ﭘروﺗﮑل ﺳوﻣﯾن ﺳﻣﯾﻧﺎر
»ﮐﺎﻧون آﻣوزﮔﺎران زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در آﻟﻣﺎن«
ﻣوﺿوع :ﺳﻣﯾﻧﺎر آﻣوزﺷﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺣل ﺑرﮔزاری 30 :اﮐﺗﺑر  2010ﮐﻠن
ﺷروع ﺑرﻧﺎﻣﮫ :ﺳﺎﻋت 9.45
ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ :ﺳﺎﻋت 19.30
ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺗدارﮐﺎت ﺳﻣﯾﻧﺎر و اﻣور ﻓﻧﯽ و ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری :آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺣﺳن زرﯾن ﺑﺎل و ﺗﻘﯽ
اﺳدﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺳﺋول ﺟﻠﺳﮫ  :ﺧﺎﻧم ﻓرﺷﺗﮫ ﺧﺎﮐﯽ
ﻣﻧﺷﯽ ﺟﻠﺳﮫ :ﺧﺎﻧم ﻣﮭوش ھوﺷﻣﻧد
در اﺑﺗدا ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﺎرت ورود ﺑﮫ ﺟﻠﺳﮫ وارد ﺷدﻧد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ راس ﺳﺎﻋت
 10ﺻﺑﺢ ﺑﺎ ﺧوش آﻣد ﮔوﯾﯽ و اﻋﻼم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎﻧم ﻓرﺷﺗﮫ ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺳﺋول ﺟﻠﺳﮫ ﺷروع ﺷد.
اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﮐﺎﻧون آﻣوزﮔﺎران ازﻣدرﺳﮫ ﻓردوﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﮭت در اﺧﺗﯾﺎر ﻗراردادن
ﻣﺣل ﺑرای ﺑرﮔزاری ﺳﻣﯾﻧﺎر ﺳﭘﺎﺳﮕزاری ﮐردﻧد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ از ﺳﮫ ﺑﺧش:
 -1آﻣوزﮔﺎران
 -2ﺳﺧﻧراﻧﯽ
 -3ﮐﺎرﮔروه
و ﻣوﺿوﻋﺎت ﮔوﻧﺎﮔون:
ﺗﺟﺎرب ﻧﺳل دوم در راﺑطﮫ ﺑﺎ آﻣوزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔزارش ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﮐﺎﻧون از ﮐﺎرﺧودارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻣﯾﻧﺎر و ﺟﻣﻊ آوری ﻧظرات و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداتو
-ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ھﻧری

ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑود.
ﭘﯾش از ﺷروع ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن آﮔﺎھﯽ ھﺎی ﻻزم در ﻣورد وﺟود ﻣﯾز ﮐﺗﺎب و
ﮐﻣﮏ آﻣوزﺷﯽ و ﻧﺳﺧﮫ ھﺎﯾﯽ از اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻋﻼﻗﻣﻧدان داده ﺷد
ﺑﺧش آﻣوزﮔﺎران:
ﺑﺧش آﻣوزﮔﺎران ﺑﺎ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧﺎﻧم ﭘرﯾوش اﻓﺷﺎری آﻣوزﮔﺎر از ﺑرﻣن در ﻣورد
» روش ﺗدرﯾس ﮐﻼس اول « آﻏﺎز ﺷد.
اﯾﺷﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺗﻌدد در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﮐﻣﺑود ﮐﺗﺎب  ،وﺳﺎﯾل آﻣوزﺷﯽ  ،ﻣﺣل
ﺛﺎﺑت و اﻧﮕﯾزه ھﺎی آﻣوزﺷﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﻧد زﺑﺎﻧﯽ ﺑودن واﺧﺗﻼف ﺳن داﻧش آﻣوزان ،ﺑﮫ
ﻣﻌرﻓﯽ روش ھﺎی آﻣوزﺷﯽ و اﺑزار آﻣوزش ﮐﮫ ﺧود ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده ﺑودﻧد ،ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺧﺎﻧم
ﭘرﯾوش اﻓﺷﺎری ﺑرای رﻓﻊ ﻣﺷﮑل ﺻﺣﺑت ﮐردن ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑر ﻓﺎرﺳﯽ
ﺻﺣﺑت ﮐردن ﭘدر و ﻣﺎدر درﺧﺎﻧﮫ و ﺷرﮐت در ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺗﺎﮐﯾد ﮐردﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن
ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑردن روش ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗﺷوﯾق داﻧش آﻣوزان در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺗوﺻﯾﮫ
ھﺎﯾﯽ ﻧﻣودﻧد.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﺷﺎن ﭼﻧد ﮐﺗﺎب ﮐﻣﮏ آﻣوزﺷﯽ ازﺟﻣﻠﮫ:
ﺷﮭرک اﻟﻔﺑﺎ -ﮐﺗﺎب ﺷﻣﺎره ھﺎ وﺳﻼم ﮐﻼس اوﻟﯽ ھﺎ را ﺑﮫ آﻣوزﮔﺎرن ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣودﻧد.
ﺳﺧﻧراﻧﯽ اﯾﺷﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘرﺳش ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺗﺑﺎدل ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﯾن آﻣوزﮔﺎران ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓت.
دوﻣﯾن ﺳﺧﻧران اﯾن ﺑﺧش ﺧﺎﻧم ﻣرﯾم ﻣﯾراﺑراھﯾﻣﯽ آﻣوزﮔﺎر از ﻣوﻧﺳﺗر ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﻣورد
»ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻓردی« ﺑﮫ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد.اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ از اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻔﺎوت
ھﺎی ﻓردی از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ظﺎھری و ﺗﻔﺎوت ھﺎی رﻓﺗﺎری ﭘرداﺧﺗﮫ و ﺗﺎﮐﯾد ﺑر
ﭘذﯾرش ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ و ﻋﻼﯾق ﻣﺗﻔﺎوت داﺷﺗﻧد .اﯾﺷﺎن در
ﻣورد ﺗﺎﺛﯾر وراﺛت  ،ﻣﺣﯾط و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﺑر ﮐودﮐﺎن ﻧﯾز ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣﻔﯾدی دادﻧد.ﺧﺎﻧم
اﺑراھﯾﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده از روﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﺗدرﯾس و ﺗﺷوﯾق را ﺑﻌﻧوان ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﺎﻣل
ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﮐودﮐﺎن در ﻓراﮔﯾری زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣودﻧد.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﭘرﺳش ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧد.و آﻣوزﮔﺎران از ﺗﺟﺎرب ﺷﺧﺻﯽ
ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐردﻧد.
در ﻧﯾﻣﮫ ی اﯾن ﺑﺧش اﺳﺗراﺣت ﮐوﺗﺎھﯽ داده ﺷد ﮐﮫ از آﻣوزﮔﺎرن ﺑﺎ ﻧوﺷﯾدﻧﯽ و ﺷﯾرﯾﻧﯽ
ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷد.
ﭘس ازاﺳﺗراﺣت ،ﺳوﻣﯾن ﺳﺧﻧران ﺧﺎﻧم ﻓﺎطﻣﮫ ﺣﺳن زاده آﻣوزﮔﺎر از ﺑرﻟﯾن در ﻣورد

» داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯽ و اﺳﺗﻔﺎده از آن در آﻣوزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ« ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ اﯾراد ﻧﻣودﻧد.
اﯾﺷﺎن ﭘس از ﻧﺷﺎن دادن ﻧﻣوﻧﮫ ای از ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از داﻧش آﻣوزان در ﺑﮑﺎرﺑردن ﮐﻠﻣﺎت از
ﭘﯾش داده ﺷده در ﯾﮏ داﺳﺗﺎن و اﺳﺗﻔﺎده از ﻗدرت ﺗﺧﯾل ﮐودﮐﺎن در آﻣوزش زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﯾﮏ داﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎه از ﺧودﺷﺎن اداﻣﮫ دادﻧد.در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﺷﺎن
اﺳﺗﻔﺎده از داﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎه ﻧوﯾﺳﯽ ﺑرای آﻣوزش ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن را ﺗوﺻﯾﮫ
ﮐردﻧد.
در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎ داﻧش آﻣوزان ﻣدرﺳﮫ ﻓردوﺳﯽ ﮐﻠن ﺑﺎ ﻧواﺧﺗن ﮔﯾﺗﺎر و ﺧواﻧدن
ﺷﻌرھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺷور و ﻧﺷﺎط ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﺳﻣﯾﻧﺎر ﺑﺧﺷﯾدﻧد .و ﻣورد ﺗﺷوﯾق
ﺣﺎﺿرﯾن ﻗرارﮔرﻓﺗﻧد.
ﺳﭘس آﺧرﯾن ﺳﺧﻧران ﺑﺧش آﻣوزﮔﺎران ﺧﺎﻧم اﻓروز آﻣوزﻧده از ﺑرﻟﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود را
ﺑﺎ ﻋﻧوان »روﻧد رﺷد ﮔﻔﺗﺎری و ﻧوﺷﺗﺎری در ﮐودﮐﺎن از دﯾدﮔﺎه و .وﻧدﻻﻧت« آﻏﺎز ﮐردﻧد.
اﯾﺷﺎن ﭘس ازﻧﻣﺎﯾش وﺷرﺣﯽ درﺑﺎره ی» درﺧت زﺑﺎن وﻧدﻻﻧت« و ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف آن
ﺑﮫ ﻋواﻣل ﻣوﺛر ﺑر رﺷد ﮔﻔﺗﺎری و ﻧوﺷﺗﺎری ﮐودک از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ رواﻧﯽ و ﺑدﻧﯽ
،ﻣﺣﯾط زﯾﺳت،ﻓرھﻧﮓ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻧوع اﺑراز ﻣﺣﺑت  ،ﺻﺣﺑت و ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن
ﭘرداﺧﺗﻧد.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﺷﺎن ﻧﯾز ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻓردی در ﮐودﮐﺎن و ﻣطرح ﻧﮑردن ﺗﻔﺎوت ھﺎ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻋﯾب ﺗﺎﮐﯾد ﮐردﻧد .اﯾن ﺑﺧش ﻧﯾز ﺑﺎ ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺑﺧش اﺳﺗراﺣت ﻧﺎھﺎر داده ﺷد ﮐﮫ از آﻣوزﮔﺎران ﺑﺎ ﻏذای ﺳرد و
ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷد.
ﺑﺧش ﺳﺧﻧراﻧﯽ:دراﯾن ﺑﺧش آﻗﺎی اﺳد ﺳﯾف ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﻋﻧوان »ﮐودﮐﺎن اﯾراﻧﯽ و ﻓراﮔﯾری
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور« آﻏﺎز ﮐردﻧد .
اﯾﺷﺎن ارزش دادن ﺑﮫ ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ ﮐودﮐﺎن و ﻓرﺻت دادن ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑرای ﺷﮏ ﮐردن و
اﺳﺗدﻻل آوردن را ﻣوﺟب رﺷد ﺷﺧﺻﯾت ﮐودک داﻧﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ﻋﻘﯾده اﯾﺷﺎن »ﭼرا« در
ﻧظﺎم ﻓﮑری ﮐودک ﯾﻌﻧﯽ راه ﯾﺎﻓﺗن  ،ﮐﺷف ﮐردن  ،ﺑﮫ ﺟﮭﺎن دﮔرﮔوﻧﮫ ﻧﮕرﯾﺳﺗن وﻣﻔﺎھﯾم
ھﺳﺗﯽ را درک ﮐردن اﺳت  .از اﯾن رو ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭼراھﺎی ﮐودک ارزش ﻧﮭﺎد.
اﯾﺷﺎن ﻧظﺎم ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﺧﻼق را ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﺻت دادن ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﺟواب وﮐﺷف
ﻧداﻧﺳﺗﮫ ھﺎ و اﯾﺟﺎد ﺑﺣث و اﺳﺗدﻻل ﺳﺗودﻧد.

از ﻧظر اﯾﺷﺎن اﯾن ﮔوﻧﮫ آﻣوزش ﺧﻼق ،ﻧوﻋﯽ ﺗﻣرﯾن دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﯾز اﺳت.و ﺑﮫ ھﻣﯾن
دﻟﯾل اﯾن ﻧوع آﻣوزش در دﻧﯾﺎی آزاد ﻣﯾﺳر اﺳت .
اﯾﺷﺎن در اداﻣﮫ ﺳﺧﻧﺎﻧﺷﺎن ﺑﮫ اھﻣﯾت اﮔﺎھﯽ ﺑر دﻟﯾل آﻣوﺧﺗن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﮐﺎرﺑرد آن
ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺗﺎﮐﯾد داﺷﺗﻧد و از ﻧظر اﯾﺷﺎن ﭼون زﺑﺎن وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎط اﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن
ﮔﻔﺗﺎری و ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗری داد .و آﻣوزش ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن را ﺑﮫ ﻋﻼﻗﮫ
ﮐودک واﮔذار ﮐرد.
در آﺧر اﯾﺷﺎن اﻧﺗﻘﺎدی ﺑر ﮐﺗﺎب ھﺎی ﭼﺎپ داﺧل و ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﮐردﻧد .و ﺑﮫ آﻣوزﮔﺎران ﺧﻼﻗﯾت در ﺗوﻟﯾد ﻣواد آﻣوزﺷﯽ و ﺑﮭره ﮔﯾری از
ﻣﺗون آﻣوزﺷﯽ ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن و ﺗﺑﺎدل ﺗﺟرﺑﮫ را ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣودﻧد.
ﺳﺧﻧراﻧﯽ اﯾﺷﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘرﺳش ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺑﺣث ھﺎی ﻣواﻓق و ﻣﺧﺎﻟف ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد.
ﺑﺧش ﮐﺎرﮔروه:
در اﯾن ﺑﺧش ﮐﺎر ﮔروھﯽ در ﺳﮫ ﻣوﺿوع :
ﻣﺷﮑﻼت ﺗدرﯾس در ﮐﻼس ھﺎی ﻧﺎھﻣﮕوناﺳﺗﻔﺎده از اﯾﻧﺗرﻧت ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﻣواد آﻣوزﺷﯽ،ﺗﺻﺎوﯾر و ﻧوﺷﺗن ﻓﺎرﺳﯽآﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش »رودﻟف اﺷﺗﺎﯾﻧر«)واﻟدورف( و ﺑﮭره ﮔﯾری از آن در آﻣوزش ﻓﺎرﺳﯽاﻧﺟﺎم ﺷد و درﭘﺎﯾﺎن ﺧﻼﺻﮫ ای از ﻣطﺎﻟب ﺑرای ﺟﻣﻊ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اراﺋﮫ داده ﺷد.
ﻣوﺿوﻋﺎت ﮔوﻧﺎﮔون:
»ﺗﺟﺎرب ﻧﺳل دوم در راﺑطﮫ ﺑﺎ آﻣوزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ «:
در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎھﯾن زرﯾن ﺑﺎل  25ﺳﺎﻟﮫ و آرﻣﯾن  15ﺳﺎﻟﮫ ﺣﺿور داﺷﺗﻧد و از
ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺧود در راﺑطﮫ ﺑﺎ آﻣوزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐردﻧد.
ﺑﮫ ﻧظر ﻧﯾﻣﺎ وﻗت ﮐﻼس ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﮐم ﺑوده) 1ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ( و ﺑرای او دﯾدن
دوﺳﺗﺎن در ﻣدرﺳﮫ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻣﮑﺎن ارﺗﺑﺎط و ﺑﺎزی ﻓوﺗﺑﺎل در ﻋﻼﻗﻣﻧدی او ﺑﮫ ﮐﻼس
ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ اھﻣﯾت داﺷﺗﮫ اﻧد .ﻧﯾﻣﺎ از درس دادن ھرھﻔﺗﮫ ی آﻣوزﮔﺎران و اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷدن
زﯾﺎد ﻣطﺎﻟب درﺳﯽ ﮔﻠﮫ داﺷت و ﺑﮫ ﻧظراو ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻣطﺎﻟب ﮐﻣﺗر و ﻓرﺻت ﺑﯾﺷﺗری
ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان داده ﺷود.
ﺷﺎھﯾن ﻣﮭﻣﺗرﯾن دﻟﯾل ﺑﮭﺗر ﺷدن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺧود را ﺑﺎزی در ﺗﺎﺗر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
داﻧﺳت و آن را ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرد.ﻋﻼوه ﺑر آن اھﻣﯾت دادن ﭘدر و ﻣﺎدر ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﮫ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑطور طﺑﯾﻌﯽ در ﻓﺿﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻗرارﮔرﻓﺗن راھم ﻋﺎﻣل ﻣﮭﻣﯽ در
ﺑﮭﺗر ﺷدن ﮔﻔﺗﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﺧود ﻋﻧوان ﮐرد.
ﺷﺎھﯾن و ﻧﯾﻣﺎ ھردو از آﻣوﺧﺗن ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اظﮭﺎر ﺧرﺳﻧدی ﮐردﻧد.
ودر ﭘﺎﯾﺎن ھردو ﺑﮫ ﭘرﺳش آﻣوزﮔﺎران ﺟواب ھﺎی ﻣوﺛر و ﻣﻔﯾدی دادﻧد.

ﮔزارش ھﯾﺎت ﻣدﯾره :
در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﮔزارش ھﯾﺎت ﻣدﯾره از ﮐﺎر ﺧود ﺧﺎﻧم اﻓروز آﻣوزﻧده و آﻗﺎﯾﺎن ﺗﻘﯽ
اﺳدﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺣﺳن زرﯾن ﺑﺎل ﺳﮫ ﺗن از اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﭘﯾﺷرﻓت ﺛﺑت اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ  ،و ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﺟود در اﯾن ﻣورد  ،اھﻣﯾت ﺷرﮐت اﻋﺿﺎ در
ﺳﻣﯾﻧﺎر آﯾﻧده ﺑﮫ دﻟﯾل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺟدﯾد ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ دادﻧد .اﯾﺷﺎن از ﻣوﺟود ﺑودن
ﻣواد آﻣوزﺷﯽ و ﮔزارش ﺳﻣﯾﻧﺎرھﺎ و ﻣﺗن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎ در ﺳﺎﯾت
آﻣوزﮔﺎران آﮔﺎھﯽ ھﺎی ﻻزم را ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن دادﻧد.
از آﻣوزﮔﺎران ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑﮫ ﺳﺧﻧراﻧﯽ در ﺑﺧش آﻣوزﮔﺎران در ﺳﻣﯾﻧﺎر ﺳﺎل آﯾﻧده ﺧواﺳﺗﮫ
ﺷد ﮐﮫ ﻧﺎم و ﻣوﺿوع ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود را در ﻟﯾﺳت ﻣوﺟود ﻧوﺷﺗﮫ و ﯾﺎ از طرﯾق آدرس
اﯾﻣﯾل ﮐﺎﻧون آﻣوزﮔﺎران اطﻼع دھﻧد.
در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻣﯾﻧﺎر از آﻣوزﮔﺎران ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ ﻓرم ﻧظرﺧواھﯽ داده ﺷده را ﺗﮑﻣﯾل
ﮐرده و ﺑﮫ ﻣﺳﺋول آن ﺑﺳﭘﺎرﻧد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ھﻧری :
در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎﻧم ﺑﮭرخ ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺻدای ﮔرم ﺧود و ﺧﺎﻧم ﺑﮭﺎرﻧﺎدری ﺑﺎ ﻧواﺧﺗن
ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ ﺗﻧﺑﮏ ﺑﮫ ﺳﻣﯾﻧﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﺧوﺷﯽ را ﺑﺧﺷﯾدﻧد .و از طرف ﺣﺎﺿرﯾن ﻣورد ﺗﺷوﯾق
ﻗرارﮔرﻓﺗﻧد.
ﺳﻣﯾﻧﺎر در ﺳﺎﻋت  19.30ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد .
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﺗن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎ و دﯾدن ﺗﺻﺎوﯾر ﺳﻣﯾﻧﺎر ﺑﮫ ﺳﺎﯾت آﻣوزﮔﺎران
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
Amuzgaran-alman.blogspot.com
اﮔر ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺳﺧﻧراﻧﯽ در ﺳﻣﯾﻧﺎر آﯾﻧده ھﺳﺗﯾد ﻟطﻔﺎ ﻧﺎم و ﻣوﺿوع ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ
آدرس اﯾﻣﯾل ﮐﺎﻧون آﻣوزﮔﺎران ﺑﻔرﺳﺗﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
amuzgearan@yahoo.de

