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بەرنامەی زانستەکانی کۆمەلناسی
بەرنامەی پێگەیاندنە بۆ خوێندنی
زانکۆیی دەبێتە هۆی بەخشینی
بڕوانامەی پێگەیاندن بۆ خوێندنی
زانکۆیی.

بەرنامەی زانستەکانی کۆمەلناسی ئاراستەی تۆ دەکرێت کە ئارەززوی بایەخ پێدانی چۆن مرۆڤ و
کۆمەڵگا کاردەکات و پەرەسەندنیان لە کاتی ئێستا و بەشێوازی جیاواز .ئەم فێربوونە بناغە دادەنێت بۆ
بەردەوامبوون لەخوێندن لە بوارێکی بەرین لە زانستی کۆمەالیەتی لە زانکۆ.

سێ تایبەمتەندبوونی هەیە
زانستی هەلسوکەوت

• فێر دەبیت لەبارەی پێشکەوتنی مرۆڤایەتی و درووستبوونی کۆمەڵگەو کارلێک کردن .فێری
تێگەیشتنی گەورە دەبیت سەبارەت بە چۆنێتی کاری ئادەمیزاد وەک و تاک و تاکیش لە کۆمەڵێک
و تاکەکان لە کۆمەڵگا .دەخوێنیت لەبارەی بەیەک گەیشنت و فێربوون و هاژووژتن.

ئامرازەکانی ڕاگەیاندن و زانیاری و پەیوەندی یەکان

• فێری ڕۆڵی ڕاگەیاندن لە کۆمەڵگا ،هونەری ڕاگەیاندن و ڕۆژنامەوانی و زانیاری و ڕاگەیاندن و
شێوازەکانی پەیوەندی کارلێکردن ،دەبیت .فێری چۆنێتی کاریگەری ئامرازی ڕاگەیاندن لەسەر ڕای
خەلکی و تێگەشتنیان لە جیهانی دەوروبەر ،دەبیت.

زانستە کۆمەاڵیەتی یەکان

• فێری پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی و بارودۆخی ژیانی ئادەمیزاد دەبیت .هەڵدەستیت بە بەرین کردن
و قوڵکردنی تێگەیشتنت لە بواری کۆمەاڵیەتی لە ڕێگەی ڕوونکردنەوەو بەکارهێنانی شێوازەکانی
زانستە کۆمەاڵیەتی یەکان.

فێری ئەمە دەبیت لە زانکۆ

هەڵدەستیت بە پەرەپێدانی زانینت لەبارەی بارودۆخی کۆمەاڵیەتی لەسوید و جیهان .و هەروەها فێر
دەبیت لەبارەی چۆنێتی کارلێکردنی تاک و کۆمەڵگەو چۆن بارودۆخی ژیانی خەڵکی گۆڕا بە درێژایی
مێژوو .و هەڵدەستی بە توێژینەوە لەسەر مرۆڤ وەک تاکێ ،ئەندامە لە کۆمەڵێک و هاواڵتی یە لە
کۆمەڵگا .و پەیکەر و چاالکی و وەزیفەی کۆمەڵگا دەخوێنیت .و دەکری تێڕوانیتە پرسە دیموکراتی
یەکان و پەیوەندی یەکان و ئاکار و زانستی ڕەگەز و ژینگە و دەسەاڵت لە الیەنە ئابووری و کۆمەاڵیەتی
و سیاسی یەکەی.

بەرنامەکە بەمشێویەیە ڕێکخراوە

لەبەرنامەی زانستەکانی کۆمەلناسی دا ،بابەتەکانی خوێندنی ئامادەیی هاوبەش ئەمانەن :ئینگلیزی،
مێژوو ،پەروەردەی لەش و تەندروستی ،بیرکاری ،زانستەکان ،پەروەردەی ئایینی ،زانستەکانی کۆمەاڵیەتی،
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بەرنامەی زانستەکانی کۆمەلناسی
زمانی سویدی یان زمانی سویدی وەک زمانی دووەم .لە بەرنامەی پێگەیاندن بۆ خویچندنی زانکۆیی زۆر
لە بابەتی تیۆری دەخوێنیت لە بەرنامەی ڕاهێنانی پیشەیی.
بابەتی سەرەکی هاوبەش لەبەرنامەکە ئەمانەن :فەلسەفە ،زمانەکانی سەردەم ،و دەروونزانی.

هەلی تایبەمتەندبوون و بەرینبوونت دەست دەکەوێت لە چوارچێوەی بەرنامەکە .ئەمە پێی ئەوترێت
قووڵبوونەوە لە بەرنامە .ئەمە دەکرێ بۆمنوونە بابەتی خوێندن وەک :وێنە بەجووڵە ،وێنەگرتن ،زانستی
زیندەوەرزانی ،درووستکردنی ناوەڕۆکی ژمارەیی ،بەرهەمی سینەمایی و تەلەفزیۆنی ،فەلسەفە،
جووگرافیا ،بەیەکگەیشنت بە وێنە ،یاسا ،هونەر و ڕۆشنبیری ،ئامرازەکانی ڕاگەیاندن ،زمانەکانی سەردەم،
پەروەردە ،دەروونزانی ،زانستی کۆمەاڵیەتی و هونەری وێب .پرسیار لە مامۆستاکەت بکە لەبارەی
بابەتەکانی قووڵبوونەوە کە پێشکەی دەکەن.
هەروەها هەڵژاردنی تاکیشت هەیە دەتوانی ئەوەی دەخوازی ئەوە بخوێنی .پرسیار لەماموستا چی
بابەتێکی خوێندینان لەالیە.

شێوازی کار

لەم بەرنامەیەدا هەڵدەستی بەپەرەسەندنی ڕێگایەکی زانستی کە فێردەبیت ئایە ئەو بانگەشانە
پشتدەبەستێ بە ڕاستی یە کان و جیاکردنەوەی بەهاکان لە جۆری سەرچاوە جیاوازەکان .تۆ دەگەڕێی و
وەاڵم دەدەیەوەو مامەڵەدەکەیت لەگەڵ سەرچاوەی زانیاری یەکان بەشێوەی ڕەخنەگر.

هەڵدەستی بە پەرەسەندنی توانیستت لە هاوکاریکردن ،ببی بەداهێنەر ،کاربکەیت بە سەربەستی،
بەرپرسیار هەڵگری ،هەل ببینی ،دەستپێشخەری بکەیت ،بیر بگۆڕی بۆ کردەوە.

پرۆژەی خۆێندن

لەکۆتای بەرنامەی زانستەکانی کۆمەلناسی دەبێ هەڵسی بەئەنجامدانی پرۆژەیەک لەخۆێندن .لەوێ
هەڵدەستی بە درووستکردنی پرسیار و پالن و جێبەجێکردن و هەڵسەنگاندنی کارێکی بەرین سەرچاوەی
گرتبێ لە بوارەگرنگەکانی زانین لەچوارچێوەی بەرنامەکە.

دەبێت بیر بکەیتەوە لە

ئەگەر پێگەیاندنێکی تایبەتت دەستکەوت لە جۆرێکی دیاریکراو لە فێربوونی زانکۆیی ئەوا ژۆر گرنگە
هەڵسی بە داڕشتنی پالنێک بۆ خۆێندنەکەت .پێامن خۆشدەبێت ئەگەر قسە بکەی لەگەڵ ڕاوێژکاری
ئاراستەکردن و خوێندن ئەگەر ویستت بەردەوام بیت لە خوێندن لە زانکۆ.

هەمیشە مافی خۆتە لە هەڵبژاردنی تاک ،و بابەتی خویندنی زیاتر هەڵبژێری لە پەروەردەی لەش و
تەندرووستی و هونەر.

