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بەرنامەی هونەری بەرنامەی
پێگەیاندنە بۆ خوێندنی زانکۆیی
دەبێتە هۆی بەخشینی بڕوانامەی
پێگەیاندن بۆ خوێندنی زانکۆیی.

بەرنامەی هونەری ئاڕاستەی تۆ دەکرێ کە ئارەزووی کاردەکەی لەگەڵ هونەری هەنگاوی کرداری
هونەری .ئەم فێربوونە بناغە دادەنێ بۆ بەردەوام بوون لە خوێندنی هونەری و زانستەکانی کۆمەاڵیەتی
لە زانکۆ .و هەروەها پێدەگەی بۆ خوێندن لە زانکۆ لە زۆربەی بوارەکان.

پێنج تایبەمتەندبوونی هەیە
شێوەکردن و پێشخستنی بەرهەم هێرناو

• فێری شێوەکردن و پێشخستنی بەرهەم هێرناو دەبیت بە تەرکیزکردن لەسەر شێوەو و داڕشتنی
کۆنتڕۆڵکراو لە ڕێگەی کۆمپیوتەرەوە.

تەکنەلۆژیای زانیاری و ئامرازەکانی ڕاگەیاندن

• فێری تەکنەلۆژیای زانیاری و پەیوەندی یەکان و ئامرازی جیاوازى ڕاگەیاندن دەبیت وەک پەیوەندی
یەکانی نێوان کۆمپیوتەرەکان و بەرنامەسازی و ڕاگەیاندنی دیجیتاڵ و پێشخستنی ئەنتەرنێت.

هونەری بەرهەمهێنان

• فێر دەبی لەبارەی بەرهەمهێنان و بەڕێوەبردنی کۆمپانیاکان و وەک کارپێکردنی ئامێری ئالی و
کۆنتڕۆڵکردنی هێڵی بەرهەمهێنان.

دروستکردنی کۆمەڵگا و ژینگە

• فێر دەبی لەبارەی درووستکردنی کۆمەڵگا و ژینگە و ئەندازیاری تەالرسازی لەڕووی هونەری یەوە
هیچ کەمرت نەبێ لە زانستی ژینگە و ڕوواڵەتسازی و ئابووری.

زانستی ئەندازیاری یەکان

• فێری شێوازەکانی کار و ئامرازەکانی تەکنەلۆژیای پێویست دەبی بۆ دەرهێنانی مۆدێلی بیرکاری ،و
لێکچوون و چاودێری و ڕێکخسنت.

ئەمە فێر دەبی لە بەرنامەکە

هەڵدەستی بەپەرەسندنی زانینیت لە هونەر ،فیزیا ،کیمیا ،و بیرکاری لەگەڵ تیشک خستنە سەر
قۆناغەکانی کاری هونەری .و فێردەبیت تێبینی پەیوەندی یەکە لە نێو بەشە جیاوازەکان کاتێک
هونەرەکە پەرەدەسێنێ و تێدەگەیت چۆن پەرەسەندنی هونەری ڕوودەدات لە کۆمەڵگا .و هەڵدەستی
بە خوێندنی هەردوو هونەری بەردەست و پەرەپێدانی هونەری نوێ.

SYDKURDISKA

بەرنامەی هونەری
بەرنامەکە بەمشێویەیە ڕێکخراوە

لەبەرنامەی هونەری دا ،بابەتەکانی خوێندنی ئامادەیی هاوبەش ئەمانەن :ئینگلیزی ،مێژوو ،پەروەردەی
لەش و تەندروستی ،بیرکاری ،زانستەکان ،پەروەردەی ئایینی ،زانستەکانی کۆمەاڵیەتی ،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 :فیزیا ،کیمیا و هونەر.
هەلی تایبەمتەندبوون و بەرینبوونت دەست دەکەوێت لە چوارچێوەی بەرنامەکە .ئەمە پێی ئەوترێت
قووڵبوونەوە لە بەرنامە .ئەمە دەکرێ بۆمنوونە بابەتی خوێندن وەک :شێوەسازی تەالرسازی ،وێنەگرتن،
زانستی زیندەوەرزانی ،زانستی کارەبا ،ڕووداوی تەکنەلۆژی ،فەلسەفە ،جوگرافیا ،مێژوو ،کۆمەڵگای
جێگیر ،هونەری دەرمان ،هونەری تۆڕ ،پەروەردە ،بەرنامەسازی ،دەروونزانی ،زمانی سویدی 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 بەرامەیەدا دەگەڕیِی بەدووای و مامەڵدەکەیت لەگەڵ سەرچاوەی زانیاری یەکان بەشێوی
ڕەخنەگرانە .دەست پێدەکەیت لە کێشەیەکی کرداری یەوە کە هەڵدەستی بە چارەسەرکردنی لەگەڵ
کەسانی تر یان بەتەنها ،و زۆرجار لەشێوەی پرۆژە دەبێت .و هەڵدەستی بە ڕاهێنانی توانیستت لە
پەرەپێدانی چارەسەری نوێ و داهێنەرانە .و فێری زۆر دەبیت لەبارەی چۆنێتی بەڕێوەبردنی کۆمپانیای
تایبەت بەخۆت.

و َراهێنان دەکەیت لە سەر شیکردنەوەو کاری منونەکان و هاوتەبابوون لە هەڵسەنگاندنی تاچی
ر|ِادەیەک ماقووڵە ،پەرەپێدان ،بینینی پەیوەندی ،دەرهێنانی ئەنجامەکان ،و گفتووگۆدەکەیت لەپێناو
تێگەیشتنێکی باشرت بۆ سیستەمەکانی هونەری.

پرۆژەی خۆێندن

لەکۆتای بەرنامەی هونەری 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.

