
:گزارش  

سمينار آموزگاران فارسی آلمان چھارمين  

مونستر ٢٠١١اکتبر ١۶و١۵شنبه و يکشنبه   
به شرکت کنندگان  افتتاح  خوش آمد گويیبا    زبان فارسی سمينار کانون آموزگارن 

و انجمن پل  که ميزبانی سمينار را  درسه فارسی مونسترم مسئولسعيد ثمر  آقای  .گرديد
و درباره  ندپرداختبه عھده داشتند ، ضمن خوش آمدگويی به معرفی کوتاھی از انجمن پل 

. مونستر توضيحاتی دادند در مدرسه فارسی بر پايی ی  فعاليتھای اين انجمن از جمله  

دانش آموز   ادھفت حدودا در حال حاضر مدرسه دارای: ايشان گفتنددر اين رابطه   
به کار تدريس  فت آموزگار ثابت و يک رزروھ است که  در آن ايرانی، افغانی و دو مليتی

. .اشتغال دارند  و تھيه ی برنامه ھای ھنری و جشن ھا  

. ه استشروع به فعاليت کرد ١٩٩٠اين انجمن توسط اوليای دانش آموزان در سال 
.مراجعه کنيد www.Pollmünster.de سايت انجمن  اطKعات بيشتر بهبرای     

آمدن  دچگونگی بوجو در مورد  شرح کوتاھی ،برنامه خانم فرشته خاکی مجری  سپس 
 اھداف ايشان  چندی از .دادند    ٢٠٠٩اليتھا ی آن از سال عف روند کارھا و کانون و 
بھتر کردن کيفيت کار آموزش با  : برشمردند ازجمله را از برگزاری سمينارھا  کانون

آموزگاران و گذاشتن دوره ھای تکميلی   و  بحث و تبادل نظر بين فراھم آوردن امکانات
دعوت از افراد متخصص در امور تربيتی و  ،ارتباط بين آموزگارانھمچنين ايجاد 

.آموزگاران  روانشناسی برای باYبردن سطح آگاھی  

 بخش سخنرانی آموزگاران

اولين سخنران خانم نرجس شيخ ميری از ھانوفر بودند، که  ،در بخش سخنرانی آموزگاران
بنا بر  : ی زبان دوم، گفتندايشان بعد از مقدمه ای در مورد سن يادگيری کودکان برا

  يقات انجام شده اگر اين ياد گيری از سنين کودکی انجام شود بھتر است و در ضمن تحقي
کودکان در زبان دوم کمک می  پيشرفت  به يادگيری و، طبق آمار،  زبان اوليادگيری 

سخنرانی .دادند درباره ی انواع روش ھای آموزش زبان دوم   نيز یايشان شرح. کند
.کنندگان به پايان رسيدايشان با پاسخ به پرسش شرکت   

 آموزگاران مونستر از تجارب خود در کKسھای ناھمگون صحبت ،در ادامه ی برنامه
در اين بخش  آقای شکيبايی پور و خانم ھا باقری و ھادی پور  تجارب و نظرات . کردند



د در بيانات خود تاکيد داشتناقای شکيبايی پور.  خود  را با شرکت کنندگان درميان گذاشتند
بايد  ابتدابه آموزش و يادگيری زبان مادری در کنار زبانھای ديگر  برای کمک که 

خانم باقری در اين بخش از تجارب خود از  . ی را در انسانھا جا انداختفرھنگ آگاھ
تدريس . سن شروع کKس اول مھم است  :ايشان گفتند. کKس ھای ناھمگون صحبت کردند
يادی دارد که  صبر و حوصله آموزگار و ارتباط با در کKس ھای چندپايه مشکKت ز

ايشان درباره ی روش . خانواده و ھمکاری گرفتن از اوليا در تکاليف خانه را می طلبد 
.ای ناھمگون نيز مثال ھايی آوردندھای خود در کKس ھ  

ھم چند مورد از روشھای تدريس خود را بيان کردند که يکی از  خانم مھرناز ھادی پور
اين بخش نيز با پرسش و .قصه بود خوانی و فھميدن و تکرار مجدد قصه خوانی و رو آنھا

. پاسخ  به پايان رسيد  

دانش آموزان  بود که توسط  دانش آموزان ھنری رنامه ی، ببرنامه بعدی در اين بخش
رھای دسته جمعی به با نواختن ساز و خواندن شع آنان. مونستر اجرا شد فارسی مدرسه

.اين برنامه مورد توجه حاضرين قرارگرفت.پرداختندھنرنمايی   

در مورد آموزگار از کلن  آقای اسد سليمانی  ،آموزگاران سخنرانی ی بخشدر ادامه  
ه کKسھای فارسی سخنرانی ارتباط صحيح با دانش آموزان با انگيزه جذب آنان ب

ی که در زشی کشورآشنايی با سيستم آمو را کارھا تيکی از راه ھای پيشرف ايشان.کردند
کKس آن زندگی می کنيم ، دانستند و با نمايش نمونه ھايی از مشکKت دانش آموزان در

به بحث و بررسی نکات Yزم و مھم در رفتار با دانش آموزان در جھت جذب  ھای فارسی
. . آنان به کKس ھای فارسی پرداختند  

چوب در مورد چھار آموزگار از برلين خانم افروز آموزندهناھار،  پس از استراحت 
 ايشان در مورد.باYتر صحبت کردند کKس  دانسته ھای دانش آموزان برای رفتن به

 ش آموزان، در دوره ھای مختلف آموزشیدانيادگيری و مھارت ھای گفتاری و نوشتاری 
به  .دندبه نمايش گذاشتند و شرح دانمونه ھايی را   از کKس آمادگی تا پايان کKس ششم

کار است و نه محدود کردن آن و  بهدادن نظم نظر ايشان ايجاد يک چھارچوب به منظور 
.دYيل آن را برشمردند  

 سخنران اصلی

متخصص بيماری ھای عصبی در   از برلين ویخانم دکتر صف سخنران اصلی برنامه
کودکان و ت، دو فرھنگی و مشکKت سخنرانی ايشان در باره مھاجر. بودند ،کودکان

.نوجوانان در جامعه ی ميزبان بود  



آماری در مورد  خانواده ھای مھاجر و دYيل مھاجرت و مشکKت آنان  ،ايشان در مقدمه
به مھاجرت و رابطه آن با آموزش زبان و فرھنگ   و در ادامه  کلی نمايش دادهبطور

اين سخنرانی بسيار مورد . مادری و ايجاد يک نگرش مثبت به آن در کودکان پرداختند
.با پاسخ به پرسش ھای شرکت کنندگان پايان يافت و. توجه شرکت کنندگان قرارگرفت  

  فارسی در آلمان آموزگاران زبان کانون تبرای خواندن متن کامل سخنرانی ھا به ساي
.مراجعه کنيد amuzgaran-almanblogspot.com 

  متفرقه:

ز مدرسه مونستر دوم ا نسل  دانش آموزانپس از پايان سخنرانی ھا برنامه با گفتگو با 
و دYيل رفتن به به ھای خود در آموزش زبان فارسی از تجر دانش آموزان. ادامه يافت

ز متن ھای کوتاھی در اين بخش چند دانش آموز ني.مطالبی را عنوان کردندکKس فارسی 
. بسيار روان و زيبا خواندنددلنشين و ساده بود ، را که   

:گزارش و ارزيابی کانون  

رايی کانون در رابطه با عملکرد يکساله ، اعضای ھيئت اجکوتاھی استراحت پس از
ثبت کانون آموزگاران  خبر در اين بخش آقای زرين بال  . کانون گزارشی را ارائه دادند

بطور کلی و تنظيم اساسنامه گزارشی  کانون و از روند کار .رساندند  اعضا اطKع را به
 دادند و اساسنامه را به زبان فارسی و آلمانی در اختيار اعضا و عKقمندان ديگر

در اين بخش  عضو ديگر ھيات اجرايی و مسئول سايت کانون آقای اسد سليمانی. قراردادند
تا آموزگاران بتوانند  ون و اينکه بزودی امکاناتی  به وجود خواھد آمدز گسترش سايت کانا

ای روانشناسی و تربيتی  انجام در سايت به بحث و تبادل نظر بپردازند و حتا مشاوره ھ
موزگاران خواستند که در صورت تمايل آ در پايان ايشان از. اطKع دادند ، ھندد

 فرستاده تا در سايت برای اطKع  *کانون آدرس ايميل مشخصات مدارس خود را به
اشاره ای به   در ادامه ی اين بخش خانم افروز آموزنده. گذاشته شودخانواده ھای عKقمند 

فعاليت ھای کانون در سه سال گذشته کردند و در ارزيابی به عKقمندی اعضا به شرکت 
انون برای برگزاری سمينار در در سمينارھا به عنوان سخنران يا شنونده  ،دعوت ک

شھرھايشان و افراد زيادی که اعKم آمادگی برای نگارش کتاب ھای درسی کرده اند ، را 
و از ھمکاری اعضا تشکر  هدليل بر موفقيت کانون در جلب توجه آموزگاران دانست

ارھا کم کانون با اعضا در فاصله ی بين سمين تماسِ به  ايشان در انتقاد از کانون.ندنمود
.ھيات اجرايی کوشش خواھد کرد تا  اين کمبود را برطرف کند :و گفتند.اشاره کردند   

kanunamuzegaran@yahoo.de *  



از انجمن پل که ميزبانی سمينار را به عھده داشت و  کانون آموزگاران در پايان اين بخش
در  تمام افرادی که در پشت صحنه   و ، ھنرمندان بخش ھنریمديرو آموزگاران مدرسه 

.  سپاس گزاری کرد ،برگزاری سمينار مسئوليتھايی را برعھده داشتند   

کانون به معرفی  به دعوت ) ار آ  آ( آقای پرويزی از مرکز  در بخش نظرخواھی
 ايشان . پرداختندوجوانان با پيش زمينه ی مھاجرت خدماتشان در رابطه به کودکان و ن

د تا زبان اتحاديه اروپا تKش کر ٢٠٠١که در سال  هتشکيل اين مرکز آن بود دليل: تندگف
ی کنند به عنوان زبان زندگی م در آن کشوری که مھاجرين کشورھای مختلف را در ھر

دھد مادری جای   

به ی مھاجرت بھتر با تجر به اين نتيجه رسيدند که آموزگاران خارجی با بررسی ھايی و
از اين رو آموزگاران در .کمک کنند دسته از کودکان و نوجوانان مھاجرمی توانند به اين 

گرد ھم آمده و به حمايت از نوجوانان  پروژه در اين سطوح مختلف  با پيشينه ی مھاجرت 
در يافتن مسيرزندگی تحصيلی و شغلی خود در مدارس پرداختند و اين  و جوانان خارجی

اطKعات بيشتر در باره ی اين کانون ميتوانيد برای  . شبکه ھمچنان در حال گسترش است
.آن مراجعه کنيدبه سايت   

www.raa.de 

و چندی از شرکت . نظرخواھی شد یدر بخش نظرخواھی از شرکت کنندگان بطور کتب
.ابراز کردند  شفاھی خود را و پيشنھادات اتکنندگان نيز نظر  

خانم کمند ھادی پور با صدای زيبای خود به ھمراه خش برنامه ھنری و پايانی سمينار در ب
سه ھنرمند ديگر که با نواختن سازھای ايرانی ايشان را ھمراھی ميکردند ،آن شب را با 

.خاطره ای خوش به پايان بردند  

.دقيقه به پايان رسيد ١٩٫٣٠سمينار در ساعت   

:اکتبر ١۶يکشنبه   

. ردشروع به کار ک  کانون با خوش آمدگويی مجددينار دومين روز سم  

 بخش معرفی کتاب

در موضوع معرفی  آموزگاران مدرسه مونستر برنامه ی اين  روز با  گفتگوی اولين 
طه بدر را آموزگار پايه ھای کKس اول  خانم کامرانی  ابتدا. کتاب ھای درسی  شروع شد

صحبت ھايی کردند و مواد آموزشی و نوع  روش ھای خود  یو نوشتار یبا زبان گفتار
ی اول از نويسندگان و سسی کتابھای فاررايشان به بر. را در کKس اول شرح دادند  



 بخشدر . ناشران مختلف پرداختند و از نقاط ضعف و قوت اين کتاب ھا صحبت کردند
   به کسانینيز   وقتی ،که در سمينارھااعتقاد داشتند  يکی از ھمکاران ،پرسش و پاسخ

 بتوانند باتا ديگران  ،دارند تجربه تدريس در يک پايه  خاص را که  اختصاص داده شود
.نا شوند روش ھای مختلف تدريس آش  

اقدام به تاليف کتاب  کانون خود بايد  ھم عقيده بودند کهآموزگاران در اين موضوع نيز 
و در اين راستا از ھمکاری و تجارب ھمکاران ی درسی برای آموزگارن آلمان کند ھا

.و بسياری از آموزگاران اعKم آمادگی کردند. بھره گيری شود  

ند که در مدرسه  با استفاده از تجارب گفت  سخنران ديگر اين بخش خانم ھادی پور
و ھم چنين  در کKسھا تدريس کرده در انتخاب کتاب  و کپی ھای مختلف  ھمکاران
کتابھای آموزشی مختلفی تشکيل شده  ازانون بايد يک کتابخانه داشته باشد که ه ککمعتقدند 

. دباشد و ھمه ی اعضا بتوانند در صورت لزوم از آن استفاده کنن  

 نيمسی کربر يد روشھای مختلف تدريس را بياي :يز در اين رابطه افزودندن آقای شکيباپور 
.روش ھای کاملتری را ارائه دھيم با ھم  و   

سی کتابھای فارسی ربه بر از برمن  آموزگار نران بعدی خانم پريوش افشاریسخ
و کتابھای  ۵٧، بعد از سال ۵٧قبل از سال  درسی سی شامل کتابھایراين بر. پرداختند

ايط محيطی تھيه و تدوين و کتابھايی که در خارج از کشور مناسب با شر ٩٠تا  ٨٠دھه 
يشان در معرفی ا.تاليف آقای توکلی از انتشارات ساماز جمله کتاب ھای چاپ سوئد ،  شده،

.کتاب ھا به بررسی  نقاط ضعف و قوت ھرکدام پرداختند  

ات مختلفی در مورد نگارش کتاب داده شد پيشنھاد  ھمکاران سوی از در پرسش و پاسخ 
.که قرار شد در شورای کتاب مورد بررسی قرارگيرد  

نستر دعوت شد که از تجارب خود ومدرسه م یاوليا دو تن ازاز تنفسی کوتاه از پس 
.صحبت کنند  

در اين بخش پدر يکی از دانش آموزان از اھميتی که  خود به آموزش زبان فارسی برای 
سخنانی را بيان  در عKقمندی بچه ھا به مدرسه فارسیفرزندش  ميدھد و تاثير رفتار معلم 

آموزگاران با روی باز دانش  وقتی که آموزان گفتنداز دانش  یمادر يک ھمچنين و .کردند
 نھا ھم استفاده کنند وبه نظرات آنان اھميت دھندآموزان را بپذيرند و در کKس از نظرات آ

انتظار  ھمچنين .، در عKقمندی بچه ھا به زبان فارسی و مدرسه فارسی تاثيرزيادی دارد
.دآشنا شون بيشتر با فرھنگ ايران در مدارس فارسی  نکه دانش آموزا ما اينست  



اتی در مورد انتقادی که يکی از اعضای ھيات اجرايی توضيحآقای زرين بال  ر پاياند. 
در   اين موردبه شرکت کنندگان اطمينان دادند که در  دادند و بود، به نام آلمانی کانون شده
. بررسی خواھند پرداختبحث و  به جلسه مجمع عمومی  

آخرين برنامه ی روزيکشنبه شورای نگارش کتاب بود که با شرکت عKقمندان به شرکت  
در نگارش کتاب تشکيل شد . در اين شورا ١۵ نفر از آموزگاران  ، که ھرکدام در بخش 

تصحيح و /خطاطی/  /طراحی/از نظر تعليم و تربيت متن ھا بررسی/ ھای تھيه متون 
در اين بخش . ش اعKم کرده بودند، حضور داشتندبررسی متون  آمادگی خود را از پي

.نظرات جمع آوری شد و  اطKعاتی در مورد چگونگی روند کار به آموزگاران داده شد  

نگارش کتاب آمادگی و اول به موازات ھم  اين شد که آموزگاران قرار بر اکثريت با رای
. شروع شود در آينده نزديک مشورتی با تقسيم کار و برگزاری جلساتو   

.به پايان رسيد ١۶٫٠٠سمينار در ساعت   

 

 

 

 

   


