اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺴﺎﯾﻞ روﺣﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﭽﻪ ﻫﺎ.
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻫﺎر ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ داداه ﻣﯿﺸﻮد و اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﺎ ﺧﻮش
اﺣﻮال ﺑﺎﺷﺪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻣﺎده 2007-4249/512
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ی رده ی ﺳﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل آﻣﻮزش در ﻣﻬﺪ
ﮐﻮدک
اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ _ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ 9ﻫﺎی ﭼﻬﺎر
ﺳﺎﻟﻪ اﺧﺘﯿﺎری ) ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک (
ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ از ﯾﮑﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎ ِه ﻣﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ .
واﮐﺴﻦ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ
زﻣﺎن
اﻟﻒ ( از  7:45ﺗﺎ  8:30ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن )
اﺧﺘﯿﺎری (
ب ( از  8:30ﺗﺎ  1ﻇﻬﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﻔﺖ ﺻﺒﺢ )اﺟﺒﺎری(
ج( از  1ﺗﺎ  4ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻞ روز )اﺧﺘﯿﺎری(
آﻣﻮزش در ﺷﯿﻔﺖ ﺻﺒﺢ اﺟﺒﺎری ﺑﺮای راﺣﺖ ﮐﺮدن ﮐﺎر
ﻫﻤﮑﺎران واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﯿﻔﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را از اﻟﻒ ﺗﺎ ج اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ از ﺳﻦ ﺷﺶ ﺗﺎ دوازده ﺳﺎل ﺳﻦ آﻣﻮزش در ﻣﺪرﺳﻪ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
زﻣﺎن ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ از ﯾﮑﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎ ِه ﻣﯽ از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺑﻌﺪ .
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺒﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن اﺟﺒﺎری اﺳﺖ .ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺸﺎن در ﮐﻼس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .ﯾﮏ
ﮐﻼس ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﯿﮑﻪ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ در اﺑﺘﺪا زﺑﺎن آﻣﻮزش ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪارس ﯾﮏ
ﮐﻼس وﺟﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ  3دوره ﺳﻪ ﻣﺎ ِه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ در ﯾﻮﻧﺎن
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
ﻣﺪرﺳﻪ

ﺳﻦ

درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻃﺒﻖ
اﻟﺰاﻣﺎت
اﺣﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ

دوﻟﺘﯽ /ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﭘﯿﺶ
ﻣﻬﺪ ﻫﺎ
اﻟﻒ :ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک )اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﻣﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ب  :اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﭽﻪ
ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻦ ﺑﺮای ﻣﻬﺪ
ﮐﻮدک
ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک
ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ

ﺷﺶ ﻣﺎهِ ﺗﺎ
ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ
ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ

ب  :اﺟﺒﺎری

راراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ

ب  :اﺟﺒﺎری

ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن

ج

داﻧﺸﮕﺎه
(ΑΕΙ)ΤΕΙ
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮو و ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ
)(Ι.Ε.Κ.دوﻟﺘﯽ

اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ

اﻟﻒ  :اﺟﺒﺎری
اﻟﻒ  :اﺟﺒﺎری

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن

ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ
ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ
دوازذه ﺳﺎﻟﻪ
دوازده ﺗﺎ
ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ
ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ
ﻫﺠﺪه
ﺗﺎ
ﺳﺎﻟﻪ
از ﻫﺠﺪه
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺷﺶ ﻣﺎ ِه ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﻣﻮزش در ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ
زﻣﺎن ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ از دﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﯽ و ﯾﮏ ﻣﺎ ِه ﻣﯽ در ﺷﻬﺮداری
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ.ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﺮداری ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد.
زﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک از ﯾﮑﻢ ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ ﻣﺎه
ﺟﻮﻻی .
ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ زﻣﺎن ﺟﺸﻦ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺎ ِه
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ،ﺗﻌﻄﯿﻼت ﭘﺎﺳﺨﺎ
زﻣﺎن از ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

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«
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ﻣﺮاﻗﺐ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ) ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮای
زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻧﺎﻫﺎر(
در ﺟﺮﯾﺎن آﻣﻮزش و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ از ﻃﺮف ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
وﻇﯿﻔﻪ اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻀﻮر ورود و ﺧﺮوج ﮐﻮدﮐﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن را در ﻣﺴﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ  ،دﯾﺪار از
ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن در دﻋﺎ ﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ
ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ذﻫﻨﺸﺎن را درﮔﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ را
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ
 Π.Δ.79/2017).ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن(

زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ﻫﺎ :
اﻟﻒ ( از 7ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  8ﺻﺒﺢ ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ )اﺧﺘﯿﺎری(
ب( از  8:15ﺗﺎ  1:15ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ )اﺟﺒﺎری(
ج ( از  13:15ﺗﺎ  16ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ روزاﻧﻪ )اﺧﺘﯿﺎری( ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
روز ﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﮐﻼس ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯿﺸﻮد
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ از اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﻓﺮا
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ  ،زﺑﺎن اﯾﻨﮕﻠﯿﺴﯽ  ،آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ  ،ﻫﻨﺮ ﻫﺎی
ﺗﺠﺴﻤﯽ  ،اﻃﻼﻋﺎت  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،
ورزش  ،آﻣﻮزش ﺗﯿﺎﺗﺮ .از ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺎرﯾﺦ و دﯾﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ،از ﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد دﯾﻦ
دﯾﮕﺮی دارد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﺳﻤﯽ از دﯾﻨﺶ ﺑﺒﺮد .در ﺳﺎل ﺳﻮم و
ﺷﺸﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ درس ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ،
ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن دوم ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻟﻤﺎﻧﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب ﻫﺎ راﯾﮕﺎن در ﻣﺪارس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ  ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻟﻮازم
ﺗﺤﺮﯾﺮ) ﻗﻠﻢ و دﻓﺘﺮ ( وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺪرﺳﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ زﻣﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﺟﻮن اداﻣﻪ دارد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت:
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ اﮐﺘﺒﺮ ) ﺟﺸﻦ ﻣﻠﯽ (
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ و ﺳﺎل ﻧﻮ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ
ﻫﻔﺘﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ
دوﺷﻨﺒﻪ ﭘﺎک ) ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ(
ﻋﯿﺪ ﭘﺎﺳﺨﺎ ) ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ و ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪﻣﺘﻐﯿﺮ درﺗﺎرﯾﺦ (
روز روح اﻟﻘﺪوس )ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ(
روز ﺷﻬﺮوﻧﺪ ) ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ(
ﻫﺪف آﻣﻮزش در ﻣﻬﺪ ﻻزﻣﻪ ﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ  ،ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﺮدی
 ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد در اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان :
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺎﮔﺮدﯾﻬﺎ ﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺪرﺳﻪ .
واﻟﺪﯾﻦ :

