
 

        

 صنوف پشتیبانی بین المللی

 
 هدف

 ( مدرک معادل کسب کنید.Kl. 9در صنف تقویتی بین المللی می توانید گواهی نامه اول مکتب  اخذ  کنید )گواهی نامه متوسطه بعد از 
  

 تحصیل زمان مدت
 یک سال

 شرایط پذیرش
هستند و برای اولین بار در مکتب زبان آلمانی شرکت می افراد جوان  با سابقه مهاجرت که ضرورت به حضور در آموزشگاه فنی حرفه ای 

کنند و مهارت های زبانی الزم برای شرکت موفق در صنف های عادی را ندارند پذیرفته می شوند. همچنین پذیرش در صورتی امکان پذیر 
دی در دانشکده فنی حرفه ای به است که جوانان فقط برای مدت کوتاهی در مقطع متوسطه اول حضور داشته باشند و شرکت در صنف عا

 دلیل عدم مهارت زبان امکان پذیر نباشد.
 

 صنوف پشتیبانی بین المللی
( سند معادل. Kl. 9با شرکت در صنف تقویتی بین المللی، اولین سند پایان تحصیل را دریافت خواهید کرد )گواهی پایان دوره متوسطه بعد از 

هایی شود که شامل مهارتای به شما آموزش داده میای و همچنین رهنمایی  های حرفههای حرفهییها و تواناعالوه بر این، دانش، مهارت
 ای اولیه یا اشتغال سودمند است. همچنین امکان شرکت در دوره های آموزشی بیشتر نیز وجود دارد.های حرفهبرای گذراندن آموزش

 

 بهبود مهارت های زبانی
ساعت( و همچنین گزینه های پشتیبانی اختصاصی از طریق معاونین زبان و دوره های  12ه زبان آلمانی )تعداد ساعات زیادی در هفته ب

 پشتیبانی زبان، کسب یا تعمیق مهارت های زبان آلمانی از جمله زبان فنی را تضمین می کند. به این ترتیب ما شما را هم برای آموزش حرفه
 زشی بعدی برای کسب اسناد  تحصیلی عالی آماده می کنیم.ای بعدی و هم برای شرکت در دوره های آمو

 

 فراگیری دانش جهت گیری برای زندگی در آلمان
ادغام پروژه "دموکراسی برای من" و موضوع مطالعات منطقه ای در حوزه  های مختلف شما را قادر می سازد تا مهارت های بین فرهنگی 

 بهبود بخشید.خود را گسترش دهید و آموزش عمومی خود را 
 

 رهنمایی وظیفوی
موضوعات رهنمایی وظیفوی  به طور مداوم در موضوعات مختلف )آلمانی، سیاست، اقتصاد( مطرح می شود. این طیف از تهیه اسناد 

ی درخواست و کسب دانش در مورد سیستم آموزشی آلمان تا ارائه مشخصات وظیفوی و مسائل جنسیتی در زندگی کاری روزمره را شامل م
ای، تحلیل  و  تجزیه  در های پتانسیل حرفه)تحلیل KAoA-kompaktهفته( و شرکت در  2شود. عالوه بر این، کارآموزی همراه با مکتب )

 شوند.ای و روزهای عملی( در زندگی روزمره مکتب ادغام میزمینه حرفه
 

 پیشنهادات  تقویتی
، IFKهای زبانی و تجربیات آموزشی متفاوت شرکت می کنند. در طول بازدید خود از در صنف  تقویتی بین المللی دانش آموزانی با مهارت 

 تیمی از کارمندان اجتماعی مکتب به شدت تحت مراقبت قرار می گیرید و در مورد تمام سواالت روزمره کمک دریافت خواهید کرد.
 

 امتحان ارزیابی عملکرد
( یک سند قابل مقایسه به دست آمده است، Kl. 9اول مدرسه )گواهی نامه متوسطه بعد از اگر در کالس های تقویتی بین المللی گواهی نامه 

درخواست دهید. این  Remedialشما می توانید برای تعیین حق حضور در یک دوره آموزشی بیشتر در کالج حرفه ای در صنف بین المللی 
 موضوعات خاص منطقه دارد. مجوز ضرورت  به امتحان در موضوعات آلمانی، ریاضیات، انگلیسی و

 



 

        

 موضوعات / جدول زمانی

 1درس ها حوزه/موضوع یادگیری

 ای حرفه آموزش حوزه
 (560 - 480) ای حرفه تمرکز موضوعات

 400-320 موضوعات بخش )روش  های  تجاری در شرکت، روش  های شخصی، روش  های کالن اقتصادی(

 160-80 ریاضیات

 160-80 انگلیسی

 (720 - 600) ای حرفه متقابل یادگیری حوزه

 480 آلمانی/ارتباطات

 40 2آموزش دینی

 160 - 40 ارتقاء ورزش/سالمت

 160 - 40 مطالعات سیاسی/اجتماعی

 (240 - 40) متفاوت ساحات

 240 - 40 به عنوان مثال دوره های پشتیبانی، دوره های تقویتی، مطالعات منطقه ای، زبان مادری

 1440-1240 وقت تمام

دروس را می توان در طول سال تحصیلی در زمینه ها/موضوعات یادگیری مطابق با الزامات، به عنوان مثال از طریق افزایش تعداد  1

 دروس در ابتدای سال تحصیلی در موضوع آلمانی، به طور انعطاف پذیر ارائه کرد.

کنند، در صورت رعایت شرایط شخصی و مادی، موضوع فلسفه عملی تنظیم ای شرکت نمیآموزانی که در تعلیمات مذهبی فرقهبرای دانش 2

 شود.می

 

 

اگر در پایان سال تحصیلی هنوز مهارت های زبانی الزم برای شرکت در صنف های یک صنف  عادی  را ندارید و این کسری ها با دوره 

 ی و جبرانی قابل جبران نیست، می توانید یک بار کالس بین المللی تقویتی را تکرار کنید.های پشتیبان
 


