
چھارمین سمینارکانون آموزگاران زبان فارسی در آلمان 
2011 اکتبر و 16 یکشنبھ 15 و شنبھ مونستر

شنبھ 15 اکتبر
دریافت کارت  -ورود بھ سالن                 9.15

معرفی کوتاھی از کانون -اعالم برنامھ -افتتاح جلسھ و خوش آمدگویی میزبان  -10.15- 10.00
بخش آموزگاران:

پرسش و پاسخ +روش ھای نوین آموزشی  برای کودکان دو زبانی  -10.55- 10.15
خانم نرجس شیخ میری آموزگار از ھانوفر                        

پرسش و پاسخ+ تجارب ما درکالس ھای ناھمگون   -11.35- 10.55
آموزگاران مونستر                         

برقراری ارتباط صحیح با دانش آموزان با انگیزه ی جذب آنان بھ کالس ھای فارسی -12.00- 11.35
آقای تقی اسدسلیمانی آموزگار از کلن -پرسش و پاسخ  +                           

استراحت-12.05- 12.00
ھنرنمایی دانش آموزان  مدارس مونستر  -12.35- 12.05
پرسش و پاسخ +چھارچوب دانستھ ھای دانش آموزان برای رفتن بھ کالس باالتر  13.15- 12.35

خانم افروز آموزنده آموزگارازبرلین                          
استراحت نھار -14.20- 13.15

بخش سخنرانی:
پرسش و پاسخ+فارسی و نقش آن در یادگیری این زبانزبان ساختار تاریخی  -15.30- 14.20

خانم آسیھ اسبقی از برلین                        
آلمانی                                   -و  واژه نامھ فارسی» خودآموز فارسی « مولف کتاب  -                       

مدرس در دانشگاه پوتسدام -                                
مترجم و مقالھ نویس در زمینھ ھای زبان شناسی  -                         

استراحت -15.40- 15.30
متفرقھ:
پرسش وپاسخ  +گزارش و ارزیابی کانون آموزگاران از کارخود  -16.20- 15.40
پرسش و پاسخ+تجارب نسل دوم در آموختن زبان فارسی 17.30- 16.20

با شرکت چند نوجوان از مونستر                       
نظرخواھی، ارزیابی سمینار و جمع آوری نظرات و پیشنھادات  -18.00- 17.30
برنامھ ھنری-19.30-  18.00
پایان برنامھ            19.30



یکشنبھ 16 اکتبر :
اعالم برنامھ  -  9.30-9.40

  
-معرفی کتاب ھای درسی : 

پرسش و پاسخ                + آموزگاران دوسلدورف -9.40-10.10
پرسش و پاسخ  + آموزگاران مونستر-10.40- 10.10

  -سخنرانی:
پرسش و پاسخ+ دوفرھنگی و مشکالت کودکان درجامعھ ی میزبان و راه کارھا - مھاجرت-10.40-11.50  

خانم سودابھ صفوی از برلین                          
پزشک متخصص کودکان  -                          
متخصص بیماری ھای عصبی در کودکان -                          
مدیر مرکز توانبخشی  کودکان ونوجوانان                                      -                          

Zentrum für Kindesentwicklung  
Sozialpädiatrisches Zentrum(SPZ)

استراحت-11.50-12.00  
متفرقھ:

  
جمع آوری نظرات                                                                                         - 12.15- 12.00

 
شورای عالقمندان بھ تھیھ ی کتاب درسی  -13.30- 12.15

.    و ھمچنین عالقمندان جدید . این بخش برای افرادیست کھ قبالً اعالم آمادگی کرده اند                        
تقسیم کار -پیشنھادات-جمع آوری نظرات: شامل                       

                  
13.30پایان برنامھ

.  کانون آموزگاران آلمان یک کانون صنفی است وبھ ھیچیک ازگروه ھای سیاسی و مذھبی وابستگی ندارد-*
شرکت در این کانون . فعالیتھای این کانون در زمینھ ھای آموزش و پرورش بخصوص در کشورآلمان خواھد بود

.برای ھمھ ی افرادی کھ بھ گونھ ای با آموزش زبان فارسی در آلمان فعالیت دارند، آزاد است
:تلفن و آدرس تماس 

(030) 6018686
kanunamuzegaran@yahoo.de
amuzgaran-almanblogspot.com



آدرس  محل سمینار
Adresse:
Internationale Zentrum der WWU2“Die Brücke“
Wilmergasse2 
48143 Münster

. خواھشمندیم ،در صورت امکان ما را از شرکت خود در سمینار، آگاه نمایید
 :تلفن و آدرس تماس 

Tel:  030-601 86 86
kanunamuzegaran@yahoo.de
http://amuzgaran-alman.blogspot.com

Seminar

Bus Linie: 1, 11, 12, 13, 22 
(Nachtbus N80)
Haltestelle: Krummertimpen

سمینارمحل تلفن و آدرس ھتل ھای نزدیک بھ شماره 
Agora: das Hotel am Aasee
Bismarckallee 5
48151 Münster
Tel.: 0251 484260
Fax: 0251 8379726
Agora: das Seehotel
Bismarckallee 47
48151 Münster
Tel.: 0251 48426888
Fax: 0251 48426860


