
  مهاجرین در اتاق دانش

مهاجر و پناهجو افراد برای علوم تدریس آموزش   دوره    

 

  با جویا افراد مخصوص دانش، اتاق روز
 
مینه ز مهاجرت پیش    

  

ز  با افراد مخصوص دانش اتاق ۲۰۱۹ اگوست ۹ در می  ز اتاق به ورودشن همیشه مثل افراد دیگر طبیعتا .شد بازگشات   مهاجرت   پیش   

آنها .شدند آشنا مختلف علیم هایفعالیت با امدیند، اتریش به پناهنده عنوان به که مختلف افراد روز این در .بود آزاد دانش  

شوند آشنا آموزش   دوره   مورد در و شوند آشنا مرکز هایفعالیت با که شدند دعوت صمیمانه  

  

 دوره آموزشی تدریس علوم

مینه مهاجرت امکان این را علوم  توانمندی از طریق تدریسدوره چهارروزه با عنوان  ز آغاز به کار کرد. عالقه مندان به علوم با پیشی

ز زبان آلمانز خود را تقویت کنند.   داشتند که در این دوره روش های آموزشی را در تئوری و عمل امتحان کنند و همچنی 

ی زبان یم باشد  یط این دوره مورد تایید قرار گرفت. در این دوره این نظریه که فعالیت های مرکز علوم فرصتی و کمیک برای یادگی 

موانع زبانز در عمل یم تواند برداشته شوند. نشان داده شد که چگونه   

کت در این دوره برایشان  کت کنندگان این دوره از کشورهای ایران، افغانستان و عراق تایید کردند که شی با شوق و احساس همرایه شی

ز این دوره مرکز علم وین این دوره ششار از تجربیات  کت کنندگان بلکه برای مدرسی  تجربه ای موفق بوده است. نه تنها برای شی

 ارزشمند بود. 

 

تایج و جشن پایانز ارایه ن  

کت کنندگان در این جشن فعالیت های آموزش دیده در این دوره را به آشنایان و  پایان این دوره با جشتز مخترص همراه بود. شی

کت کنندگان دوستان خود  ز مهارت های آموزشی خود را در ضمینه آموزش علوم در میان یک گروه متنوع از شی نشان دادند. همچنی 

کت کنندگان این برنامه لوح یادبودی داده شد. به اجرا گذاش تند. در پایان به شی  

کت کنندگان یم توانند به عنوان آموزش دهنده در آینده در اطاق دانش فعال باشند.  ز این دوره شی  پس از پشت ش گذاشیی


