کانون آموزگاران زبان افرسی رد آلمان

ﺑﺭﮔﺯﺍﺭﮖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻣﻳﻥ ﺳﻣﻳﻧﺎﺭ
»کﺎﻧﻭﻥ آﻣﻭﺯﮔﺎﺭﺍﻥ ﺯﺑﺎﻥ فﺎﺭﺳﮗ ﺩﺭ آلﻣﺎﻥ «
در روزهای شنبه  ۷و یکشنبه  ۸سپتامبر ٩١٠۹در فرانکفورت
ﺷﺭکﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺳﻣﻳﻧﺎﺭ ﺑﺭﺍﮖ ﻫﻣﻪﮖ آﻣﻭﺯﮔﺎﺭﺍﻥ ،ﺍﻭلﻳﺎ ﻭﻋﻼﻗﻣﻧﺩﺍﻥ ﺑﻪ فﺭﻫﻧﮓ ﺍﻳﺭﺍﻧﮗ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ فﺎﺭﺳﮗ آﺯﺍﺩ ﺍﺳﺕ.

ﻣﻭضﻭع ﺳﻣﻳﻧﺎﺭ
« ﻣﻬﺎجﺭﺕ ،ﻫﻭﻳﺕ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﮖ »
ﺷﻧﺑﻪ  ٧ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺭ
 ۹۳:١ورود به سالن و دریافت کارت

گشایش سمینار۳
 ٠١۳٠۱ - ٠١۳١١خوش آمدگویی میزبان ،کانون و اعالم برنامه
 ٠١۳۰۱- ٠١۳٠۱گزارشی در مورد تاریخچه و فعالیت های کانون آموزگاران
 ٠٠۳۰۱ - ٠١۳۰۱بحران هویت در کودکان با پیشینهی مهاجرت
سخنران ۳رامین گراف مشاوروکارشناس خانواده ومهاجرت

 ٠٩۳١١ - ٠٠۳۰۱آسایش
 ٠٩۳٠۱ - ٠٩۳١١قصه خوانی مونا امامی
 ٠:۳:١ - ٠٩۳٠۱معرفی مدارس و شرکت کنندگان (آموزگاران و آموزشگاهها میتوانند معرفی کوتاهی از خود و
آموزشگاه خود ارائـه دهند).

 ٠۰۳:١ - ٠:۳:١آسایش ناهار
 ٠۲۳١١ - ٠۰۳:١کارگاه آموزشی  -اهمیت زبان مادری و شیوه های جذب خانوادهها و کودکان
اجراکنندگان  ۳مهرناز هادیپور  /مهوش هوشمند  +بحث و تبادل نظر شرکتکنندگان
گردانندگان  ۳مریم ابراهیمی  /رامین گراف

 ٠۲۳٠۱ - ٠۲۳١١آسایش
 ٠۷۳:١ - ٠۲۳٠۱نسل دوم و تجاربشان با آموختن زبان فارسی +پرسش و پاسخ
 ٠۸۳:١ - ٠۷۳:١برنامه هنری
در پایان هر سخنرانی ،سخنرانان به پرسش شرکتکنندگان پاسخ خواهند داد

ﻳکﺷﻧﺑﻪ  ۸ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺭ
 ۹۳:١ورود به سالن و دریافت کارت

 ٠١۳٠١ - ٠١۳١١اعالم برنامه
 ٠١۳:١ - ٠۳٠١چند زبانی چیست؟ چگونگی آموزش زبان دوم با نوآوریهای آموزگار
سخنران ۳الهام عبدالهی با همکاری افروز آمورنده
 ٠٠۳۰۱ - ٠١۳:١آسایش
 ٠٩۳١١ - ٠٠۳۰۱قصه خوانی مونا امام
 ٠٩۳:١ - ٠٩۳١١معرفی کتاب های آموزشی و کمک آموزشی از انتشارات کانون آموزگاران
اجرا  ۳گروه نگارش کتاب
 ٠:۳٠۱ - ٠٩۳:١ارزیابی سمینار از طرف شرکت کنندگان و پیشنهاد محل سمینار سال آینده

 ٠۰۳١١ - ٠:۳٠۱آسایش ناهار

آﺩﺭس ﻣحل ﺑﺭﮔﺯﺍﺭﮖ ﺳﻣﻳﻧﺎﺭ
:

Haus der Jugend e.V.
Deutschherrnufer 12
60594 Frankfurt am Main
Tel.:0049 69 6100150

ﺩﺭ صﻭﺭﺕ ﺗﻣﺎﻳل ﺑﺭﺍﮖ ﺭﺯﺭﻭ ﻣحل ﺍﻗﺎﻣﺕ ﻣﮗﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺭه ﺗلفﻥ ﻫﺗلﻫﺎﮖ ﺯﻳﺭ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ.
Haus der Jugend e.V.
Deutschherrnufer 12
60594 Frankfurt am Main
Tel.:0049 69 6100150
------------------------------------------Novum Hotel Primus:
Große Rittergasse 19-21, 60594 Frankfurt am Main
Tel: 0049 69/62 3020 oder 0049 800/600 80 81
جﻬﺕ ﺍطﻼﻋﺎﺕ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻣﮗﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺭه ﺗلفﻥﻫﺎ ﻳﺎ ﺍﻳﻣﻳل آﺩﺭس ﺯﻳﺭ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ.
+49- 152 54 57 7801
+49 -178 76 44 872
info@kanun-amuzgaran.de
www.Kanun-amuzgaran.de

