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 �رای ھ�� ر��� ھ�!! دوره ز��ن آ����� ��و��� ھ�راه ارا�� 

  

  وا�د	ن �را��،

 دو  در آ�وز��ه �ود آ�ه ��		م. �  ھ�راه ��و���ز��ن آ����� ارا�� دوره �	�	م �� را در �ورد �

ن�و�	� و ��ر دا���ه در���و	�� ھ�راه�و�	�،  ��ر� ��را ���وان ز�ن دوم   دوره ز�ن آ��

دا�ش ��� ��داد ا�د#� از  ، # دار	م��  ارا	 را �ود د��ر و "�ر دا�ش آ�وزان  �  را���ن �ورت�

ر�را	ط و ��د.  	&� از آ��د��ر و "�ر �	�وا��د در آن �ر#ت ��	�د. �	د $رز�د �� آ�وزان 	�� 

  �  �رح ز	ر ا�د:�ر#ت در آن 

: و ,+*  �-�ت، آ���� ر��  ز�ن( آ����ز�ن  ��&+ت درھ��م دا��ن  �	-,�م ، ر	

 و در 4ورت دا��ن ��	ل �  	2 ر��  د	�ر ارا	  �ده:، و 1	ره) /�	ءا

�  ��� # ھ�  # ای�ر -. ا�ر ���	ت #�ور �وم ۱: و ,-و �ودن #�ور 	ت��� 	2 #�ور از 

�ررات *وا�	ن و �  (�ر�وطدار�د   ا*�ت دا7م و ا�د �ده�	 EU- Land   ارو" ا�6د	 � 

�� #   . ۲ ؛)EU1 ا�6د	  ارو"�  .�� دار�د��;ر "س ز�	�  �رای #

�و	�� ھ�راهاھ��ت و�ژه � ��  در  ��ت؟  دوره ز�ن آ��

ز�ن آ���� �رای ��م ا�ت ز	را  ���وان ز�ن دوم"،"ز�ن آ���� ر��  در �و*�	ت  	2 ارا	  ا	ن

ری دارد. دروس 	�#ود#ن و ;وا�ن ھ�راه � #ود#ن و  ، ھ�راه ��و	��ز�ن ھی  دورهدر اھ�	ت  �

�ت 	� ��در #+س ھی و 	 ز�ن �دری د	�ری دار�د ;وا��� #  ز�ن اول �در	�ن ز�ن آ��

 ��� ر دروس ���د (ر	-�، ,�وم وطند	� و�  ز�ن $�� درس �ز�ن آ��، � و ,�م ا/�	ء��

��  آ�وزش �� �	��د.��و	�� �4ورت و 1	ره)  ز�	ن ��

 ���ود � ����د. �ود در ھ�  ر��  ھ  د��ر و "�ر دا�ش آ�وزانآ����� ز��ن اط$#�ت �ط! � ��

�و	�� ھ�راهدر � ��ری از ��ر	�ت   دوره ز�ن آ��	�� ��7  ھ 6ل �و�د و �  ا�د ھ�راه�زی ��

ر �ر$�  �و�د &� �و��  و �6&	م 	�د.  $رز�د ��اط+,ت ز��� واژه ھی �و ��ر	ن �رد�د، ��ن ھ

  �  و آ�وزش داده �� �و�د.��و-و,�� از دروس ا���ب و�  آن "ردا

�� #  در �#ا	ن �	ش  #  $را �� �	ر�د��ون ;د	دی �د ��ر	ن ��وده و ��	�ر#ت ��  ا	ن #+س ھ

دهاز 	2 #+س ز�ن ��و	�� ھ�راهدر  .ا�ت � ��. ��ش ھ	� �و-و,ت ���44 ،دوره ز�ن آ��
                                                 

١ �  # ����� �� �ردد. ��	د ��B	ق (	&"ر@��) ارو" از #�	��"�و	�� ھ�راه از �وی ��	د ��B	ق (	&"ر@��) ارو"� ����	ت دوره ز�ن آ��
. ار�د "��	��� �� #�درا دا;زه ا*�ت دا	م و  #�ور �وم   



ب �� �و�د و �&ر �رده �� �و�د، � دا�ش آ�وز واژه ھی $�� را �	�وزد و ��6وای ا سدراز ���

	ل را درک ��	د. � ا	ن روش، �م �  �م دا�ش ز�ن آ���� ���ر �$رز�د ��  و �� �وددرس و �

��ط �� 	�د.� ��  �  ز�ن آ��

  

   �و�� ا�'�م ����رد؟ آ�وز���هدر  دوره ز��ن آ����� ��و��� ھ�راه

�و	�� ھ�راه� ��  ا�;م �� �	رد. �*��(� ���م ��لو در  آ�وز���هدر  دوره ز�ن آ��

 �ر#ت �� #��د. ��� از ا	ن راه �� �وان  ا	ن دورهدر  ,ودک  ��۷۷۷۷  ۳۳۳۳ �روه ھ #و@2 ھ���د، ���

@ون ھر 	2 از #ود#ن $ر4ت ز	دی �رای ��ر	ن ��ودن و . "��	��� ��ودو$�رده  $ردی ��و�  

�ز�ن #ودک  �رای ر�د"ر�ش دارد. 	��  . #�د�ر#ت  ا	ن دورهدر در ��م طول  #ودک#   �

  ����ر	ن ھ در 	2 ��ه:

�و	�� ھ�راه •� �� "	ش از ظ�ر و 	 ��د از ظ�ر)	 ( ��ر در ھ/�� ��٢  ١ دوره ز�ن آ��

 د���2 ٩٠ �ر�دت ز�ن: در ھر  •

ن �ه ا#��ر، �4ت ��م:  •	" �"ورت و  �ھ�راه � اوا�ط 	رت  –ا�ر دار	د  - ا;زه ��  و "#

	� ا�&�رو�	&� (@	پ #رت)��� 

ل �46	�� Teilnahme(:( ���ر,ت •�م ��  

  

  را ا�'�م �� دھد؟ ���� ��و��� ھ�راهدوره ز��ن آ� � ,�� 

،���ر	2 ھی ا	ن "روژه ، ���ده دار�د #  �	�واھ�د آ�وز�ر �و�د #+س ��و	�� را دا��;و	

دا��;و	�� را د�ت @	ن �� #��د و �  آ�ن آ�وزش ھی /زم را �� دھ�د.  ا	ن دا��;و	ن ���وان 

�طر	ق آ�وز�ران آ	�ده �  ��� آ�وزش ,��� �� �د	,-و وا6د                  آ�وز�ران دا��;و	� 

��د ��&  ��� در "	��رد ��و	ت ز�ن آ���� �ر �	دار�د. �� ا�1ب 	2 �;ر�  ��;ر�� را "�ت �ر 	

 طرف ���Bو و ھ�راھ�ن ھ���د در  ا��و،دا��;و	ن ;وا�� #  ���وان �و�ط �ذا��  ا	د. $رز�د ��

ل �46	�� "��	��� �� �و�د�  .طول 

  

  �ر,��ور از �ظر ����  �و�� ���5ن ���ود؟

م  )Projekt Mercator( "روژه �ر#�ور, ����  ا���B� از �وی �و*و$  �ر#�ور �ر#ت �

�و�	ت �6دود �Stiftung Mercator GmbH ن $رھ���	(��ش ا�ور � �	و�� ���  و �ر#ز ا	

 (Stelle für Interkulturelle Arbeit .ردد�	� ���	��"  

   -ھ��� و �ر��  ر	زی را در �و�	� �روه ا��&ری ھ�



Interkulturelle Begegnung und Bildung e. V. ده دارد���  ا	ن "	���د �رای ��

ل ا�زا�� ا�ت. ا	ن��4	م �  را	�ن ا�ت. ا�ر �ر �ر$�	د، �ر#ت $رز�د �� �رای �دت 	&#  

�م / آ*ی: � �7ول #+س ھی ��و	�� در آ�وز��ه ��                              ،  

  ا�ت #  ھ�ھ��� و #+س ��و	�� را ���ده دارد.

  

  آ�وز��ه ��

 


