گزارش:
چھارمين سمينار آموزگاران فارسی آلمان
شنبه و يکشنبه ١۵و ١۶اکتبر ٢٠١١موﻧستر
سمينار کاﻧون آموزگارن زبان فارسی با خوش آمد گويی به شرکت کنندگان افتتاح
گرديد .آقای سعيد ثمر مسئول مدرسه فارسی موﻧستر و اﻧجمن پل که ميزباﻧی سمينار را
به عھده داشتند  ،ضمن خوش آمدگويی به معرفی کوتاھی از اﻧجمن پل پرداختند و درباره
ی فعاليتھای اين اﻧجمن از جمله بر پايی مدرسه فارسی در موﻧستر توضيحاتی دادﻧد.
در اين رابطه ايشان گفتند :در حال حاضر مدرسه دارای حدودا ھفتاد داﻧش آموز
ايراﻧی ،افغاﻧی و دو مليتی است که در آن ھفت آموزگار ثابت و يک رزرو به کار تدريس
و تھيه ی برﻧامه ھای ھنری و جشن ھا اشتغال دارﻧد. .
اين اﻧجمن توسط اوليای داﻧش آموزان در سال  ١٩٩٠شروع به فعاليت کرده است.
برای اطالعات بيشتر به سايت انجمن www.Pollmünster.deمراجعه کنيد.
سپس خاﻧم فرشته خاکی مجری برﻧامه  ،شرح کوتاھی در مورد چگوﻧگی بوجود آمدن
کاﻧون و روﻧد کارھا و فعاليتھا ی آن از سال  ٢٠٠٩دادﻧد  .ايشان چندی از اھداف
کاﻧون را از برگزاری سمينارھا برشمردﻧد ازجمله :بھتر کردن کيفيت کار آموزش با
فراھم آوردن امکاﻧات بحث و تبادل ﻧظر بين آموزگاران و گذاشتن دوره ھای تکميلی و
ھمچنين ايجاد ارتباط بين آموزگاران ،دعوت از افراد متخصص در امور تربيتی و
رواﻧشناسی برای باالبردن سطح آگاھی آموزگاران .
بخش سخنرانی آموزگاران
در بخش سخنراﻧی آموزگاران ،اولين سخنران خاﻧم ﻧرجس شيخ ميری از ھاﻧوفر بودﻧد ،که
ايشان بعد از مقدمه ای در مورد سن يادگيری کودکان برای زبان دوم ،گفتند :بنا بر
تحقييقات اﻧجام شده اگر اين ياد گيری از سنين کودکی اﻧجام شود بھتر است و در ضمن
يادگيری زبان اول  ،طبق آمار ،به يادگيری و پيشرفت کودکان در زبان دوم کمک می
کند .ايشان شرحی ﻧيز درباره ی اﻧواع روش ھای آموزش زبان دوم دادﻧد .سخنراﻧی
ايشان با پاسخ به پرسش شرکت کنندگان به پايان رسيد.
در ادامه ی برﻧامه ،آموزگاران موﻧستر از تجارب خود در کالسھای ﻧاھمگون صحبت
کردﻧد .در اين بخش آقای شکيبايی پور و خاﻧم ھا باقری و ھادی پور تجارب و ﻧظرات

خود را با شرکت کنندگان درميان گذاشتند .اقای شکيبايی پوردر بياﻧات خود تاکيد داشتند
که برای کمک به آموزش و يادگيری زبان مادری در کنار زباﻧھای ديگر ابتدا بايد
فرھنگ آگاھی را در اﻧساﻧھا جا اﻧداخت  .خاﻧم باقری در اين بخش از تجارب خود از
کالس ھای ﻧاھمگون صحبت کردﻧد .ايشان گفتند :سن شروع کالس اول مھم است  .تدريس
در کالس ھای چندپايه مشکالت زيادی دارد که صبر و حوصله آموزگار و ارتباط با
خاﻧواده و ھمکاری گرفتن از اوليا در تکاليف خاﻧه را می طلبد  .ايشان درباره ی روش
ھای خود در کالس ھای ﻧاھمگون ﻧيز مثال ھايی آوردﻧد.
خاﻧم مھرﻧاز ھادی پور ھم چند مورد از روشھای تدريس خود را بيان کردﻧد که يکی از
آﻧھا قصه خواﻧی و رو خواﻧی و فھميدن و تکرار مجدد قصه بود.اين بخش ﻧيز با پرسش و
پاسخ به پايان رسيد.
برﻧامه بعدی در اين بخش ،برﻧامه ی ھنری داﻧش آموزان بود که توسط داﻧش آموزان
مدرسه فارسی موﻧستر اجرا شد .آﻧان با ﻧواختن ساز و خواﻧدن شعرھای دسته جمعی به
ھنرﻧمايی پرداختند.اين برﻧامه مورد توجه حاضرين قرارگرفت.
در ادامه ی بخش سخنراﻧی آموزگاران ،آقای اسد سليماﻧی آموزگار از کلن در مورد
ارتباط صحيح با داﻧش آموزان با اﻧگيزه جذب آﻧان به کالسھای فارسی سخنراﻧی
کردﻧد.ايشان يکی از راه ھای پيشرفت کارھا را آشنايی با سيستم آموزشی کشوری که در
آن زﻧدگی می کنيم  ،داﻧستند و با ﻧمايش ﻧموﻧه ھايی از مشکالت داﻧش آموزان درکالس
ھای فارسی به بحث و بررسی ﻧکات الزم و مھم در رفتار با داﻧش آموزان در جھت جذب
آﻧان به کالس ھای فارسی پرداختند. .
پس از استراحت ﻧاھار ،خاﻧم افروز آموزﻧده آموزگار از برلين در مورد چھارچوب
داﻧسته ھای داﻧش آموزان برای رفتن به کالس باالتر صحبت کردﻧد .ايشان در مورد
يادگيری و مھارت ھای گفتاری و ﻧوشتاری داﻧش آموزان ،در دوره ھای مختلف آموزشی
از کالس آمادگی تا پايان کالس ششم ﻧموﻧه ھايی را به ﻧمايش گذاشتند و شرح دادﻧد .به
ﻧظر ايشان ايجاد يک چھارچوب به منظور ﻧظم دادن به کار است و ﻧه محدود کردن آن و
داليل آن را برشمردﻧد.
سخنران اصلی
سخنران اصلی برﻧامه خاﻧم دکتر صفوی از برلين متخصص بيماری ھای عصبی در
کودکان ،بودﻧد .سخنراﻧی ايشان در باره مھاجرت ،دو فرھنگی و مشکالت کودکان و
ﻧوجواﻧان در جامعه ی ميزبان بود.

ايشان در مقدمه ،آماری در مورد خاﻧواده ھای مھاجر و داليل مھاجرت و مشکالت آﻧان
بطورکلی ﻧمايش داده و در ادامه به مھاجرت و رابطه آن با آموزش زبان و فرھنگ
مادری و ايجاد يک ﻧگرش مثبت به آن در کودکان پرداختند .اين سخنراﻧی بسيار مورد
توجه شرکت کنندگان قرارگرفت .و با پاسخ به پرسش ھای شرکت کنندگان پايان يافت.
برای خواﻧدن متن کامل سخنراﻧی ھا به سايت کاﻧون آموزگاران زبان فارسی در آلمان
amuzgaran-almanblogspot.comمراجعه کنيد.
متفرقه:
پس از پايان سخنراﻧی ھا برﻧامه با گفتگو با داﻧش آموزان ﻧسل دوم از مدرسه موﻧستر
ادامه يافت .داﻧش آموزان از تجربه ھای خود در آموزش زبان فارسی و داليل رفتن به
کالس فارسی مطالبی را عنوان کردﻧد.در اين بخش چند داﻧش آموز ﻧيز متن ھای کوتاھی
را که دلنشين و ساده بود ،بسيار روان و زيبا خواﻧدﻧد.
گزارش و ارزيابی کاﻧون:
پس از استراحت کوتاھی ،اعضای ھيئت اجرايی کاﻧون در رابطه با عملکرد يکساله
کاﻧون گزارشی را ارائه دادﻧد .در اين بخش آقای زرين بال خبر ثبت کاﻧون آموزگاران
را به اطالع اعضا رساﻧدﻧد  .و از روﻧد کار کاﻧون بطور کلی و تنظيم اساسنامه گزارشی
دادﻧد و اساسنامه را به زبان فارسی و آلماﻧی در اختيار اعضا و عالقمندان ديگر
قراردادﻧد .آقای اسد سليماﻧی عضو ديگر ھيات اجرايی و مسئول سايت کاﻧون در اين بخش
از گسترش سايت کاﻧون و اينکه بزودی امکاﻧاتی به وجود خواھد آمد تا آموزگاران بتواﻧند
در سايت به بحث و تبادل ﻧظر بپردازﻧد و حتا مشاوره ھای رواﻧشناسی و تربيتی اﻧجام
دھند  ،اطالع دادﻧد .در پايان ايشان از آموزگاران خواستند که در صورت تمايل
مشخصات مدارس خود را به آدرس ايميل کاﻧون* فرستاده تا در سايت برای اطالع
خاﻧواده ھای عالقمند گذاشته شود .در ادامه ی اين بخش خاﻧم افروز آموزﻧده اشاره ای به
فعاليت ھای کاﻧون در سه سال گذشته کردﻧد و در ارزيابی به عالقمندی اعضا به شرکت
در سمينارھا به عنوان سخنران يا شنوﻧده ،دعوت کاﻧون برای برگزاری سمينار در
شھرھايشان و افراد زيادی که اعالم آمادگی برای ﻧگارش کتاب ھای درسی کرده اﻧد  ،را
دليل بر موفقيت کاﻧون در جلب توجه آموزگاران داﻧسته و از ھمکاری اعضا تشکر
تماس کم کاﻧون با اعضا در فاصله ی بين سمينارھا
ﻧمودﻧد.ايشان در اﻧتقاد از کاﻧون به
ِ
اشاره کردﻧد .و گفتند :ھيات اجرايی کوشش خواھد کرد تا اين کمبود را برطرف کند.
* kanunamuzegaran@yahoo.de

در پايان اين بخش کاﻧون آموزگاران از اﻧجمن پل که ميزباﻧی سمينار را به عھده داشت و
مديرو آموزگاران مدرسه  ،ھنرمندان بخش ھنری و تمام افرادی که در پشت صحنه در
برگزاری سمينار مسئوليتھايی را برعھده داشتند  ،سپاس گزاری کرد.
در بخش ﻧظرخواھی آقای پرويزی از مرکز ) ار آ آ (به دعوت کاﻧون به معرفی
خدماتشان در رابطه به کودکان و ﻧوجواﻧان با پيش زمينه ی مھاجرت پرداختند .ايشان
گفتند :دليل تشکيل اين مرکز آن بوده که در سال  ٢٠٠١اتحاديه اروپا تالش کرد تا زبان
کشورھای مختلف را در ھر کشوری که مھاجرين در آن زﻧدگی می کنند به عنوان زبان
مادری جای دھد
و با بررسی ھايی به اين ﻧتيجه رسيدﻧد که آموزگاران خارجی با تجربه ی مھاجرت بھتر
می تواﻧند به اين دسته از کودکان و ﻧوجواﻧان مھاجر کمک کنند.از اين رو آموزگاران در
سطوح مختلف با پيشينه ی مھاجرت در اين پروژه گرد ھم آمده و به حمايت از ﻧوجواﻧان
و جواﻧان خارجی در يافتن مسيرزﻧدگی تحصيلی و شغلی خود در مدارس پرداختند و اين
شبکه ھمچنان در حال گسترش است .برای اطالعات بيشتر در باره ی اين کاﻧون ميتواﻧيد
به سايت آن مراجعه کنيد.
www.raa.de
در بخش ﻧظرخواھی از شرکت کنندگان بطور کتبی ﻧظرخواھی شد .و چندی از شرکت
کنندگان ﻧيز ﻧظرات و پيشنھادات خود را شفاھی ابراز کردﻧد.
در بخش برﻧامه ھنری و پاياﻧی سمينار خاﻧم کمند ھادی پور با صدای زيبای خود به ھمراه
سه ھنرمند ديگر که با ﻧواختن سازھای ايراﻧی ايشان را ھمراھی ميکردﻧد ،آن شب را با
خاطره ای خوش به پايان بردﻧد.
سمينار در ساعت  ١٩٫٣٠دقيقه به پايان رسيد.

يکشنبه  ١۶اکتبر:
دومين روز سمينار با خوش آمدگويی مجدد کاﻧون شروع به کار کرد.
بخش معرفی کتاب
اولين برﻧامه ی اين روز با گفتگوی آموزگاران مدرسه موﻧستر در موضوع معرفی
کتاب ھای درسی شروع شد .ابتدا خاﻧم کامراﻧی آموزگار پايه ھای کالس اول در رابطه
با زبان گفتاری و ﻧوشتاری صحبت ھايی کردﻧد و مواد آموزشی و ﻧوع روش ھای خود
را در کالس اول شرح دادﻧد  .ايشان به بررسی کتابھای فارسی اول از ﻧويسندگان و

ﻧاشران مختلف پرداختند و از ﻧقاط ضعف و قوت اين کتاب ھا صحبت کردﻧد .دربخش
پرسش و پاسخ ،يکی از ھمکاران اعتقاد داشتند که در سمينارھا ،وقتی ﻧيز به کساﻧی
اختصاص داده شود که تجربه تدريس در يک پايه خاص را دارﻧد ،تا ديگران بتواﻧند با
روش ھای مختلف تدريس آشنا شوﻧد .
آموزگاران در اين موضوع ﻧيزھم عقيده بودﻧد که کاﻧون خود بايد اقدام به تاليف کتاب
ھای درسی برای آموزگارن آلمان کند و در اين راستا از ھمکاری و تجارب ھمکاران
بھره گيری شود .و بسياری از آموزگاران اعالم آمادگی کردﻧد.
خاﻧم ھادی پور سخنران ديگر اين بخش گفتند که در مدرسه با استفاده از تجارب
ھمکاران در اﻧتخاب کتاب و کپی ھای مختلف در کالسھا تدريس کرده و ھم چنين
معتقدﻧد که کاﻧون بايد يک کتابخاﻧه داشته باشد که از کتابھای آموزشی مختلفی تشکيل شده
باشد و ھمه ی اعضا بتواﻧند در صورت لزوم از آن استفاده کنند.
آقای شکيباپور ﻧيز در اين رابطه افزودﻧد :بياييد روشھای مختلف تدريس را بررسی کنيم
و با ھم روش ھای کاملتری را ارائه دھيم.
سخنران بعدی خاﻧم پريوش افشاری آموزگار از برمن به بررسی کتابھای فارسی
پرداختند .اين بررسی شامل کتابھای درسی قبل از سال  ،۵٧بعد از سال  ۵٧و کتابھای
دھه  ٨٠تا  ٩٠و کتابھايی که در خارج از کشور مناسب با شرايط محيطی تھيه و تدوين
شده ،از جمله کتاب ھای چاپ سوئد  ،تاليف آقای توکلی از اﻧتشارات سام.ايشان در معرفی
کتاب ھا به بررسی ﻧقاط ضعف و قوت ھرکدام پرداختند.
در پرسش و پاسخ از سوی ھمکاران پيشنھاد ات مختلفی در مورد ﻧگارش کتاب داده شد
که قرار شد در شورای کتاب مورد بررسی قرارگيرد.
پس از تنفسی کوتاه ازدو تن از اوليای مدرسه موﻧستر دعوت شد که از تجارب خود
صحبت کنند.
در اين بخش پدر يکی از داﻧش آموزان از اھميتی که خود به آموزش زبان فارسی برای
فرزﻧدش ميدھد و تاثير رفتار معلم در عالقمندی بچه ھا به مدرسه فارسی سخناﻧی را بيان
کردﻧد .و ھمچنين مادر يکی از داﻧش آموزان گفتند که وقتی آموزگاران با روی باز داﻧش
آموزان را بپذيرﻧد و در کالس از ﻧظرات آﻧھا ھم استفاده کنند وبه ﻧظرات آﻧان اھميت دھند
 ،در عالقمندی بچه ھا به زبان فارسی و مدرسه فارسی تاثيرزيادی دارد .ھمچنين اﻧتظار
ما اينست که داﻧش آموزان در مدارس فارسی با فرھنگ ايران بيشتر آشنا شوﻧد.

 .در پايان آقای زرين بال يکی از اعضای ھيات اجرايی توضيحاتی در مورد اﻧتقادی که
به ﻧام آلماﻧی کاﻧون شده بود ،دادﻧد و به شرکت کنندگان اطمينان دادﻧد که در اين مورد در
جلسه مجمع عمومی به بحث و بررسی خواھند پرداخت .
آخرين برﻧامه ی روزيکشنبه شورای ﻧگارش کتاب بود که با شرکت عالقمندان به شرکت
در ﻧگارش کتاب تشکيل شد  .در اين شورا  ١۵ﻧفر از آموزگاران  ،که ھرکدام در بخش
ھای تھيه متون  /بررسی متن ھا از ﻧظر تعليم و تربيت/طراحی / /خطاطی/تصحيح و
بررسی متون آمادگی خود را از پيش اعالم کرده بودﻧد ،حضور داشتند .در اين بخش
ﻧظرات جمع آوری شد و اطالعاتی در مورد چگوﻧگی روﻧد کار به آموزگاران داده شد.
با رای اکثريت آموزگاران قرار بر اين شد که ﻧگارش کتاب آمادگی و اول به موازات ھم
و با تقسيم کار و برگزاری جلسات مشورتی در آينده ﻧزديک شروع شود .
سمينار در ساعت  ١۶٫٠٠به پايان رسيد.

