تدریس زبان به صورت آنالین

این ایده برای هر انگلیسی زبان)یا حتی غیر انگلیسی زبان (راه خوبی برای کسب درآمد اضافی است.
خوبی تدریس آنالین انگلیسی یا هر زبانی  ،این است که از وقتی در کشور های آسیایی نیاز زیادی به زبان
انگلیسی و دیگر زبان ها هست ،شما حتی با وجود رکود اقتصادی می توانید درآمد داشته باشید.
کشورهای آسیایی،افراد زبان آموزش میدهند را استخدام کرده وآن ها را به آسیا می آورند تا به صورت
حضوری تدریس کنند که هزینه زیادی را باید بپردازند.
اما امروزه ،اینترنت فرصت تدریس زبان به صورت مجازی را فراهم کرده است که این موضوع اصلی سایتهایی
است که در ادامه می خوانید.
راه های زیادی برای تدریس انگلیسی هست اما شاید همهی راه ها به درد بخور نباشد .بهترین راه تدریس ،در خانه
و با استفاده از کامپیوترتان است.چون شما مجبور نیستید که منزلتان را ترک کنید و در اکثر مواقع ،با استفاده از
Skypeتدریس میکنید.
اما من زبانی غیر از انگلیسی یا زبان بومی خودم بلد نیستم!
برای مثال شما فقط به زبان انگلیسی نیاز دارید .در اکثر موارد ،معلم های انگلیسی به زبان دیگری نیاز ندارند .فقط
دانشآموزانی که در سطح مقدماتی هستند به معلم دو زبانه احتیاج دارند .اما برای آنهایی که در سطوح پیشرفته
هستند ،فقط به معلمی احتیاج دارند که بتواند آن ها را با لهجه  ،فرهنگ و استفاده از لغت یاری کند.
پیدا کردن کار تدریس انگلیسی
راه های زیادی برای پیدا کردن این کار وجود دارد .شما حتی می توانید از سایت های تدریس آنالین که به شما
برای تدریس پول میدهند استفاده کنید.
اما اگر شما دنبال سریعترین و آسانترین راه ها برای پیدا کردن مشتری هستید 2 ،سایت زیر می توانند به شما
کمک کنند:

1. Italki

این وبسایت یک پایگاه فنی آموزشی است که زبان آموزان خارجی را با معلمان و افراد بومی مرتبط میکند .دفتر
اصلی این موسسه در چین است .کار با وبسایت بسیار راحت است شما معلم خود را انتخاب میکنید سپس تاریخ و
زمان جلسه آموزشی را انتخاب و در نهایت از طریق اینترنت جلسه را برگزار میکنید .هر زبانی در این وبسایت معلم
و آموزش دهنده دارد.
2. Verbal planet

این وبسایت هم دیگر منبعی برای آموزش زبان از معلمان و بومیان به افرادی است که به دنبال فراگرفتن زبان خاصی
هستند .برای آموزش از این طریق نرمافزار ارتباطی  skypeنقش اصلی را دارد.
گردآوری و ترجمه :نیروی داوطلب آقای مسیح رئیسی

