
 

 

»کانون آموزگاران زبان فارسی در آلمان« گزارش سمينار  

ماينز اکتبر در شھر ٢٧و ٢٦  

  ھوشمند تھيه کننده: مھوش

 

 ١٠:٣٠ساعت  اکتبر ٢٧روز شنبه در آلمان در پنجمين سمينار آموزگاران زبان فارسی
آغاز به کار کرد.حافظ توسط خانم بھار نادری ديوان از  یشعرخواندن با   

ماينز  در از ھمکاران ،ضمن خوش آمدگويی برنامه  مجری خاکیفرشته از آن خانم  پس 
سپاسگزاری کردند. ،برپايی سمينار کشيدند برای به خاطر زحماتی که  

 

به شرح روش ھای مدگويی آ ضمن خوشسمينار  ميزباناناز  يکی افشار فردعفيفه  خانم
  پرداختند.دانش آموزان به مدارس فارسی  قمند کردنعH مختلف در

 رئيس انجمن والدين دانش آموزان و زبانانديگر از مي يکی آقای پورخان بابا  در ادامه
اين اتحاديه در اعتHی زبان  برای برپايی آموزگاراناز زحماتی که والدين و  ،ماينزشھر 

ماندگاری اين انجمن را شرکتردند و دليل ک سپاسگزاری ،ن شھر کشيدندفارسی در اي  

در مدارس به امکان آموزش زبان فارسی چگونگی از  ايشان فعال والدين دانستند.
و يادی از  اشاره باايشان  در پايان کردند. مطالبی را بيان کوشش خانم نمازی 

ابراز نمودند.نسيت به اين واقعه تاسف خود را آموزگاران دربند در ايران   

 

رد چگونگی تشکيل خHصه ای در مو مجری برنامه خاکیفرشته  خانم در بخش نخستين
کنندگان گذاشتند.در اختيار شرکت  راکانون  و بروشور توضيحاتی دادندکانون   

 سخنرانی ھا:
 به بيان تاثير بھتر و پايدار تر که ندينز بودشھر ما خانم سپيده عرب از اولسخنران 

پرداختند. ه ھاژاستفاده از کاردستی،نقاشی و بازی با وا تدريس زبان فارسی با  

ھا  با نمايش نقاشی آغاز کرده و سپھری سخنان خود را شعر زيبايی از سھراب ايشان با
نی ارا با استفاده از نقاشی و کتاب خوی ھاي روش ،و نوشته ھای دانش آموزان خود

ايشان  پاياندر  .کردند فارسی ارائهن به يادگيری زبان آموزامند کردن دانش  برای عHقه
. ھمکاران پاسخ دادند پرسش ھایبه    

 



به د\يل  پريوش افشاری بودند که به ترتيب و سخنرانان دوم خانم ھا افروز آموزنده
پيش دبستانی  و معرفی ويژه گيھای کتاب دوزبانه آموزان لزوم تھيه کتاب ويژه دانش

مطابق  به توجه داشتن در خانم آموزنده ،ھا کتاب اين نوع در بيان لزوم چاپ پرداختند.
  توانايی گفتاری دانش آموزان دوزبانهميزان بودن مواد درسی با محيط زيست کودک و 

. و روش ھای نوين آموزشی اشاره کردند  

و ده از نشانه ھای تصويری استفا جمله خانم پريوش افشاری به ويژگی ھای کتاب از 
به منظور ايجاد  انتصاوير رنگی و متنوع وموضوعات ملموس برای کودک ھمچنين

سخنرانان به پرسش  در پايانانگيزه در يادگيری و کار مستقل سخنانی ايراد نمودند. 
(نمونه کتاب برای خريد در سايت موجود است) .شرکت کنندگان پاسخ دادند  

  
آغاز  شھر ويناز  پژوھشگر ایپارس سمينار با سخنان استاد ،یکوتاھ از استراحت پس

ابتکارات خويش در گفتارآموزی به وسيله ی کارت و بھره  در مورد به کار کرد. ايشان
نوين در آموزش به کودکان و بزرگسا\ن سخنانی ايراد نمودند و از روش ھای  گيری

مجموعه ی کارھای خود را در اختيار کانون آموزگاران قرار دادند که در سايت کانون 
  )(به زودی در سايت گذاشته خوھد شد.برای استفاده آموزگاران قرارگيرد. 

ايشان در  ر نادری بود کهساخته خانم بھا» عشق« نمايش فيلمدر ادامه ی برنامه ھا  
عنوان  دريافت مقام چھارم در فستيوالی باموفقيت فيلم و  ،ی ساختن آن مورد انگيزه

خش با پاسخ به . فيلم مورد توجه بينندگان قرارگرفت واين ب توضيحاتی دادند فيلم کوتاه
به پايان رسيد. پرسش شرکت کنندگان  

طرف شرکت دانش آموزان مدارس ماينز به ھنرنمايی پرداختند و از  در اين بخش
دانش آموزان توانستند با اجرا ی رقص ھای ايرانی با لباس ھای  کنندگان تشويق شدند.

برده و جو شادی را  يرونرنگارنگ و زيبا خستگی سمينار را را از تن شرکت کنندگان ب
.ايجاد نمايند  

ھاينه  به علت  سخنران آن روز آقای سباستين عدم حضور يلبا تغييراتی در برنامه به دل
سمينار به ترتيب ادامه يافت. ؛ برنامه ھای بعدیبيماری   

با تدريس عملی کار خود را آغاز  از مونستر کامرانی آموزگار کHس اولسکينه خانم  
شعر به وسيله ی  کردند.در اين بخش ايشان با نمايش روش آموزش الفبا در کHس اول

لف آموزشی مانند از ابزار مخت ی و جذاب ساختن موضوعات و بھرهخوانی، داستان ساز
با دانش آموزان برگزيده از  ايشان.به توضيح روش تدريس خود پرداختند لوحه و کارت

صحنه ی يک جلسه تدريس را به نمايش گذاشتند. ،بين آموزگاران شرکت کننده  

 ی چند برنامه شرکت کنندگان مجمع عمومی به درخواست  ی پيش از تشکيل جلسه
 کوتاه اجرا شد از جمله:



صحبت کردند. » عشق «خانم نادری درباره ی فيلم عشق و ريشه ی کلمه-  

خواندند که بسيار مورد توجه شرکت را  از خودشان بايیزي سروده ی یپارسا استاد-
.کنندگان قرارگرفت  

آسيس کHس نيز از تجربيات خود برای ت آموزگار از فرانکفورت یلکH بھناز خانم-
 و جزوه ای دبت کردنحو ترغيب دانش آموزان برای شرکت در اين کHس ھا  ص فارسی

د در اختيار آموزگاران و فارسی تھيه کرده بودن را که خود با بھره گيری از حروف \تين
 قراردادند.

 

اتی از طرف يحتوضو باانون تشکيل جلسه داد مومی کمجمع ع از استراحت کوتاھی پس
تخابات جديد آغاز با استعفای ھيات مديره قديم، ان وھيات مديره کانون  اعضای سه تن از

.(توضيحات بيشتر در پروتکل مجمع عمومی در سايت موجود است)گرديد  

 با اکثريت آرا به آنان نفر از ٩، حاضر نفر و معرفی خود به جمع ١٢پس از کانديد شدن 
و توضيحات  برای ديدن نتايج رای گيری(.  انتخاب شدندبرای دوسال عنوان ھيات مديره 

)به سايت کانون مراجعه کنيد. بيشتر   

 

٢٨٫١٠٫١يک شنبه  

مجری  ويی خانم خاکیبا خوش آمد گ بامداد  ١٠٫٣٠ن روز سمينار در ساعت دومي
  به کار کرد آغاز برنامه

Inbi   مسئول اول خانم نمازیسخنران    

 Institut zur Förderung von Bildung und 

Entwicklung und Integration Consulting)  

توضيحاتی  در استان راين \ند فالز در رابطه با وضعيت وامکانات تدريس زبان فارسی 

 .دادند.
 »ماينز«اکنون در  در نتيجه آنچگونگی فعاليت ھايی که  از ای تاريخچه در ابتداايشان 

مدارس آلمانی از توانند در  دانش آموزان خارجی از جمله دانش آموزان فارسی زبان می
بھره مند شوند،سخن راندند.  آموزش زبان فارسی  

با راھنمايی ھايی در رسيدن به اين خواسته در استان ھای ديگر و اعHم در پايان ايشان 
در حال کانون آموزگاران   ندگان پاسخ دادند.ھمکاری با آموزگاران به پرسش شرکت کن

با راھنمايی ھای ايشان درحال يافتن راه ھای قانونی برای به ثمر رساندن اين  حاضر
 مھم است.



 

خانم بھار نادری در رابطه با معرفی و آموزش تمرين ھای حرکتی دربرنامه بعدی  
به صورت  تمرين ھايی را ھموريتميک برای نشاط مربيان راه ھايی را پيشنھاد کردند و 

ند.انجام داد شرکت کنندگانعملی با ھمه   

ابراھيمی درمورد اھميت و ضرورت يادگيری زبان مادری برای  مريم خانمسخنران بعدی 
.پرداختندصحبت به کودکان چند زبانه   

 درباره ی تاثير آموزشو يت زبان مادری اشاره کردهبه زمينه ھای تئوری اھمايشان 
و ھمچنين تاثير آن  از جمله زبان کشور ميزبانزبان مادری بر آموزش زبان ھای ديگر 

بر شناخت ھويت کودکان در کشور بيگانه و اثراتی که بر شخصيت آنان در بزرگسالی 
شان با پاسخ به پرسش شرکت کنندگان پايان سخنرانی ايميگذارد، صحبت نمودند. 

مراجعه کنيد). (برای خواندن متن کامل به سايتيافت  

 

مختلفی را  از معرفی خود د\يل پس انبه بچه ھای نسل دوم رسيد که آنوبت ن پس از آن
پدر و مادربرای  و عHقه د\يل تHش اين برای فراگيری زبان فارسی آوردند. يکی از

يادگيری اين زبان و دليل بعدی احساس خوبی بود که آنھا در ايران ميتوانستند به راحتی 
 می ند از اينکه يک زبان بيشتره اشد بزرگتر حال کهو . ارتباط برقرار کننديگران با د

ل ھستند.خوشحا دانند   

اين بود که تبليغ برای يادگيری زبان فارسی بايد بين نوجوانان پيشنھاد  

. نوجوانان با نظرات متفاوت ميزان انجام شود ھم و در مدارس آلمانی ھمکHس دوستان
براز کردند. درپايان آن ھا به پرسش ا و فرھنگ ايرانی به زبان فارسی عHقمندی خود را

شرکت کنندگان پاسخ دادند.   
 

.پايان يافت١٨٫٣٠سمينار در ساعت    

info@kanun-amuzgaran.de 
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