
پنجمین سمینار کانون آموزگاران زبان فارسی در آلمان
شنبھ ٢٧ و یکشنبھ ٢٨ اکتبر ٢٠١٢ ، ماینز

ورود بھ سالن-دریافت کارت ١٠:١۵ تا ١٠:٠٠
گشایش سمینار: ١٠:٣٠ تا ١٠:١۵

 خوش آمدگویی میزبان-  معرفی کوتاھی از کانون واعالم برنامھ سمینار 
بخش آموزگاران:

تاثیر کاردستی, نقاشی و بازی با واژه ھا دریادگیری بھتر و پایدارتر ١١:١۵ تا ١٠:٣٠
سخنران خانم سپیده عرب از ماینز

روش عملی تدریس کالس اول ١٢:٠٠ تا ١١:١۵
سخنران خانم سکینھ کامرانی از مونستر

استراحت ١٢:١۵ تا ١٢:٠٠

شنبھ ٢٧ اکتبر ٢٠١٢

خانم ھا: افروز آموزنده، پریوش افشاری و فاطمھ حسن زاده معرفی کتاب آمادگی /    ١٢:٣۵ تا ١٢:١۵
نخستین کتاب نگارش و انتشارشده توسط گروه تھیھ کتاب کانون آموزگاران زبان فارسی در آلمان

١٢:۴۵ معرفی تازه ھای سایت کانون /   آقای اسدسلیمانی  ١٢:٣۵

بھره جویی از فینگلیش در آموزش زبان فارسی ١٣:٣٠ تا ١٢:۴۵
سخنران خانم فاطمھ حسن زاده از برلین

استراحت نھار ١۴:١۵ تا ١٣:٣٠

نمایش فیلم      کوتاه عشق - تھیھ کننده خانم بھار نادری از کلن  ١۴:۴۵ تا ١۴:١۵

معرفی سخنران میھمان آقای دکتر سباستیان ھاینھ ﴿ زبانشناس با تخصص در زبان ھای ایرانی ( ١۴:۵٠ تا ١۴:۴۵
تاریخچھ زبان فارسی و شناسایی واژه ھای فارسی از واژه ھای زبانھای دیگر )سخنرانی بھ زبان فارسی( ١۵:۵٠ تا ١۴:۵٠

پرسش و پاسخ ١۶:٣٠ تا ١۵:۵٠

برنامھ ھنری دانش آموزان کالسھای فارسی شھر ماینز ١٧:٠٠ تا ١۶:٣٠

استراحت ١٧:١۵ تا ١٧:٠٠

تشکیل جلسھ مجمع عمومی کانون آموزگاران زبان فارسی در آلمان ١٩:٠٠ تا ١٧:١۵
بھ ھمراه برگزاری انتخابات ھیات مدیره جدید ﴿برنامھ کامل جلسھ مجمع عمومی جداگانھ منتشر میشود﴾

پایان برنامھ ھای روز اول سمینار ١٩:٠٠



معرفی برنامھ ھای روز دوم سمینار ١٠:١۵ تا ١٠:٠٠

وضعیت وامکانات تدریس زبان مادری در استان راین الند فالز ١١:٠٠ تا ١٠:١۵
سخنران خانم پیمانھ نمازی از ماینز

معرفی وآموزش تمرین ھای حرکتی وریتمیک برای نشاط مربیان وآموزگاران ١١:٣٠ تا ١١:٠٠
خانم بھار نادری از کلن

اھمیت وضرورت یادگیری زبان مادری برای کودکان چند زبانھ ١٢:١۵ تا ١١:٣٠
سخنران خانم مریم ابراھیمی از مونستر

تجارب نسل دوم در آموختن زبان فارسی + پرسش وپاسخ ١٣:٠٠ تا ١٢:١۵

نظرخواھی، ارزیابی سمینار و جمع آوری نظرات و پیشنھادات ١٣:٣٠ تا ١٣:٠٠

استراحت نھار ١۴:٣٠ تا ١٣:٣٠
پایان پنجمین سمینار کانون آموزگاران زبان فارسی در آلمان

یکشنبھ ٢٨ اکتبر ٢٠١٢

اولین جلسھ ھیات مدیره جدید کانون  ١۶:٠٠ تا ١۵:٠٠

محل برگزاری سمینار:
Neustadtzentrum
Goethestraße 7
55118 Mainz

دسترسی بھ محل سمینار:
Haltestelle Goethestraße 
Busverbindung von Hauptbahnhof:
Linie 60 Richtung Mombach/AmPylon
Linie 61 Richtung Mombach/Waldfriedhof
und
Straßenbahn(TRAM) vom Hauptbahnhof:
Linie 50 und 51 Richtung Finthen

تماس با کانون در روزھای برگزاری سمینار:
0049(0)177 247 30 30

در صورت نیاز بھ ھتل میتوانید با شماره تلفنھای زیر باما تماس بگیرید: تماس با کانون:
0049(0) 22 03 95 95 78 Telefon: 0049(0)30 601 86 86
0049(0) 61 31 33 59 98 Email: kanunamuzgaran@yahoo.de

Internet: amuzgaran-alman.blogspot.de
Post: Postfach 90 06 23, 51116 Köln


