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 Programmet för hantverk och
produktion )برنامه صنایع دستی و تولید(

برنامه Programmet för hantverk och produktion برای افراد مانند شما 
است که میخواهند در حوزه صنایع دستی یا انواع مختلف تولید کار کنند. 

اگر شما دوست دارید با دست های خود یک محصول تولید کنید، این برنامه 
برای شما مناسب است.

شما موارد ذیل را در این برنامه خواهید آموخت.
شما بر روی وظایف سپرده مربوط به صنایع دستی و تولید کار خواهید کرد.

شما با پروسه های صنایع دستی و تولید و نحوه استفاده از ماشین آالت و 
ابزار آشنا خواهید شد. این برنامه شامل دیزاین و تولید صنایع دستی، مونتاژ و 

ویلدنگ کاری میشود. 

بر عالوه با نحوه استفاده مصون از ماشین آالت و ابزار آشنا خواهید شد.

شیوه های مختلف تولید و مواد گوناگون را که از آنها در تهیه صنایع دستی و 
تولید استفاده میشود، خواهید آموخت.

در این برنامه شما ارتباط و کار با مشتریان را به شیوه مبتنی بر خدمات تمرین 
خواهید کرد.

مسائل محیط کار در این برنامه اهمیت دارند تا اطمینان حاصل شود که شما در 
آینده حین کار آسیب نخواهید دید و سالم خواهید بود.
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نحوه دیزاین برنامه

مضامین عمومی لیسه

برنامه ملی مضامین دارد که هر کس باید آنها را بخواند. به آنها مضامین عومی 
لیسه گفته میشوند. 

آن مضامین عبارتند از:

زبان انگلیسی	 
هنر	 
تاریخ	 
تربیت بدنی	 
ریاضیات	 
علوم طبیعی	 
علوم دینی	 
علوم اجتماعی	 
زبان سویدنی یا سویدنی به عنوان زبان دوم	 

مضامین عمومی برنامه

این برنامه مضامین تخنیکی و حرفوی یا مضامین مربوط به شخصیت دارد، که به 
آن مضامین عمومی برنامه گفته میشود. تمام داشاگردان در برنامه صنایع دستی 

و تولید مضامین ذیل را میخوانند:

شکل و دیزاین،	 
صنایع دستی و تولید، 	 
مواد و ابزار.	 

مضامین فوق برنامه
شما مضامین اضافی را خواهید خواند تا در مسلک انتخابی خود دانش بیشتر 

کسب کنید. به این مضامین درسی، مضامین فوق برنامه گفته میشوند.

از آنجا که مکاتب میتوانند مضامین مختلف را به عنوان مضامین فوق برنامه ارائه 
دهند، شما میتوانید با مکتب که میخواهید در آن ثبت نام کنید تماس بگیرید و 

از مضامین فوق برنامه که ارائه میدهند، مطلع شوید.

بر عالوه میتوانید در ویب سایت www.skolverket.se، در زیر تب قبل از 
مکتب و مکتب، معلومات بیشتر را درباره مضامین فوق برنامه کسب کنید.
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انتخاب فردی
همچنین میتوانید یک انتخاب فردی داشته باشید. شما خواهید توانست مضامین 

فردی را که کدام بخش از برنامه نیستند اما در دسترس تمام شاگردان قرار 
دارند،  انتخاب کنید.

نصاب درسی
برای هر درس در سطح معادل لیسه، یک نصاب درسی همراه با مضامین و 

کریدت ها وجود دارد.

در صورت امکان، مدیر مکتب شما میتواند تصمیم بگیرد که شما مجاز خواندن 
کدام مضامین یا کورس ها در سطح لیسه هستید. از این طریق میتوانید در 

طول تحصیل، میزان چالش خود را افزایش دهید.

نمرات
شما برای هر کورس تکمیل شده نمره دریافت میکنید. معلم مهارت های شما را 

ارزیابی کرده و آنها را با شرایط مقیاس نمره A، C و E مقایسه خواهد کرد.

Apl )آموزش مبتنی بر محل کار(
شما مهارت های را که در طول برنامه کسب کرده اید، در محل کار تمرین کرده و 

از آنها استفاده خواهید کرد.

به آن آموزش مبتنی بر محل کار، apl، گفته میشود.

وظایف سپرده شده لیسه ثانویه
برای اینکه نشان دهید برای وظایف سپرده شده که آنها را تمرین کرده اید، کامالً 

آماده هستید، یک وظیفه سپرده شده لیسه ثانویه را انجام خواهید داد. 

از آنجا که وظیفه سپرده شده لیسه ثانویه نشاندهنده دامنه آموزش شما است، 
در پایان تحصیل شما انجام خواهد شد.
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پالن مطالعه انفرادی
شما یک پالن مطالعه انفرادی خواهید داشت. در آن، تمام مضامین را که در 

طول دوره لیسه خود خواهید خواند، یافت میشوند. 

تمام تصامیم درباره اینکه چی را خواهید خواند، باید در پالن مطالعه انفرادی 
گنجانیده شوند.

تصدیق معادل لیسه
وقتی شما پس از چهار سال دوره تحصیل معادل لیسه خود را به اتمام برسانید، 

یک تصدیق معادل لیسه دریافت خواهید کرد که نشان میدهد در طول سال 
های مکتب کدام مهارت ها و تجارب را آموخته اید.

تصدیق معادل لیسه نشان خواهد داد که شما چقدر کریدت را در طول چهار 
سال در مکتب اخذ کرده اید.

اگر شما یک مجموع 2.500 کریدت نمره کامیابی را گرفته باشید، در آن صورت 
تحصیل معادل لیسه را تکمیل کرده اید.

نحوه کار شما در داخل چوکات برنامه
در طول برنامه، شما دروس نظری خواهید خواند و همچنین برای وظایف 

مختلف سپرده شده کارآموزی خواهید کرد.

شما کار گروهی را تمرین خواهید کرد. برعالوه بطور مستقل کار کردن و قبول 
مسئولیت را تمرین خواهید کرد.

در این برنامه، شما گفتگو، تفکر و بیان نظریات خود را تمرین خواهید کرد.

بر عالوه تمرین میکنید که نحوه تکمیل وظایف سپرده شده کاری خود را توضیح 
دهید.


