رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن

ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ  :در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اﯾﯽ آﻣﻮزش
داده ﻣﯿﺸﻮد  ،دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در ﯾﮏ ﮐﻼس
ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ  :راﯾﮕﺎن و آزاد از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﻪ ی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﻪ اﺗﻤﺎم دوره ی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ
ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  :ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ  ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دوره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و اﮔﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﻧﻪ ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ  :در ﻣﺪارس ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺳﻪ داﯾﺮه از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
وﺟﻮد دارﻧﺪ  ،داﯾﺮه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ،داﯾﺮه ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ  ،و داﯾﺮه ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ
ﻣﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪارس ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص
ﻣﺪت زﻣﺎن  :زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در دروره ی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل
ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ  ،ﮐﻼس ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻮع ﮐﻼس و واﺣﺪ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد
 ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮدی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﻫﻤﻪ ی درس ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
تءوری  ،ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ  ،ﻓﺮدی ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ …،
اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  :درس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ی ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ) ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ( درس ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
)ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻋﺖ( درس ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ )دو ﺳﺎﻋﺖ( و ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﭼﻬﺎر
ﺳﺎﻋﺖ (
دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن :ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻋﺖ (
درس ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ) ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻋﺖ ( درس ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ) دو
ﺳﺎﻋﺖ ( و ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ) دو ﺳﺎﻋﺖ (
ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  :ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درس ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ )دوازده
ﺳﺎﻋﺖ ( درس ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ )ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ (
ﺗﯿﺘﺮ ﻓﺎرغ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  :در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن روزاﻧﻪ اﭘﺎل و
ﭼﻬﺎرم ﺷﺒﺎﻧﻪ اﭘﺎل ﻣﺪرک ﻓﺎرغ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ اﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺎن
دوره ی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت  ،ﻓﺎرغ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎ ﺣﻖ اﯾﻦ
را دارﻧﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ورود ﮐﻨﻨﺪ  .در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﭘﺎل
ﻣﺪرک درﺟﻪ ﺳﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ,2103442229 ,2103443619
2103443337
آدزس اﯾﻤﯿﻞ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ  :اﺟﺒﺎرن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در ﯾﮏ ﮐﻼس
ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ  :راﯾﮕﺎن و آزاد ﺑﺮ اﺳﺎس آدرس ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﻦ  :از دوازده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺳﻦ
زﻣﺎن ﺷﺮوع  :از ﻫﺸﺖ ﺻﺒﺢ در ﺷﯿﻔﺖ ﺻﺒﺢ  ،ﮐﻼس ﻫﺎ از
ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ

)اﭘﺎل (

: t09tee07@minedu.gov.gr.

1

ﺗﻌﻄﯿﻼت  :دو ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎل ﻧﻮ از ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،دو
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﭘﺎﺳﺨﺎ  ،ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ اﮐﺘﺒﺮ  ،ﻫﻔﺪه ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،ﺳﯽ
ژاﻧﻮﯾﻪ  ،دوﺷﻨﺒﻪ ﭘﺎک ،ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺎرچ و روز روح اﻟﻘﺪوس
ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ  :اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻏﯿﺒﺖ ﻫﺎ  :ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺒﺖ ﺻﺪ و ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ
ﺗﻠﻔﻨﻬﺎی ﻫﻤﺮاه  :اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﻃﻮل روز در ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
ﭘﻮﺷﺶ  :اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎز (
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﯽ  :ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻫﺎی ﻣﻠﯽ  ،اردو ﻫﺎ  ،ﭘﯿﺎده روی ،
ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﯽ اﺟﺒﺎی اﺳﺖ
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ  :ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻋﻼم
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺮم ﻫﺎ  :ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﺗﺮم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد  ،ﺗﺮم اول ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎه
ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻤﺮات اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮد در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﯿﻌﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪان  ،ﺗﺮم دوم ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ ﻣﺎه ﻣﯽ
ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮد و آﻏﺎز اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت .
ﻧﻈﻢ و اﻧﻈﺒﺎط  :ﮐﺘﮏ زدن دﯾﮕﺮان ،ﮔﻮش ﻧﺪادن ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻞ ﻫﺎی زﺷﺖ و ﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪ ،ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ،ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان،
ﺗﻨﺒﯿﻬﺎت ﻣﻨﺪرج ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ

ﮔﻮﻧﺎری  ، 18531 ,23-21ﭘﯿﺮه آس
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس 2104134960 :
: aeiforo@gmail.comاﯾﻤﯿﻞ
www.aeiforum.eu

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای آﻣﻮزش
و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
)درﺟﻪ دو(

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اروﭘﺎﯾﯽ
Erasmus+ KA1
):آﻣﻮزش ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺰرگ ﺳﺎل(
» ﺷﺮوع ﺗﺎزه ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
و
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن«

ﮐﻼﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻼﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﯾﭙﻠﻢ ﺧﻮﯾﺶ را
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ ﻏﯿﺮ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﮐﺎر ﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎر ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ
از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﮐﻼس ﻫﺎ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺸﺎوره دﻫﻨﺪه از ﻃﺮف
داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ
ﺗﯿﺘﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  :در ﭘﺎﯾﺎن دوره ی ﻣﺪرﺳﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن روزاﻧﻪ دﯾﭙﻠﻢ
داده ﻣﯿﺸﻮد و در اداﻣﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺪارس ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯿﺸﻮد .
ﻣﺪارس آﻣﻮزش ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﺎص ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ،
ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن

)ﮔﻞ(
ِ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ :دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮔﺎن ،دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در
ﯾﮏ ﮐﻼس
ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ  :اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ روزاﻧﻪ و ﻧﺎم
دوﯾﺴﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺳﻦ دارد ،اﮔﺮ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺬرﻧﺪان
دوره ی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دارﻧﺪ،ﯾﺎ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ اﮔﺮ ﭘﺎﻧﺰده
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺬارﻧﺪان دوره ی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و اﮔﺮ
ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻞ  :ﺳﻪ ﺳﺎل
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ  :ﺗﻤﺎﻣﯽ درس ﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن روزاﻧﻪ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻼس ﻫﺎ اﺟﺒﺎری و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ و ﮔﺮوه
اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼس در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﻼس ﻫﺎ ی اﺟﺒﺎری دو ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼس ﻫﺎ ی اﻧﺘﺤﺎﺑﯽ
دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  :درس ﻫﺎی ﺳﺎل دوم ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،
درس ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯽ ﺳﺎﻋﺖ و ﮔﺮوه ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ .
داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺟﺒﺎرا ﯾﺎزده ﮐﺘﺎب درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در دو
ﮔﺮوه ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﮐﻼس ﻫﺎی ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  :ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،درس
ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻋﺖ  ،درس ﻫﺎی ﮐﻤﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ  ،و ﯾﮏ درس
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﯿﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ
ﺣﺮﻓﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ اداﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت  :در ﻫﻤﻪ ی ﮐﻼس ﻫﺎی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت در داﺧﻞ
ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶ اﻣﻮزان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
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