
 

 

 

   ھشتمین سمینار کانون آموزگاران زبان فارسی در آلمان

 با میزبانی مدرسھ فارسی آخن  و کانون ره آورد 
آخن ٢٠١۵  سپتامبر ٢٧-٢۶ شنبھ و یکشنبھ  

 شنبھ ٢۶ سپتامبر

١٠.٠٠: ورود  

١٠.٣٠:شروع  

اعالم برنامھ / میزبان مد گوییآخوش /  دگویی کانون آموزگارانمآخوش  - ۴۵.١٠-١٠.٣٠  

    و فعالیت ھای آن آموزگاران کانونمعرفی  - ١١.٠٠تا ۴۵.١٠

نگاھی بھ تاریخ تحول زبان فارسی  - ١٢.١۵تا  ١١.٠٠  

                    تخصص در با  زبان شناس ھاینھ ، دکتر سباستین  : سخنران                        

ایراندر  ی گوناگون ھا گویش                                           

  دقیقھ ١۵استراحت کوتاه 

ن در آموزش      توانمندی در گفتگو و کاربرد آ - ١٣.١۵- ٢.١۵  

  پرسش و پاسخ  +موزنده  آموزگار از برلین آافروز  خانم: سخنران                       

ناھار استراحت -١۴.١۵تا  ١٣.١۵  

ی آخنفارس  مدرسھ  دانش آموزان ھنریبرنامھ  -١۴.۴٠- ١۵.١۴  

ھنری نیما برنامھ -٠٠.١۵- ١۴.۴٠  

ای یادگیری و وظیفھ اداره   ضرورت یادگیری زبان مادری، روش ھ -٠٠.١۶ -١٥.٠٠

       پرسش و پاسخ+  پرورش  کشور میزبان آموزش                    

   خانم پیمانھ نمازی مسئول امورھم پیوندی خارجیان از شھر ماینز:  سخنران                          

دقیقھ ١۵استراحت کوتاه  

میزگرد   - ١٧.١۵-١۵.١۶  

فارسی بھ کودکان خارج از کشور لزوم روش ھا و مواد آموزشی جدید در آموزش زبان : موضوع  

)دقیقھ ١۵(  معرفی کتاب ھای ھای درسی  منتشر شده از طرف  کانون آموزگاران - الف             

   درباره ی موضوع    کنندگانبحث و تبادل نظر  شرکت  -ب            

دقیقھ ١۵استراحت کوتاه  

و پایان برنامھ  برنامھ ی ھنری١٨.٣٠-١٧.٣٠  
 



 یکشنبھ ٢٧ سپتامبر 

١٠.٠٠ ساعتشروع   

اعالم برنامھ -١٠.١۵ -١٠.٠٠  

بھ کارگیری شعرو موزیک در روش ھا ی نوین آموزش - ۴۵.١٠ – ١٠.١۵   

پرسش و پاسخ+ کمند ھادی پور آموزگار از مونستر خانم :  اجرا کننده                      
دقیقھ ١۵استراحت کوتاه   

کارگاه بازی ھا و  روش ھای آموزشی -١٢.١۵ -١١.٠٠  

.آموزگاران بازی ھا و شگردھای موفق آموزشی  خود را معرفی می کنند                   

آمادگی خود را  برای معرفی بازی یا عالقمندان بھ شرکت در این بخش می توانند در روزاول سمینار 
زمان برای ھر آموزگار بنا بھ تعداد شرکت . روش آموزشی اعالم کنند تا در برنامھ گنجانده شوند

.دقیقھ است ١۵تا  ١٠کنندگان   

دقیقھ ١۵استراحت کوتاه   

برنامھ ھنری دانش آموزان مدرسھ فارسی آخن -١٣.٠٠- ١٢.٣٠  

کانون آموزگاران مجمع عمومی جلسھ ساالنھ ی  - ١٣.٣٠ – ١٣.٠٠  

    ناھار و پایان برنامھ  -١٣.٣٠

  

Nadelfabrik, Reichsweg 30 

52068 Aachen                                                

Bahnhof: Aachen Rothe Erde 

متر                       ٣٠٠تا محل سمینار    Aachen Rothe Erde از ایستگاه                      

بھ امید دیدار     
 


