
 

 

 
 
 

دھمین سمینار سیزبرگزاری   
 

 «کانون آموزگاران زبان فارسی در آلمان »
 

۲۱۲۰سپتامبر  ۲۶و یکشنبھ ۲۵شنبھ    
  برلیندر 

 

سمینارموضوع   
» کودکان   تأثیر آن بر و اجتماعی  بحران ھای«   

 

 شنبھ ۲۵ سپتامبر 
ورود و دریافت کارت                 ۹.۳۰  

از استاد جواد پارسای  ایسروده با  گشایش سمینار   .۱۰۱۰  - ۱۰.۰۰  
   خوش آمدگویی میزبان و اعالم برنامھ   ۱۰.۱۵-.۰۱۱۰

)  (فیلم  گزارش معرفی کانون   ۱۰.۴۵  - ۱۰.۱۵  
+ پرسش و پاسخ  نبر کودکا آن ات و تاثیر  ھای اجتماعیبحران     ۴۵۰۱-۴۵.۲۱.  

مھاجرت  کارشناس خانواده و و  شاور مرامین گراف  سخنران:                          
شود.)          ان و پدران توصیھ می ( این برنامھ بھ ویژه بھ مادر                         

 
آسایش   ۱۳.۰۰  -۴۵.۲۱   
 

آموزگاران داوطلب  بازی آموزشی     ۱۳.۱۰  - ۳.۰۰۱  
  

                                                        در سمینار  معرفی  شرکت کنندگان   ۰۰۴۱.  - ۱۰.۳۱
    ھند.) د  ارائھآموزشگاه خود  توانند معرفی کوتاھی از خود وھا می موزگاران و آموزشگاه(آ    

   

آسایش ناھار   ۰۰.۵۱  –   ۰۰.۴۱  
 

استاد جواد پارسای  - خوانی شعرو  شعر معرفی کتاب     ۱۵.۵۱  – ۰۰.۵۱  
 

ھا و کمبودھای  تدریس حضوری و اینترنتی و راه کارھا چالش  میزگرد:     .۱۵۱۶  - ۱۵.۵۱  
  با   اینترنتی و  ی ورض ح آموزش  ی شرکت آموزگاران داوطلب با تجربھ  با                         

: موضوعات   
   تجربھ  تبادلتدریس و    ھایروش بررسی   -                        

 تجربھ و تبادل   مواد آموزشی کتاب و استفاده از -            
راه کارھا  -                          

ه انتخابات ھیات مدیر  ۱۶.۴۰-  ۱۵.۱۶  
 

آسایش   .۵۰۱۶  - .۰۴۱۶  
 

آموختن زبان فارسی+ پرسش و پاسخ  با نسل دوم و تجاربشان     .۵۰۱۷-.۵۰۱۶   
    

برنامھ ھنری      .۳۰۱۸-.۰۵۱۷  
 

 کا�ون  آ�وزگاران   زبان   �ر�ی  � آ��ان 
Verein der Lehrerinnen und Lehrer der persischen Sprache in Deutschland e.V.   

 



 یکشنبھ ۲۶ سپتامبر
ورود بھ سالن و دریافت کارت          ۱۰.۰۰ -  ۹.۳۰  

   استاد پارسای - شعر خوانی           .۱۰.۰۰-۱۰۱۰

+ پرسش و پاسخ  آن بر کودکان رو تاثی زبانی  یا چند   رشد دو         ۱۱.۳۰  - ۵۱۰.۱  
کارشناس تربیت کودکان  انصاری سخنران خانم مھدخت           

شود.)          ( این برنامھ بھ ویژه بھ مادران و پدران توصیھ می             
 

آسایش    ۱۱.۳۰-۱۱.۴۵  
 

استاد پارسای  -آموزشی برای بزرگساالن  صوتی   لو فای  معرفی کتاب   .۱۵۱۲  - ۱۱.۴۵  
پرسش و پاسخ                             

   پرسش و پاسخ  +  ) فیلم  ( از انتشارات کانون  ھای آموزشیمعرفی کتاب    .۴۵۱۲  - .۱۵۱۲
داوطلب برنامھ ای از آموزگاران   معرفی چند بازی آموزشی  .۳۰۱۳  - .۴۵۱۲  

 
 

آسایش ناھار    ۱۴.۰۰  - ۱۳.۱۵  
 
 

 آدرس محل برگزاری سمینار: 
 

Pangea-Haus 
Trautenaustraße 5 
10717 Berlin  
 
U9,   U-Bahnhof Güntzelstraße  

 معرفی دو ھتل در نزدیکی محل سمینار:
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ھا یا ایمیل آدرس زیر تماس بگیرید. توانید با شماره تلفنجھت اطالعات بیشتر می  
 

+49-152 02071731 
+49 -178 76 44 872 

info@kanun-amuzgaran.de 
www.Kanun-amuzgaran.de 

 
وجھ:ت  

   شرکت درسمینار رایگان و برای ھمھ عالقمندان آزاد است.

محدودیت در تعداد شرکت کنندگان تا   و پاندمیاز عالقمندان بھ شرکت در این سمینار خواھشمندیم بھ دلیل شرایط 
 تاریخ ۲۰ سپتامبر از طریق تلفن یا ایمیل باال ثبت نام فرمایید.  

   تست کرونا ضروری است. بھبودی یا مدرک واکسن یا  بھ ھمراه داشتن

Hotel Atrium  
Motzstr.87 
10779 Berlin 
Germany 
 Tel. +49- 030 - 214 91-0  oder +49-030 218 40 5 
Telefax +49- 030 – 2117563 
 info@atrium-hotel-garni.de 

 

Hotel Pension Spree 
Trautenaustraße 19 
10717 Berlin 
Germany 
Tel. 030- 863 130 90 
Telefax 030 863 130 91 
post@hotel-pension-spree.de 
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