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The ultimate solution 
for teaching English in 
Iran

ــر  ــی وی منحص ــی وی س ــع آموزش مناب
ــا  ــند. ب ــی باش ــدرن م ــرد و م ــه ف ب
کتــاب هــای وی ســی وی تمام مشــکالت 
و موانــع آمــوزش انگلیســی رفــع شــده 
ــرایط  ــا ش ــال ب ــا کام ــاب ه ــت. کت اس
ــران  ــای ای ــگاه ه ــوزش در آموزش آم
ــریع  ــری س ــتند، یادگی ــگ هس هماهن
ــکاف  ــا ش ــرم ه ــن ت ــت، بی ــده اس ش
ــی  ــد، تمام ــی آی ــود نم ــه بوج و فاصل
نیازهــا، از ابتــدا تــا پایــان، پیــش بینــی 
ــه  ــات چ ــام امتحان ــت، تم ــده اس ش
بــرای تعییــن ســطح و چــه بــرای میــان 
تــرم و پایــان تــرم تــدارک دیــده شــده 
اســت، و مهمتــر اینکــه هیــچ نیــازی بــه 
منابــع کمکــی و جانبــی وجــود نــدارد. 
بــا وی ســی وی، آمــوزش کامــال لــذت 
ــد،  ــی باش ــش م ــت بخ ــش و رضای بخ
ــل  ــه حداق ــوزان ب ــان آم ــزش زب ری
ممکــن مــی رســد، تمــام کامپوننــت هــا 
ــن  ــت، بهتری ــده اس ــده ش ــدارک دی ت
اســتفاده از اینترنــت و تکنولــوژی بــرای 
ــت و  ــده اس ــه ش ــکار گرفت ــوزش ب آم
ــای الزم داده  ــوزش ه ــین آم ــه مدرس ب
ــی الزم  ــر آمادگ ــا حداکث ــود ت ــی ش م

ــد. ــب کنن را کس

Class  Book  +  Home Book

 Class Book کتابهــای   بــر  عــاوه 
بــا  همــراه   Home Book کتابهــای 
آنایــن طراحــی شــده  تمریــن هــای 
انــد. ایــده ی یــک کتــاب مخصــوِص 
  VCV ــط ــار توس ــن ب ــرای اولی ــه، ب خان
معرفــی شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب 
آمــوزش بــه کاس و معلــم محــدود 
نمــی شــود و در خــارج از کاس نیــز 
تــداوم پیــدا مــی کنــد. ترکیــب کتــاب 
Home و آمــوزش هیبریــد )ســایت( 

کمــک مــی کنــد زبــان آمــوز بــدون 
و  آســوده  خاطــری  بــا  ســردرگمی، 
تکالیــف  فــراوان  لــذِت  بــا  همــراه 
منــزل خــود را انجــام داده و راندمــان 
ــد. ــن برس ــر ممک ــه حداکث ــوزش ب آم
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VCV TEXTBOOKS



Media Resources

Paper Flashcards

VCV COMPONENTS

 milk

VCV 3
FLASHCARDS

Name:

Video Flashcards Teachers’ Guides Assessment Packages

Placement Tests Online Services Accessories

VCV SERVICES

Blended Learning:
- Online resources for English schools

- Online resources for teachers

- Online resources for students

Syllabus
چارت آموزشی مدون

برای متام گروه های سنی

و تحصیلی

Certificates
 گواهینامه پایان دوره

معترب کشوری دارای کد

رهگیری و هولوگرام

Training
 ورکشاپ، سمینار، و

 وبینار ویژه مدیران و

مدرسین

Festivals
 مسابقات و فستیوال

 استانی و کشوری برای

مدرسین و زبان آموزان

Online Classes
 تشکیل کالسهای آنالین

 در موازات کالسهای

حضوری
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VCV is an all-in-one and truly modern system and series of textbooks for teaching English to students of 
different levels and ages (young learners, adults, and young adults). It’s an integrated and comprehensive 
solution to address the needs of Iranian learners who want to learn English as a foreign language and 
meaningfully accelerates language proficiency. VCV provides students with multiple exposures to 
new language and intensive recycling in practice. This engaging multi-level course is designed 
to help learners improve their English through using it in a structured and focused way during 
natural and social interaction both face to face and online. VCV gives everyone the chance 
to learn English successfully – and enjoy it!
There’s a wealth of teacher and student materials for classroom and home. Books, videos, 
multimedia materials, online classes/services, video flashcards, games, worksheets, 
together with clear teaching guides and ideas, give schools, teachers and students all 
the support they need. 
The rich package of integrated print, video resources, online resources, and 
easy-to-teach methodology gives all the support students and teachers need 
including: easy-to-follow structure, successful methodology, cultural suitability and 
rich resources. 
VCV is a high achieving, enjoyable, vibrant, localized and contextualized English 
teaching method by which students excel themselves learning a new language 
successfully.
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WHAT’S VCV? 

CEO’S 

MESSAGE

VCV teaches every language pattern step by step and repeats it with 
plenty of practice. This leaves every student feeling ‘I can do it!’ 
The courses also provide a simple but steady development of 
new language through a carefully graded syllabus with built-in 
reviews. No more struggling to modify materials to appeal 
to your students. No more trying to figure out how to 
incorporate the needs of your students into your lessons. 
No more wishing for activities specifically targeting 
the needs of Iranian students. It’s all here in VCV 
already.
We’re looking forward to working with you.

Our eager students have a real thirst for learning 
and VCV books are committed and dedicated in 
ensuring that each and every learner learns English 
smoothly, systematically, autonomously, and fast. 
We have high standards and expect the best. 

VCV ENGLISH
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VCV gives your students the chance to learn 
English successfully and enjoy it! MAHDI TABESH POUR
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می  < آخر  به  را  آموزشی  دوره  یک  نیز  شما  آیا 
از  دوباره  نتایج،  از  بودن  ناراضی  بدلیل  و  رسانید 

ابتدای یک دوره دیگر شروع می کنید؟

منابع  < با  کافی  آشنایی  عدم  از  شما  مدرسین  آیا 
آموزشی که تدریس می کنند رنج می برند

 آیا هنوز نتواسته اید در مورد سن شروع آموزش  <
انگلیسی، منابع مناسب هر گروه سنی، و سبک دقیق 

آموزش، به نتایج مشخص و نهایی برسید؟

آموزشی  < منابع  کنار  در  هستید  مجبور  همیشه  آیا 
خود، به دنبال منابع کمکی و جانبی نیز باشید؟

چرا
وی سی وی؟

  برخالف دیگر کتاب ها، وی سی وی از ویدیو بهره  <
فراوان برده است و تقریبا تمام تمرین ها به صورت 
کلیپ های ویدیویی می باشند. الزم است کالس ها 

تلویزیون و یا ویدیو پروژکتور داشته باشند.

مکالمه  < بر  مبتنی  واقعی  معنی  به  وی  سی  وی    
)Communicative( می باشد.

کند  < می  تضمین  وی  سی  وی  فونیکس  سیستم    
یادگیری  کنار  در  بتوانند  کودک  آموزاِن  زبان  که 
انگلیسی، بدون استرس و دغدغه، خواندن و نوشتن 
آنرا نیز فرا گیرند. برای آموزش فونیکس نیازی به 

منابع جانبی دیگری نخواهد بود.

  سیستم وی سی وی All-in-one می باشد و شما  <
نیازی به کتاب های جنبی و تکمیلی دیگر ندارید.

  منابع تصویری استفاده شده اوریجینال بوده و در  <
ترتیب زبان آموزان  این  به  اند.  تولید نشده  ایران 

در معرض انگلیسی واقعی و اصلی قرار می گیرند.

معمول، محدود  < کتاب های  به  فقط    وی سی وی 
نشده است و با بهره برداری از پتانسیل های آنالین 
از  خارج  به  را  آموزش   )Blended Teaching(

کالس گسترش داده است. 

  آیا آموزش های شما هنوز سنتی و کم بازده می  <
باشد؟

به  < انگلیسی  آموزش  کتاب  چندین  نیز  شما  آیا   
کودکان، نوجوانان و بزرگساالن را محک زده اید و 

همچنان ناراضی هستید؟

 آیا زبان آموزان شما خیلی زود دچار کم انگیزگی  <
شده و با بی عالقگی در کالس ها شرکت می کنند؟

خود  < های  نامی  ثبت  ریزش  شاهد  ترم  هر  آیا    
رها  را  انگلیسی  تحصیل  شما  آموزان  زبان  هستید، 

کرده و یا به آموزشگاه های دیگر کوچ می کنند؟
 آیا زبان آموزان شما از پیشرفت کافی برخوردار  <

توانایی مشهودی در  ترم،  از چندین  نیستند و پس 
انگلیسی کسب نمی کنند؟

  تاکید فراوان بر
آموزش ویدیویی

  تاکید بر آموزش مبتنی بر
مکالمه

 تاکید بر آموزش
 چند رسانه ای

 بهره برداری از شیوه های مدرن و اینترنتی 
Blended Learning - آموزش هیبرید

  تاکید بر فعالیتهای
خارج از کالس

  آموزش اصولی و سیستماتیک خواندن
و نوشتن برای زبان آموزان

  استفاده از موسیقی در
)songs( آموزش زبان

  هماهنگی کامل با سبک
آموزش در آموزشگاه های ایران

 ویژگی های
وی سی وی

وی سی وی؟
وی سی وی یک سیستم آموزش زبان انگلیسی است که در برگیرنده ی مجموعه کتب چند جلدی برای آموزش انگلیسی به کودکان، 

نوجوانان، و بزرگساالن )شامل تمامی سطوح مبتدی تا پیشرفته( می باشد. وی سی وی صفر تا صد آموزش را پیش بینی کرده است، و 
موسسات زبان )نمایندگی های مجاز( می توانند با استفاده از این سیستم، مشکالت و دغدغه های خود را رفع کرده و از خدمات و امکانات متنوعی بهره مند گردند. 
با وی سی وی، زبان آموزان، انگلیسی را دوست خواهند داشت، بطور واقعی، اصولی و ملموس آن را یاد خواهند گرفت، از یاد گیری آن لذت خواهند برد، و با انگیزه  
و عالقه فراوان یادگیری را ادامه خواهند داد. دیگر نیازی نخواهد بود از منابعی استفاده کنید که انگلیسی را بسیار طوالنی و کم بازده آموزش می دهند. دیگر نیازی به 
جستجوی منابع جنبی نخواهد بود. دیگر آرزو نخواهید کرد که کاش کتاب هایی در دسترس می بود که بتوانند نیازهای واقعی زبان آموزان را برآورده کنند. وی سی 
وی با بهره گیری از کتاب های جذاب، ویدیو، موسیقی، تکنولوژی و اینترنت تمام آنچه نیاز است را برای شما تدارک دیده است. الزم به ذکر می باشد که مدرسین 

آموزش های الزم )به صورت حضوری یا آنالین( را چه در ابتدای کار و چه در حین انجام کار دریافت کرده و از آمادگی الزم و کافی برخوردار خواهند بود.
با وی سی وی، یادگیری انگلیسی برای همه ممکن شده است، اعتماد به نفس زبان آموزان بسیار باالست و روند آموزش به دور از هرگونه استرس و فشار می باشد. 
تجربه ی استفاده از وی سی وی ثابت کرده است که ریزش ها )عدم ثبت نام در ترم بعدی( بسیار ناچیز است. از همان ابتدا، آموزش و یادگیری با تماشای کلیپ های 
ویدیویی همراه است )هر جلسه چندین کلیپ( و از همان ابتدا، حتی اولین جلسه، زبان آموزان درگروه های دو یا چند نفره یادگیری های خود را تمرین کرده و آنها را 
در شرایط  واقعی بکار گرفته و مکالمه می سازند. در وی سی وی یادگیری صرفا محدود به کالس نیست و به خارج از کالس نیز گسترش می یابد )آموزش هیبرید(. 
پس ازکالس، زبان آموزان تکالیفِ تعیین شده درکتاِب منزل )Home Book( را از طریق وب سایت یا اپلیکیشن )vcv.ir( انجام می دهند. وب سایت عملکرد و 
پیشرفت هر زبان آموز را رصد کرده و گزارش های الزم را به مدرس منتقل می کند. تکلیف منزل واضح، کامال به اندازه، موثر و لذت بخش بوده و هیچگونه ابهام 
و بالتکلیفی ایجاد نمی کند. در ابتدای هر جلسه، مدرسین وارد پنل خود در سایت شده و به طور کامل از وضعیت انجام تکالیف آگاهی پیدا کرده و آنها را به اطالع 
زبان آموزاِن خود می رسانند. همچنین هر هفته عالوه بر کالس های حضوری، کالس آنالین )با حضور مدرس( تشکیل می شود و پروسه آموزش و یادگیری به حد 

اعالی خود می رسد.

 دوره های ویژه بزرگساالن، با هر شرایط سنی و 
تحصیلی، حتی بزرگساالن کامال مبتدی 

  پکیج کامل امتحانات
همراه با تعیین سطح

  کامال مناسب آموزش
EFL در شرایط

  منابع ویدیویی و
 صوتی کامال اریجینال

 به روزترین شیوه آموزش در دنیا  
Eclectic Approach

  چارت آموزشی و سطح
 بندی استاندارد و مدون

  آموزش به سبکی کامال
شاد و لذت بخش
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KEY FEATURES

Enriched with action songs:

Video Songs help to make new language memorable and 
enjoyable. For the first time ever, experience the magical power 
of teaching English through video action songs. You can find 
several video songs in each lesson. Students 
love the songs and you’ll always find them 
humming or singing.

Enriched with conversations:

VCV Maximizes students’ talking time in class through 
dialogues, pair work, group work and communicative games. 
Conversations and question-and-answer activities and games 
get students to talk from the very beginning and provide 
students with opportunities to use English with confidence. 
Every exercise is engaging and leads to a conversation or 
question-and-answer practice. Friendly conversation topics 
motivate students and encourage even the most hesitant 
students to participate.
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Multimedia teaching and learning:

Multimedia materials for every lesson provide a diverse 
learning situation for learners and make the new language 
more memorable. Multimedia materials include: 
video clips, flash cards, picture card slides, 
listening activities, projected images, songs, 
cross-curricular real-world video clips, and
games. 

Unique phonics program:

VCV also provides a flexible and fun phonics program. 
Fun, integrated phonics exercises help students learn and 
recognize the sounds of English letters and soon they start to 
read words and sentences. The phonics syllabus is particularly 
tailored and well-structured for students whose first language 
does not use the Roman alphabet. The mastery of literacy 
is straightforward, smooth, lovely and very productive. VCV’s 
unique phonics approach has been proved to be the easiest 
and fastest method of learning literacy 
for speakers of Farsi. 

Unique video approach:

Video clips are embedded in every lesson. Instead of 
presenting the language through traditional and boring 
methods, each session is filled with serval appealing and 
exciting video exercises to present the new language in its 
most authentic and memorable method.  The videos enable 
students to stay in touch with real English, capture students’ 
interest and provide a natural context for introducing and 
practicing the language. 
Rich and captivating video content engages students, develops 
their understanding of the language, and encourages them to 
make cultural comparisons. The videos also help to build your 
students’ vocabulary and grammar and keep them focused on 
the lesson.

Blended teaching:

VCV website and apps help you establish a home-school 
link and combine e-teaching with traditional methods. For 
each class lesson, there’s a home online lesson. Students will 
enjoy practicing English at home with their online lessons. 
Reports enable teachers to compile evidence of learning, and 
through online activities, parents can see what their child has 
learned. Parents can play songs and watch the videos with 
their child at home too. An end-of-term performance report 
gives teachers the opportunity to know what and how their 
students have done at home. Teachers can stay in touch 
with their students through the built-in messaging system as 
well. Students can study and practice English anywhere and 
wherever they are, on computers, tablets, smart phones, and 
TVs.

The Joy of English:

VCV features  a fun, enjoyable and interesting experience of 
both teaching and learning English. Interest and enjoyment are 
the keys to successful education. If learners are not motivated, 
they will not be willing to learn. When learners are involved in 
activities that are fun and interesting they experience a level of 
enjoyment that guarantees the real learning.  

Integrated Task-based Learning Approach:

A wide exposure to language is the best way of ensuring 
that students will acquire it effectively. VCV maximizes 
learners’ participation and talking time through different 
meaningful tasks: dialogs, projects, pair work, group work and 
communicative games. Every exercise is engaging and gives 
students plenty of opportunities to speak together.
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COMPONENTS: 
There’s a wealth of teacher and student materials for 
classroom and home. Books, videos, multimedia materials, 
posters, paper flashcards, video flashcards, games, 
worksheets, together with clear teaching notes and ideas, 
give you all the support you need. 

اهداف و خدمات:
 عالوه بر ارایه کتاب و سیستم آموزشی، وی سی وی ارایه کننده خدمات و چشم

اندازهای گسترده ای می باشد:

 تنها برند تخصصی در زمینه تولید منابع آموزش زبان انگلیسی در ایران 
آموزش      نظم بخشی، استاندارد سازی و یکپارچه سازی سیستم های

        انگلیسی برای موسساتی که از این سیستم بهره می برند.
 رفع کمبود های مرتبط با منابع آموزشی، امتحانات، چارت آموزشی و   

        آماده سازی مدرسین
 ارایه چارت آموزشی استاندارد و یکپارچه 

    بهره برداری از پتانیسل های آنالین هم در زمینه امور  آموزشی و هم     
        امور اداری

 ارایه گواهینامه های پایان دوره
    ایجاد انسجام آموزشی در زمینه های تعیین سطح، ثبت نام، آموزش، و 

      ارزشیابی
    ارایه آموزش های الزم به مدیران و مدرسین )Teacher Training( ، از
        طریق برگزاری همایش های کشوری و منطقه ای، کارگاه های آموزشی،

        سمینار و وبینار
    نام و مشخصات آموزشگاه های عضو در سایت درج می شود و یک صفحه  

        ویژه ی هر آموزشگاه ایجاد می شود. 
   خدمات پشتیبانی و حمایتی مختلف )آموزشی، اداری، اجرایی و مدیریتی(  به  

       آموزشگاه های عضو ارایه می شود.
    به هر آموزشگاه یک دستورالعمل کتبی و کامل راجع به نحوه کار، 

        تقسیم بندی کتاب ها و سطوح، تعیین سطح، زمانبندی ترم ها، لیست 
        سطوح، و progress chart ارایه می شود.

    جهت ایجاد رقابت سالم و افزایش انگیزه، فستیوال و جشنواره های مختلف 
        استانی و کشوری برگزار و مدرسین و زبان آموزان برتر در سطح استان   

        و کشور انتخاب، معرفی و تشویق می شوند.
    تبلیغات کشوری در تلویزیون، روزنامه ها، فضای مجازی، و غیره همراه با 

       ساخت تبلیغ ویدیویی، تراکت و بیلبورد اختصاصی برای هر آموزشگاه.
    پک اداری تبلیغاتی مشترک.

Class Book: کتاِب مخصوص کالس دارای ظاهری بسیار جذاب و دوست داشتنی می باشد و 
عالوه بر ویژگی ها و برتری های مربوط به محتوا و سبک آموزش، طراحی، چاپ، وصحافی کتاب 

ها نیز فراتر از حد انتظار می باشد.
Home Book: در وی سی وی، با خروج از کالس، آموزش متوقف نمی شود. تکالیف منزل کامال 

پیش بینی شده و سیستماتیک می باشد.
Class MultiROM: تمام فیلم ها و مدیاهای مورد نیاز برای هر کتاب در اختیار آموزشگاه ها 

قرار می گیرد.
Teacher’s Guide: کتاب راهنمای مدرسین، بطور همه جانبه مدرس را راهنمایی، حمایت و 
پشتیبانی می کند. در اغلب کتاب های موجود موفقیت کالس تا حدود زبادی به موفقیِت مدرس آن 
کالس بستگی دارد و کتاب راهنمای مدرسین کاربرد چندانی ندارد ولی در وی سی وی، مدرس به 

اندازه کافی راهنمایی و هدایت می شود و به تمام آنچه که نیاز دارد دسترسی دارد.
Flashcards: فلش کارت ها کامال هدفمند می باشند. در هر درس، تمرین هایی برای استفاده از 
فلش کارت ها همراه با بازی و فعالیت های مرتبط طراحی شده است. فلش کارت ها به طرز خاصی 

در خود کتاب ها تعبیه شده اند و هر زمان که مدرس اعالم کند از کتاب جدا می شوند.
Complete Assessment Package: برای هر کتاب، امتحانات میان ترم و پایان ترم و 
کوییزهای متعدد طراحی شده است. این امتحانات به طور دقیق توانایی فراگیر را بررسی کرده و نتایج 
 speaking, listening :قابل اعتمادی را ارایه می دهند. امتحانات شامل بخش های مختلف از جمله

و غیره می باشند. برای بخش speaking پوسترهای رنگی و خاص طراحی شده اند. 
Placement Tests Package: امتحان تعیین سطح کامال دقیق تدوین و طراحی شده است و 
سطح هر زبان آموز را به دقت شناسایی می کند. این امتحانات نیز شامل بخش های مختلف از جمله: 
speaking, listening و غیره می باشند. برای بخش speaking پوسترهای رنگی طراحی شده اند. 
Notebook: دفتری خاص، مدرن، جذاب و همراه با آموزش رسم الخط طراحی شده که کامال 
با سیستم فونیکس وی سی وی هماهنگ می باشد )یک دفتر اختصاصی برای کودکان و یک دفتر 

اختصاصی برای بزرگساالن(.
به آموزشگاه ها، مدرسین و مخصوصا زبان  Online Services: خدمات گسترده و رایگانی 
آموزان ارایه می شود:  زبان آموزان می توانند در هر زمان و مکان، و با هر وسیله ای از جمله: 
گوشی موبایل، تبلت، کامپیوتر و یا تلویزیون هوشمند وارد سایت شده و تمرین های خود را انجام 
دهند،  ارتباط دو سویه ای بین مدرس و زبان آموزاِن هر کالس برقرار است و مدرس می تواند پیام 
های متنی، صوتی، یا عکس را به همه اعضا کالس یا افراد خاص ارسال کند. زبان آموزان نیز می 

توانند در نظر سنجی مربوط به مدرس خود شرکت کنند.
Online Classes: عالوه بر کالسهای حضوری کالس آنالین نیز تشکیل می شود. این کالس 
انجام می شود. روند تشکیل، مدیریت  Lesson Plan  اختصاصی  با  ها توسط مدرس و همراه 
و نظارت بر کالس های آنالین بسیار User friendly  و راحت است. کالس های آنالین کامال 

اینتراکتیو و شبیه کالس های حضوری هستند.

 سابقه فعالیت و عملکرد هر زبان آموز 
 رصد و ثبت می شود. بطوری که هم زبان آموز و
 هم مدرس کالس می دانند چه تمرین هایی و با
 چه کیفیتی و در چه زمان یا زمان هایی انجام شده
 است. در هر زمان و مکان، گزارش های متنوعی
در کالس  هر  آموزان  زبان  کار  نحوه  و  میزان   از 

 ارتباط دو سویه ای بین مدرس و زبان آموزان هر کالس برقرار است و دسترس مدرس و مدیر موسسه قرار دارد.
 مدرس می تواند پیام های متنی، صوتی، یا عکس را به همه اعضا کالس
 یا افراد خاص ارسال کند. زبان آموزان نیز می توانند پیام، فایل صوتی و
کنند. ارسال  مدرس  به  را  خود  شده  انجام  های  تمرین  از  عکسی   یا 

  فعالیت زبان آموزان مانند بازی های رایانه ای است و پس از انجام یک
 درس، زبان آموز امتیاز آن درس را دریافت می کند و درس بعدی برایش

باز می شود.
 زبان آموزان می توانند در هر زمان و مکان، و با هر وسیله ای از جمله:
 گوشی موبایل، تبلت، کامپیوتر و یا تلویزیون هوشمند وارد سایت شده و

تمرین های خود را انجام دهند.

 بخش زیادی از کارهایی که زبان آموزان 
فایلهای تماشای  شامل  دهند  می  انجام  سایت   در 
 ویدیویی )کلیپ های جذاب( می باشد که سبب می
 شود زبان آموزان کار با سایت را دوست داشته باشند

 و از انجام تکالیف خود لذت ببرند.

=

 آموزش
هیبرید

تشکیل کالس آنالین از طریق سایت: )برای هر دو جلسه کالس حضوری 
به  منحصر  آنالین  برای کالس  استفاده شده  پلتفرم  آنالین(.  یک جلسه کالس 

فرد، با کاربری آسان و کامل اینتراکتیو می باشد.
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وی سی وی برای بزرگساالن
- وی سی وی به معنی واقعی مبتنی بر مکالمه است!

- با کتابهای وی سی وی از همان ساعت و روز اول در کاس انگلیسی صحبت می کنم!
- در کاسهای وی سی وی نه تنها انگلیسی یاد می گیرم بلکه بیشتر  لذت می برم!

- فکر نمی کردم در میانسالی و بدون هیچ پیش زمینه ای بتونم یک جلسه کاِس  
    زبان برم. باورم نمی شه که االن چهار ترم رو این قدر موفق پشت سر گذاشتم.

- با کتابهای وی سی وی دیگه جمات: من استعداد انگلیسی ندارم ، من نمیتونم و یا 
   یادگیری انگلیسی غیرممکنه رو فراموش کردم.

- همش فکر میکردم دیگه از من گذشته و یادگیری برای سن و سال من سخته و  
    باید به یادگیری فرزندانم توجه کنم ولی وی سی وی عکس این رو به من ثابت کرد!
- با کتابها و کاسهای وی سی وی متوجه شدم چه راحت و سریع میشه انگلیسی یاد 
   گرفت و تا االن مشکل از من نبوده که نمی تونستم انگلیسی رو راحت یاد بگیرم!
- بخاطر نشاط و جذابیت کاسهای وی سی وی همیشه منتظر جلسه بعدی هستم و با  

    وجود مشغله های زیاد هرگز غیبت نمی کنم.
- حاال متوجه شدم چرا با کتابهای وی سی وی       

                     انگلیسی رو راحت و سریع یاد میگیرم بخاطر 
     وجود فیلمهای مناسب و جذابش هست!!

- با وجود سایت وی سی وی هیچگاه اینگونه از      
      انجام تکالیفم لذت نمی بردم.

- کار و تمرین در خانه با کتابهای وی سی وی     
                                                        متفاوته مخصوصا با وجود کاس های آناین!

- وی سی وی دنیای بزرگ، جذاب و جدیدی است      
      از بودن در این دنیا لذت می برم.

- همیشه توی کاسهای زبانی که می رفتم از     
     خجالت و ترس سکوت میکردم و فقط شنونده   

     بودم اما در کاسهای وی سی وی آنقدر باید   
      صحبت کنم که فرصت ترس و خجالت ندارم! 

                                        دوره های آموزشی
                       وی سی وی، شرایطی ایده آل همراه با تجربه ای

       لذت بخش از یادگیری زبان را به کودکان و نوجوانان هدیه میکند.   

  کودکان در بهترین سن یادگیری قرار دارند. یک سیستم آموزشی جامع 

و کامل می تواند تضمین کننده موفقیت این عزیزان شود. برخاف کتابهای   

دیگر، از استرس، باتکلیفی در نحوه ی یادگیرِی خواندن و نوشتن و دیگر 

        دشواری ها خبری نیست. با وی سی وی، زبان آموز عاشق کاس 

      انگلیسی می شود، برای هر جلسه ی کاس لحظه شماری می کند 

                          و بعد از کاس بی صبرانه منتظر انجام

                                        تکالیف خود می باشد.

                                                                برای آموزش انگلیسی به بزرگساالن ایرانی یک           

                                                                گزینه ایده آل که آموزش را دقیقا از ابتدا    

                                                                 شروع کند وجود نداشته است. وی سی وی برای      

                                                                اولین بار سیستمی خاص برای آموزش انگلیسی

                                                                 به بزرگساالن ارایه کرده است. با کتاب های

                                                           VCV Plus تمام مشکات مربوط به آموزش انگیسی

 به بزرگساالن )مخصوصا کسانی که هیچ سابقه قبلی یادگیری نداشته اند و نیاز دارند کاما 

از ابتدا شروع کنند( رفع شده است. در وی سی وی روند آموزش مایم و راحت است و 

زبان آموزان سریع و با اعتماد به نفس و بدون هیچ نگرانی و بدون اینکه خود متوجه باشند 

شروع به صحبت کردن می کنند. تمام نیازها پیش بینی شده است و

 هیچ نیازی به منابع جنبی و کمکی وجود ندارد.

وی سی وی برای کودکان و نوجوانان

- فرزندم دیگه با اصرار من به کاس نمی ره بلکه خودش ذوق و شوق 

    رفتن داره.

- با وجود سایت وی سی وی دیگه الزم نیست نگران انجام

   تکالیف فرزندم باشم. سایت وی سی وی با دقت

   جزییات کامل این کار رو پیگیری میکنه.

- از بس که باید کنار فرزندم می بودم و تکالیفش 

    رو باهاش کار میکردم خسته شده بودم. خدا رو 

   شکر وی سی وی این بار رو از دوش من برداشته!

- از روزی که پسرم به کاسهای وی سی وی میره دایما

    تو خونه در حال خوندن شعرهای انگلیسیه!

- دخترم فقط با گذروندن دو کتاب از وی سی وی هرجا 

   که لغت انگلیسی میبینه اونو با کمال تعجب و به راحتی میخونه!

- پسرم میگه تو کاسهای وی سی وی همش در حال بازی

    کردن و فیلم نگاه کردن هستند! 

- دخترم میگه تمرین هاشو که تو سایت وی سی وی انجام میده معلمش 

    بافاصله با خبر میشه و سایت اونو بافاصله تشویق میکنه!

     - موقعی که دخترم کاس آناین داره دوست دارم      

                                       کنارش باشم و واقعا از وی سی وی لذت می برم.

    - یادگیری انگلیسی با کتابهای وی سی وی راحتتر از  

                       اون چیزییه که فکرش رو می کردم!

- دخترم با کتابهای وی سی وی بدون      

      اینکه خودش متوجه باشه به سرعت 

        در حال یادگیری انگلیسیه!

   - با وجود سایت قوی وی سی وی دخترم انگار  

      همزمان دو تا معلم داره یکی تو کاس و یکی تو  

      خونه ! و دیگه نیازی به من نداره!

- سایت وی سی وی رابطه ی خیلی خوبی بین فرزندم   

       و مدرسش و حتی آموزشگاهش ایجاد کرده!

- سبک آموزش زبان در وی سی وی خیلی طبیعی و   

     راحت هست و همیشه فرزندم با شادی و شعف از کاس خارج می شه.
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بعضی از ویژگی ها
ویدیو، موسیقی، اینترنت، بازی های جذاب، آموزش آرام و مالیم، کالس های بدون استرس، زبان آموزاِن فعال هم در کالس و هم خارج از کالس، کالس های آنالین، پشتیبانی همه 
جانبه از مدرسین و آموزشگاه ها، دسترسی به تمام کامپوننت ها، رضایت مدرس، رضایت زبان آموز، همه و همه شرایط ایده آلی برای آموزش و یادگیری انگلیسی را در کنار هم جمع 

کرده است. بعضی از ویژگی های سیستم آموزشی وی سی وی به شرح زیر می باشند:
- هماهنگی کامل با سبک آموزش در آموزشگاه های ایران:

می دانیم که نقش و اهمیت منابع آموزشی و تاثیر آنها در کیفیِت آموزش قابل انکار نیست و نیز می دانیم که تحقیقات علمي ثابت نموده است که موفقیت سیستم ها و منابع آموزشي 
بستگي زیادی به اختصاصي سازي این سیستم ها دارد )Customization & Localization(. یکی از دالیل عدم موفقیت آموزشگاه ها، منابع آموزشی و کتاب های مورد استفاده آنهاست. 
کتاب های موجود در بازاِر ایران اغلب برای شرایط ESL تهیه شده اند، پاسخگوی نیازهای زبان آموزان در ایران نیستند و از همین رو بازدهی بسیار کمی دارند. ولی آموزش در وی 
سی وی، به طورکامل با شرایط یادگیري در ایران و شرایط EFL تطابق دارد و همچنین با زمان بندي و سبک آموزش )Syllabus( در آموزشگاه ها هماهنگ و متناسب مي باشد. سن 
فراگیران، نیاز های آنها، سرعت، حجم و مدت آموزش، و دیگر مختصات همگی لحاظ گردیده اند و تمام پشتیبانی های الزم تدارک دیده شده است. کتابهای وی سی وی همه ی 

دستاوردهای علمي و تحقیقی روز دنیا، هم  از نظر محتوا و هم از نظر ظاهر، را در بر مي گیرند و از تمام پیشرفت ها و اصول آموزشِي مدرن بهره مي برند.

- سیستم کامل و جامع آموزشی برای تمام سطوح و تمام سنین:
وی سی وی در برگیرنده منابع آموزشی برای تمام مخاطبیِن یک آموزشگاه زبان می باشد. دوره ی کودکان و نوجوانان با ویژگی های منحصر به فرد از ابتدا شروع و تا سطوح پیشرفته 
ادامه پیدا می کند. دوره ی بزرگساالن نیز آموزش را کامال از ابتدا تا پیشرفته پوشش می دهد. بزرگساالن با هر شرایط سنی وتحصیلی و بدون سابقه یادگیری می توانند با اطمینان یادگیری 
را شروع کرده و تا پایان ادامه دهند. ویژگی مهم وی سی وی این است که بین کتاب ها شکاف بوجود نمی آید و پس از چند ترم، سطح کتاب بر سطح زبان آموز غلبه نمی کند.

- تاکید فراوان بر آموزش ویدیویی:
اهمیت ویدیو در آموزش غیر قابل انکار است و دالیل علمی زیادی وجود دارد که ثابت می کند که ویدیو یک منبع عالی برای آموزش به طور عام و آموزش زبان بطور خاص است.

آموزش زبان از طریق قطعه هاي ویدیویي، کمک شایاني به بهبود کیفیت و جذابیت کالس مي کند. ویدیو هسته ی مرکزی آموزش در وی سی وی است. تمام ویدیوها اوریجینال 
هستند و در نتیجه زبان آموزان به طور مستمر در معرض انگلیسی واقعی قرار می گیرند. کالس هایي که از VCV استفاده مي کنند نیاز به استفاده دایم از بورد هوشمند یا تلویزیون دارند.

- تاکید بر آموزش مبتنی بر مکالمه:
یادگیری یک زبان، از طریق صحبت کردن و نیاز به آن زبان ممکن می شود. در وی سی وی زماِن اختصاص داده شده برای صحبت کردن زبان آموزان STT به شدت افزایش داده 
شده است. صحبت کردن از طریق مکالمه و فعالیت های دو یا چند نفره، و یا در مورد کودکان و نوجوانان از طریق بازی های مختلف، انجام می شود. این تمرین ها اعتماد به نفس زبان 
آموزان را افزایش داده و اشتیاق آنها برای صحبت کردن را بیشتر می کنند. در هر درس و هر جلسه، چندین تمرین برای فعالیت های دو نفره، ساخت مکالمه، و پرسش و پاسخ قرار داده 
شده است. حتی در اولین جلسه از اولین سطح نیز از زبان آموزان خواسته می شود با یکدیگر مکالمه کنند. در واقع، تمامی تمرین ها درگیر کننده هستند و به یک فعالیت مکالمه ای ختم 
می شوند. موضوعات مورد مکالمه دوست داشتنی هستند بطوری که حتی زبان آموزان کم حرف و خجالتی نیز وادار و عالقمند به صحبت کردن می شوند. در وی سی وی، فراگیران 

محور کالس هستند )Learner Centered Classes( و میزان فعالیت )Engagement & Involvement( زبان آموزان به حداکثر ممکن می رسد.

- تاکید بر آموزش چند رسانه ای:
یکي از ویژگي هاي مهم VCV چند رسانه اي )Multimedia( بودن آن مي باشد. مخصوصا تاکید فراواني بر آموزش از طریق کلیپ هاي ویدیویي دارد که  باعث مي شود آموزش، 
جذاب تر و موثرتر شده و مشکل عدم دسترسي به مدرسیني که انگلیسي زبان مادري آنها باشد نیز حل شود. هر درس شامل آیتم های چند رسانه ای مختلفی می شود از جمله: کلیپ 
های ویدیویی، ترانه های ویدیویی یا Action Songs،  فلش کارت های تصویری و کاغذی، فعالیت های شنیداری، پوستر های تصویری، و انواع مختلف بازی. گوناگونی  آیتم های 

مورد استفاده در آموزش، سبب ایجاد تنوع در شرایط یادگیری شده و کمک می کند زبان آموزان هرگز یادگیری های خود را فراموش نکنند.

- بهره برداری از شیوه های مدرن و اینترنتی )آموزش هیبرید(:
 وی سی وی، ترکیبی از آموزش حضوری و آنالین )Blended Learning( بوده و توسط سایت و اپلیکیشن پشتیبانی و همراهی می شود.  از طریق این سایت، خدمات متنوعی به 
آموزشگاه ها، مدرسین، و زبان آموزان ارایه شده و موسسه و خانه را به هم وصل میکند. وب سایت دارای سه بخش ویژه آموزشگاه ها، مدرسین و زبان آموزان می باشد. زبان آموزان 
بعد از هر جلسه ي کالس، وارد سایت شده، به بخش مربوط به آن درس رفته و فعالیت هاي گوناگوني را انجام مي دهند. گزارش فعالیت ها به طور خودکار به آموزشگاه و مدرس 

مربوطه اطالع داده مي شود. زبان آموزان مي توانند در هر زمان و مکان و با وسایل مختلف مانند: تلفن همراه، رایانه، تبلت و غیره به این سایت دسترسي داشته باشند.

:)Online Classes( آموزش غیر حضوری و آناین -
در ضرورت و اهمیت آموزش حضوری )برای آموزش زبان( تردیدی نیست. وی سی وی عالوه بر ارایه آموزش حضوری و کالس فیزیکی کالس آنالین نیز تدارک دیده است )برای 

هر دو جلسه کالس حضوری یک جلسه کالس آنالین(. پلتفرم استفاده شده برای کالس آنالین منحصر به فرد، با کاربری آسان و کامل اینتراکتیو می باشد.

- تاکید بر فعالیت های خارج از کاس:
شکی نیست که گسترِش آموزش، محدود نکردن آن به کالس، و گسترش آن به خانه، منافع زیادی در بر دارد. از این رو براي اولین بار بجاي کتاب تمرین )Work Book(، کتاِب خانه 
)Home Book( همراه با تمرین هاي آنالین طراحي شده است. هدف از ارایه این کتاب، محدود نکردن آموزش به کالس و معلم بوده و سبب مي شود آموزش در خارج از کالس نیز 

تداوم پیدا کند. آموزش هیبرید همراه با کتاب مخصوص منزل، ترکیبی ایده آل برای ارایه یک سیستم آموزشی موفق را به ارمغان می آورند.

:)Literacy( آموزش خواندن و نوشتن -
شکل نوشتاري انگلیسي بسیار پیچیده، چند پهلو و دشوار بوده و به همین دلیل یکي از دغدغه هاي مهم در آموزش انگلیسي مخصوصا به کودکان و نوجوانان، آموزش خواندن و نوشتن 
)literacy( مي باشد. منابع آموزشي موجود، یا آموزش خواندن و نوشتن را پوشش نمي دهند و یا اگر پوشش مي دهند این کار را بسیار سریع و ناقص انجام می دهند. بنابراین ضروری 
است که راهکاري کامل تر و خاص تدارک دیده شود. سیستم فونیکس استفاده شده در وی سی وی، یکپارچه، جذاب، و بسیار منحصر به فرد می باشد. در وی سی وی، تمام پیش بینی 
های الزم برای یادگیری شکل نوشتاری انگلیسی تدارک دیده شده است و شما نیازی به کار جانبی دیگری ندارید. این شیوه، راحت، بدون دغدغه، دوست داشتنی، و بسیار سریع و پر 

بازده است. ثابت شده است که فونیکس استفاده شده در وی سی وی، راحت ترین و سریع ترین روش ممکن موجود می باشد.
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بنده این ترم برای اولین بار VCV Plus رو تدریس کردم و در 
آخرین روز تدریس از زبان آموزانم خواستم تا انتقادات و پیشنهادات 

خودشون و ایده هاشون رو در مورد کتاب بگن. الزم به ذکر هست 
که تمام زبان آموزان من بین ٢٤ سال الی ٣٧ سال سن داشتند و چند 

نفر از اونها دوره های دیگه ای رو در آموزشگاه های دیگه ای 
شرکت کرده بودند. 

مطالبی که زبان آموزان بیان کردن به این شرح است: 
۱. خیلی خوب بود که کتاب ساده بود و حجم لغت ها کم بود و 

مجبور نبودیم لغتهای زیادی رو حفظ کنیم.
٢. خیلی خوب بود که گرامر رو توضیح نمی داد و بر پایه مکالمه 

تدریس می شد.
٣. ما بیشتر ویدئو سر کالس می دیدیم و در منزل هم بر اساس ویدئو 

کار می کردیم و کمتر صدای شما ) معلم(  رو میشنیدیم. 
٤. قسمت هایی از درس رو اگر فراموش میکردیم وقتی ویدئوی 

مربوط به اون رو تو ذهنمون مرور میکردیم به یادمون می اومد.
٥. در منزل هم معلم داشتیم یعنی همون سایت و هر لحظه که اراده می 

کردیم می تونستیم به سایت سر بزنیم و مثل یه کالس درس همیشه 
همراه ما بود.

٦. بعد از دوره های حتی فشرده ای که در زبان شرکت کردیم نمی 
تونستیم خیلی راحت صحبت کنیم و مدام باید فکر میکردیم که حاال 

موقع احوال پرسی چی بگیم!؟ یا در فالن موقعیت چطور جواب 
بدیم!؟  اما در پایان این کتاب )VCV Plus 1(  ما کم کم داریم 

متوجه میشیم که سطح مکالممون چه قدر بهتر شده و به قولی دیگه 
آبرومون نمی ره. 

٧. االن تلفظ ها رو خیلی بهتر متوجه می شیم و تلفظ هامون پیشرفت 
مثبت داشته.   

٨. دیدن ویدئو نه تنها خسته کننده نیست بلکه بهمون کمک میکنه 
موقعیت سنجی کنیم. 

VCV ENGLISH
THE JOY OF ENGLISH
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We are committed to providing students with structured 
English language learning programs so each student can 
reach their full potential in a stimulating, rewarding and 
fast process. We believe students learn most effectively 
when they are engaged, motivated and challenged. We 
also believe that each student learns and develops at 
different rates so our courses respect each student’s 
developmental stage. VCV teachers are supposed to use 
a range of age-appropriate techniques and resources 
ensuring the most effective language learning experience.

OUR  MISSION 

یکی از دغدغه ها و مشکالت آموزشگاه های زبان، عدم دسترسی به منابع و کتاب های مناسب برای 
آموزش انگلیسی به کودکان و نوجوانان، مخصوصا در سطوح اولیه می باشد.  در حال حاضر منابع 

موجود، فقط محدود به چند مورد خاص بوده و هیچکدام به نتایج رضایت بخشی منجر نمی شوند! 
منابعی هم که جدیدا در دسترس قرار می گیرند شبیه به همان کتاب های قبلی هستند و کمکی به 

رفع مشکل نمی کنند.
اغلب آموزشگاه ها و موسسات ایرانی، چندین مورد از سیستم ها و کتاب های موجود را آزموده اند 

ولی هنوز به دنبال گزینه بهتری می باشند.  برای رفع کمبود ها، آموزشگاه ها مجبور هستند در کنار 
این کتاب ها، از منابع کمکی دیگری نیز کمک بگیرند.  ولی مشکالت همچنان پابرجاست.  مشخص 

نیست که باید آموزش را با چه کتابي شروع کرد و بعد از اتمام یک دوره ي چند جلدي چه کرد. حتي 
بعضي از آموزشگاه ها یک دوره را تمام مي کنند و  دوباره یک دوره ي دیگر را از ابتدا شروع مي کنند 

)مانند شروع به استفاده از کتاب های First Friends بعد از اتمام کتاب های Pockets(. ولی واقعیت 
این است که این دوره ها در موازات هم هستند نه در طول هم، و این کار فقط سبب طوالنی شدن 

آموزش می شود و نتیجه ای در بر ندارد. اهمیت این موضوع وقتي آشکارتر مي شود که بدانیم این 
مشکل در سطوح آغازین بسیار شدیدتر می باشد. دوران کودکی بهترین سن و درحقیقت طالیی ترین 

زمان برای یادگیری انگلیسی است، ولی عدم دسترسی به منابع ایده آل باعث شده است آموزشگاه ها 
نتوانند آموزش های کیفی و پربازدهی را تدارک دیده و بهره خوبی از این دوران طالیی ببرند. بسیار 

مهم است که یک زبان آموز،  یادگیري را با کتابي شروع کند که کامال با سن و شرایط یادگیري وي 
تناسب داشته باشد، از منابع آموزشی و کالس خود لذت ببرد، بدون اینکه اعتماد به نفس او آسیب 

ببیند تحصیل خود را تا پایان ادامه دهد و مهمتر این که، این تحصیل منجر به نتیجه مورد نظر، یعنی 
همان صبحت کردن به انگلیسی، شود. 

VCV English 
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CONTACT US

TEHRAN OFFICE:

Address: No. 103, Mirdamad Blvd, 
Tehran, Iran

Tel:  +98 21 28 11 1300  
        +98 21 22 22 7891
        +98 920 420 4700
Email:  info@vcv.ir

Website:  w w w . v c v . i r

   vcvenglishTHE JOY OF ENGLISH

ارتباط با ما
دفتر تهران:

تهران، بلوار میرداماد، پاک 103

 تلفن:   021-28111300
021-22227891    
09204204700   

TEACH AND LEARN ENGLISH WITH VCV

از زیادی  تعداد   در حال حاضر 
 آموزشگاه ها و موسسات زبان
تحت کشور  سراسر   در 
 نمایندگی رسمی وی سی وی

در حال فعالیت هستند.

 وی سی وی از بین آموزشگاه
نماینده شرایط  واجد   های 

رسمی می پذیرد.

 جهت اطاع از شرایط و  نحوه
 همکاری، تماس بگیرید  و  یا

به سایت  ما مراجعه نمایید:
 W W W . V C V . IR  


