دھمين سمينار کانون آموزگاران زبان فارسی در آلمان
با ھمکاری و ميزبانی آموزشگاه پروين اعتصامی )وين(
شنبه ٣٠سپتامبر و يکشنبه  ١اکتبر  ٢٠١٧در وين
شنبه  ٣٠سپتامبر ٢٠١٧
 ٩:٠٠تا  ١٠:٠٠ورود به سالن  -دريافت کارت
 ١٠:٠٠تا  ١٠:٣٠گشايش سمينار:
خوش آمد گويی ميزبان  -خوش آمد گويی کانون  -اعالم برنامه سمينار
گزارشی در مورد تاريخچه وفعاليت ھای کانون آموزگاران زبان فارسی در آلمان
گزارشی از فعاليت ھای آموزشکاه پروين اعتصامی وين

آموزش زبان مادری و تاثير آن در ھمپذيری ,محيط زندگی و محيط ريشه ای

 ١٠:٣٠تا ١١:١۵

* سخنرانان :خانم مژگان فرد افشار و خانم منيژه شکوھی ،آموزگاران از وين
 ١١:١۵تا ١١:۴۵

استراحت و بازديد از ميز کتاب

 ١١:۴۵تا ١٢:۴۵

روش ھای نوين آموزشی و معرفی مواد آموزشی
* سخنران :خانم آميرا شريعت آموزگار زبان خارجی در مدارس آلمان
اين سخنرانی به زبان ھای آلمانی و فارسی خواھد بود.

 ١٢:۴۵تا ١٣:۴۵

استراحت ناھار و بازديد از ميز کتاب

 ١٣:۴۵تا ١۴:٣٠

کارگاه بازی ھای نوين آموزشی
گرداننده :خانم افروز آموزنده

 ١۴:٣٠تا ١۵:٠٠

استراحت و بازديد از ميز کتاب

 ١۵:٠٠تا ١۶:٠٠

ميزگرد :بحث آزاد ،تبادل تجربه ھای آموزش
شرکت کنندگان با گرفتن وقت در بحث شرکت خواھند کرد.

برنامه ھنری دانش آموزان آموزشگاه پروين اعتصامی )وين(
پايان برنامه ھای روز اول سمينار

 ١۶:٠٠تا ١٧:٠٠
١٧:٠٠

*

ھمه ی سخنرانی ھا به ھمراه پرسش و پاسخ خواھد بود.

يکشنبه  ١اکتبر ٢٠١٧
 ٩:٣٠تا ١٠:٠٠
 ١٠:٠٠تا ١٠:١٠

ورود به سالن
خوش آمد گويی و معرفی برنامه ھای روز دوم سمينار

 ١٠:١٠تا ١٠:۴٠

معرفی کتاب ھای درسی انتشارات کانون
ميزگرد :گفتگو در مورد مواد درسی و فرادرسی

١٠:۴٠

١١:٣٠

شرکت کنندگان با گرفتن وقت در بحث شرکت خواھند کرد.

 ١١:٣٠تا ١٢:٠٠
١٢:٠٠

١٢:٣٠

استراحت و بازديد از ميز کتاب

کارگاه گفتارآموزی  /واژه آموزی
گرداننده :آقای جواد پارسای

 ١٢:٣٠تا ١٣:١۵

گفتگو با دانش آموختگان آموزشگاه پروين اعتصامی در وين

 ١٣:١۵تا ١۴:٣٠

نظرخواھی ،ارزيابی سمينار و جمع آوری نظرات و پيشنھادات

١۴:٣٠

١۵:٣٠

استراحت ناھار

١۵:٣٠

پايان دھمين سمينار کانون آموزگاران زبان فارسی در آلمان
محل برگزاری سمينار:

Bezirksvorstehung Alsergrund, Währinger Str. 43, 1090 Wien-Österreich

تماس با کانون:
Tel.: 0049(0)178 764 48 73
Email: info@kanun-amuzgaran.de
Internet: www.kanun-amuzgaran.de
Post: Postfach 90 06 23, 51116 Köln
در صورت نياز به ھتل ميتوانيد با ما تماس بگيريد.

