میکى 
، میلى و مولت و دیگر کارتونهاى موجود کتاب را در نگاه زبان آموزان کودك و نوجوان بسیار جذاب جلوه بخشیده است.

زبان آموزان با کتاب و شخصیت هاى کارتونى آن ارتباط برقرار مى کنند و با خواندن بخشهاى مختلف آن ضمن افزودن 
به دانش زبانى خود، عاشق این کتاب مى شوند .



تمارین مهارتى و ارتباطى در جهت 
آماده سازى زبان آموزان براى استفاده 

از انگلیسى در دنیاى حقیقى
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شاخصه های
کلیدی کتاب

متد استفاده شده در کتاب 
Project مورد تأیید و اعتماد 

مدرسین زبان در سراسر دنیا است.

بانک جدیدى از تلفظ لغات 
همراه با تمرینات اضافى

بانکى از متون متنوع براى تقویت 
مهارت Reading (خواندن) همراه با 

داستانهاى طبقه بندى شده و سطح 
بندى شده

مجموعه Project در 5 سطح به چاپ رسیده که در سیستم آموزشى دیاکو از 3 سطح ابتدایى آن در سیالبس درسى 
آکادمى دیاکو استفاده مى شود. 

این مجموعه به عنوان پیش نیاز ورود به دوره هاى Solutions و یا براى زبان آموزان در رده بندى 10 تا 12 سال که 
پیشتر انگلیسى نخوانده اند در نظر گرفته شده است.
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solutionssolutions
دوره های انگلیسی با کتاب های

(مختص سنین ۱۲ تا ۱۶ سال)

با پرفروش ترین کتاب آکسفورد مختص نوجوانان همراه شوید تا دنیاى جدیدى از آموزش، خالقیت و هیجان را تجربه کنید. 
جدیدترین ویرایش کتاب Solutions (ویرایش سوم) با محتوایى جذاب و متدى موفق در دستان شماست. 

مؤلفین کتاب جدید Solutions تمام تالش و تجربیات خود را به کار گرفته اند تا با خلق موضوعات جذاب و جدید براى زبان 
آموزان نوجوان فضایى متفاوت را در آموزش زبان رقم بزنند. 

مجموعه کتاب هاى Solutions با تمرکز بر مهارت گفتارى Speaking و شنیدارى Listening و نیز بسط دادن دامنه ى لغات، سعى 
در افزایش اعتماد به نفس زبان آموزان در برقرارى ارتباط با دیگران به زبان انگلیسى نموده است.



دوره هاى Solutions در دیاکو
دوره هاى Solutions ، معموال به زبان آموزان سنین 12 تا 16 سال پیشنهاد مى گردد. زبان آموزان با شرکت در آزمون ورودى (تعیین سطح) 

دیاکو و مشخص شدن سطح زبانى خود در یکى از سطوح کتاب Solutions پذیرفته شده و در دوره شرکت مى کنند.
دوره ها بصورت عادى 3 یا 2 روز در هفته (یک جلسه در هر روز) برگزار مى گردد. بنا به درخواست زبان آموزان این دوره ها بصورت نیمه 
فشره 3 یا 2 روز در هفته (2 جلسه در هر روز) و یا بصورت خصوصى نیز ارائه مى گردد. دوره ها بصورت حضورى و آنالین برگزار مى گردد.
در پایان هر ترم زبان آموزان با شرکت در آزمون فاینال کتبى و نیز مصاحبه شفاهى و کسب نمره قبولى مجاز به ورود به ترم باالتر هستند.

نسخه ى DVD با انبوهى از تمارین لغت و 
تقویت  جهت  در  درس  هر  براى  گرامر 

مطالب تدریس شده در کالس
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شاخصه های
کلیدی کتاب

جهت دریافت مشاوره از مشاورین مجرب دیاکو و ثبت نام کودك دلبندتون در ساعات کارى موسسه با شماره 72114 
تماس حاصل نمایید. ضمنا میتوانید براى کسب مشاوره به شماره واتس اپ 09363904384 پیام دهید.

بر  تمرکز  با  دروس  از  طیف وسیعى 
مهارت هاى کلیدى زبان شامل لغت، 
و  کردن  صحبت  خواندن،  گرامر، 

نوشتن با محتواى 100٪ جدید

بخش  در  گرامرى  اضافى  تمارین 
اصلى  کتاب  در    Grammar Builder
همراه با رفرنس صفحات گرامرى براى چک 

کردن قواعد گرامرى

نسخه ى ebook و الکترونیکى کتاب درس و 
کتاب تمرین همراه یا ویژگى هاى تعاملى که 
در جهت کمک به یادگیرى زبان طراحى شده 

(Interactive Features) است

درس  به  درس  بصورت  تمرین  کتاب 
طراحى شده همراه با بخش اضافى تمرین 

Listening مهارت شنیدارى

بخش مهارت هاى آزمونى در کتاب اصلى 
جهت آمادگى آزمونهاى دانشگاه کمبریج 

و کسب موفقیت در آزمونهاى مدارس

بخش شنیدارى آپدیت شده و جدید 
همراه با دروس مهارت هاى واژگان در 
هر بخش در جهت افزایش اعتماد به 

نفس در برقرارى ارتباط
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cambridgecambridge
دوره های آمادگی آزمون های

انگلستان
قبلى  در دوره  با درخواست  Oxford Discover، میتوانند  از مجموعــه  از گذرانـدن هـر دو کتـاب  زبـان آمـوزان پـس 

آمادگـى آزمون هـاى بیـن المللـى دانشـگاه کمبریــج بــه ترتیــب Flyers و Movers و Starters  شرکت نمایند و این 
دوره هاى معتبر و بین المللى را پشــت ســر گذارند. 

Cambridge ESOL به عنوان یکى از دپارتمان هاى دانشگاه کمبریج مسئول برگزارى آزمونهاى دانشگاه کمبریج است. هدف 

این دپارتمان،  ارزیابى صحیح و دقیق از سطح زبانى فراگیران و ارایه استانداردى مشخص در خصوص آموزش زبان انگلیسى 
در دنیا است. کمبریج هر ساله  با برگزارى آزمونهاى منظم، مدارك بین المللى زبان در رده هاى سنى مختلف را به زبان آموزان 

در سراسر دنیا ارائه میدهد. 



همه ساله بیش از یک میلیون نفر در جهان در آزمون هاى کمبریج شرکت 
مى کنند. آزمون هاى کمبریج در سرتاسر دنیا شناخته شده هستند و مدارکى 
طرف  از  المللى  بین  سطح  در  مى شوند  صادر  دانشگاه  آن  توسط  که 
رسمیت  به  زبانى  مهارتهاى  معتبر  مدارك  عنوان  به  آموزشى  مؤسسات 

شناخته مى شوند.

 کـودکان نیـز هماننـد بزرگساالن  این فرصت  را خواهنـد داشـت کـه در 
بیــن  و  العمــر  مــادام  مــدرك  و  کرده   شرکت  کمبریج  آزمونهاى 

المللــى University Cambridge را دریافت نمایند. 

این دوره ها  دوره هاى آزمونهاى کمبریج بصورت تست-محور است. در 
زبــان آمــوزان با فرمت و محتواى آزمونهاى مختص کودك کمبریج آشنا 
با انجام تست و تمرین مهارتهاى زبانى خود را  مى شوند و در طى دوره 
با  برگزارى دوره هاى آمادگى کمبریج  از  افزایش مى دهند. جهت اطالع 

مشاورین دیاکو در تماس باشید.

از شما خواهشمندیم در طول ترم با مدرس مربوطه و دفتر آموزش جهتِ 
 پیگیرى روند درسى فرزند خود در ارتباط باشید.

قطعا فرزند دلبند شما با مشاهده پیگیرى هاى شما، سعى و تالش خود را 
در روند آموزشى خود دو چندان مى کند.

فضاى منزل را براى یادگیرى هر چه بهتر فرزندتان امن و آرام نمایید.
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