Mit freundlicher Unterstützung von:

2P
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﯿﺎ ﻗﺖ 2پ
ﻃﻔﻞ ﻣﻦ ﮐﺪام ﺷﻐﻞ را ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎ ﯾﺪ؟
-

ﻃﻔﻞ ﻣﻦ ﯾﻨﺪه ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﭼﻪ ﺷﻮد؟
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﻃﻔﻞ ﻣﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪا ﻧﺪ؟
ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻃﻔﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ؟

ﺑﻪ ﺣﯿﺚ واﻟﺪﯾﻦ وﯾﺎ وﻟﯽ ﯾﺎ وﺻﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ی ﻣﻬﻤﯽ را در
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﻃﻔﻞ ﺗﺎن دارﯾﺪ  .ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﻣﺸﺎورﯾﻦ
ﮐﺎر در ادارات ﮐﺎر ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺪام رﺷﺘﻪ ی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﯾﺎ ﺷﻐﻞ ﺑﺮای
ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﯿﺎ ﻗﺖ ﺑﻨﺎم  2پ اﻧﮑﺸﺎف
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ
ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ در ﮐﺪام رﺷﺘﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﻋﻼ ﻗﻪ دارد.
ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﻐﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻟﯿﺎﻓﺖ وی
ﺑﺎﺷﺪ و او در ان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

Das Projekt wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung.
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در ﺳﺮاﺳﺮ اﻟﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از  300ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ وﺟﻮد دارد.
اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮای ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺗﺎن ﭘﯿﺶ ﺧﻮد واﺿﺢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺷﻐﻞ دارد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در ان ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﺪ .ﯾﮏ ﭘﺮوﮔﺮام ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ او اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮام
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺷﻨﺎ ﺷﺪن را ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ
اﻣﺎده ﻣﯿﺴﺎزد .ﮔﻔﺘﻪ ی ﺑﺎﻻ از ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮو ﻓﺴﻮر ﯾﻮ ﻫﺎﻧﺎ واﻧﮑﺎ از
وزارت ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺤﻔﯿﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﯿﺎ ﻗﺖ 2پ
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﻪ دارای ﺟﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟
 ﻟﯿﺎﻗﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ را آﺷﮑﺎر ﻣﯿﺴﺎزد. ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
 ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮا ﻧﯿﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﻃﻔﻞ ﺗﺎ ﻧﺮا ﺑﻪ آﺳﺎ ﻧﯽ ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﻤﻠﯿﻪ ی 2پ ﺑﺮای ﮐﯽ اﺳﺖ؟
 ﺑﺮای ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺗﺎزه وارد ﺑﺎ ﻟﻤﺎن ﺳﻨﯿﻦ  10اﻻ 20)ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﺻﻨﻮ ف آ ﻣﺎ د ﮐﯽ(.
ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
 -از ﻧﻈﺮ ﻟﺴﺎن ﮐﻢ ﺗﻮﻗﻊ و از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ دوﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

-

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﯿﻦ  10اﻻ  15و  16اﻻ  20ﺳﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

-

از ﻧﻈﺮ ﭘﺮو ﮔﺮ ا م اﻧﺘﺮ ﻧﯿﺘﯽ ﺑﺎﺳﺎس ﺳﻮﻓﺖ وﯾﺮ و

-

ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﯿﮑﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮار اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮑﺸﺎف ﻃﻔﻞ در ﻋﺮﺻﻪ ی
دراز ﻣﺪت ﻣﻌﻠﻮم و واﺿﺢ ﻣﯿﺒﺎ ﺷﺪ.

ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﻪ
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ از ﻫﻔﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻮاﻟﻬﺎ ﯾﯿﮑﻪ در آن دا ﻧﺴﺘﻦ ﻟﺴﺎن ذ ﯾﺎد ﺿﺮو رت ﻧﯿﺴﺖ
اﻧﮑﺸﺎف داده ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺪﯾﻨﻮاﺳﻄﻪ ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎ ﯾﯽ ﮐﻢ
ﺑﺎ ﻟﺴﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺧﻮد را ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

ارزش ﻋﻼوﮔﯽ
ﺷﻤﺎره  1ﻟﯿﺎﻗﺖ اﺳﺎﺳﯽ

ﮔﻔﺘﺎر ﯾﮏ ﻣﺘﻌﻠﻢ  .اﯾﻦ ﺧﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻗﺪام ﮐﺮدﯾﻢ
ﺗﺎ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎ ﯾﯽ ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﺮ دﯾﻢ.

ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺷﻐﻠﻲ

ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ
 ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪام رﺷﺘﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻟﯿﺎﻗﺖ دارد. ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻫﻢ ﻣﺎ ورای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽﻟﯿﺎﻗﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﺪﯾﻨﻮا ﺳﻄﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎرز
ﺷﻮد.
 ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺼﻮرت ﺗﺤﺮﯾﺮی درﯾﺎﻓﺖﻣﯿﮑﻨﺪ.ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮای ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﺎ در ﺑﺎره ی
ﻧﺘﺎ ﯾﺞ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺬا ﮐﺮه ﻧﻤﻮده ﺑﺮای او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎی
ﻻزم ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺪارد .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻣﺘﺤﺎن
ﻣﺤﺘﻮی ﻫﯿﭽﮑﻮﻧﻪ ﻧﻤﺮات ﻧﺒﻮده و ﻫﻢ درج ﻫﯿﭻ ﺗﺼﺪ
ﯾﻘﻨﺎ ﻣﻪ ی ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻤﯿﺸﻮد.

ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻃﺮﯾﻘﺔ

 -1ﻟﯿﺎﻗﺖ اﺳﺎﺳﯽ
در اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻮ اﻧﺎ ﯾﯽ ﺗﻤﺮ ﮐﺰ ﻓﮑﺮی  .ﺗﻮا ﻧﺎ ﯾﯽ ادراک
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽﻗﺪرت ﺗﺠﺴﻢ ﻓﻀﺎ ﯾﯽ ﻃﻔﻞ
ﺟﺮﯾﺎنﺗﻔﮑﺮ و
در ﻧﻬﺎ ﯾﯽ
ﮔﯿﺮی
 .ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
داﻧﺶ در
رﺷﺘﻪ ی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﺳﻄﺢاﻣﺘﺤﺎن
-2
أﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻟﺴﺎن
اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎرا در ﻟﺴﺎﻧﻬﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و در ﻣﻀﻤﻮن رﯾﺎ ﺿﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ
ﺳﻄﺢﺟﺮﯾﺎن
-3
داﻧﺶ در
در ﺑﺎره ی ﺷﻤﻮل ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ در ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺧﺎرج
ﻟﺴﺎناﻣﺘﺤﺎن
اﯾﻦ
إﻧﻜﻠﯿﺴﻲ
از آﻟﻤﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻤﮏ ذﯾﺎدی ﺑﺮای
ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ در ﺑﺎره ی ﯾﺎﻓﺘﻦ دروس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ
ﺳﻄﺢ داﻧﺶ در
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻀﻤﻮن رﯾﺎﺿﻲ
 -4اﻣﺘﺤﺎن ﺳﻮﯾﻪ ی ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ
در اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﮐﺪام اﻧﺪازه ﻟﯿﺎﻗﺖ
ﭘﻼن ﮔﺬاری و ﺣﻞ ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﮑﻼت را دارد.
 -5اﻣﺘﺤﺎن ﻟﯿﺎ ﻗﺖ ﺷﻐﻠﯽ
دراﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻟﯿﺎ ﻗﺖ ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﺣﺎت ﺷﻐﻠﯽ ذﯾﻞ آﺷﮑﺎر
ﻣﯿﺸﻮد
ﻟﯿﺎ ﻗﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ  .ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ  .اﻣﻮر آ ﻣﻮ زﺷﯽ  .ﺗﺠﺎ
ری  .اداری  .ﻓﺮوﺷﻨﺪ ﮔﯽ  .ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ  .ﻟﺴﺎﻧﯽ و ﺧﻼﻗﯽ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ دﻟﭽﺴﭙﯽ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﯾﮏ ﭘﺮو
ﻓﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ ا ﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﻃﻔﻞ ﺗﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ داد.

ﮔﻔﺘﺎر ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻤﻪ .اﯾﻦ ﺗﻬﺪاب ﮔﺬاری ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﺰا ی ﻣﺎ ﺳﺎ
ﺧﺘﻤﺎ ن ﯾﮏ ﺗﺪ رﯾﺲ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺗﺮی را اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺴﺎ رد.
ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﻌﻠﻤﻪ ﻫﺎ
 ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﻧﺤﻮ از اﻣﺘﺤﺎ ﻧﺎتﻓﻮق را ﺑﮕﺬرا ﻧﺪ.
 در ﯾﮏ ﻋﺮﺻﻪ ی ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪ ت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻮری وﻣﻔﺼﻞ در ﺑﺎره ی ﻃﻔﻞ ﺗﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺪارﻧﺪ .
 ﻣﯿﺘﻮا ﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﺎ رش ﻫﺎی ﻣﻨﺎ ﺳﺐﺗﻌﻠﯿﻤﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
 ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ و اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﯿﻪ ی2پ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﻣﯿﺸﻮد.

