مدرسه تمامروز با تیمی مختلط
ثبتنام برای سال تحصیلی  ۲۰۲۰-۲۰۱۹از هماکنون امکانپذیر است

www.campus-di-monaco.de
به شب بعدی اطالعرسانی ما تشریف بیاورید
از دیدن و مالقات شما خوشحال خواهیم شد

در مدرسه ما معلمان با روانشناسان ،مددکاران
اجتماعی و دیگر کارشناسان همکاری میکنند.

آنها نه تنها از دانشآموزان در کالسهای درس
روزانه و جهتگیری آنها برای آینده شغلی حمایت
میکنند ،بلکه همچنین به بحرانها و درگیریهایشان
یاری میرسانند.
آنها برنامههای آموزشی متناسب با هر دانشآموز را
تدارک میبینند

مدرسه بینالمللی مونتسوری مونیخ
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مدرسه تمام روز باز است .بعد از ظهر نیز
برنامههای متعددی از جمله گروههای ویژه
مطالعاتی ،دورههای یادگیری زبان ،هنر ،موسیقی و
تئاتر و بازیهای گوناگون برگزار میشوند

 )۳چشماندازها و امکانات شغلی

آمادهسازی دانشآموزان برای دورههای کارآموزی شغلی و
یا مدارس باالتر اولویت سوم ما است.
دانشآموزان معلومات بنیادین اقتصادی ،اجتماعی ،فنی و
حقوقی را فرامیگیرند .آنها از کالس پنجم فعالیتهای عملی
در مشاغل مختلف را میآزمایند و از این طریق درمییابند
که چه شغلی برایشان مناسب است .ما به آنها مشاوره
میدهیم.
امتحانات نهایی دانشآموزان در کالسهای نهم و دهم
برگزار میشود .افزون بر این ما آنها را برای مدارس
باالتر یا دورههای کارآموزی آماده میکنیم.
پس از فارغالتحصیل شدن دانشآموزان ،ما از محصلین
سابق خود برای ورود موفق به یک مدرسه باالتر و یا یک
دوره کارآموزی حمایت میکنیم.

مشخصات مدرسه ما
 (۱تنوع و مسئولیتپذیری
در وهله اول ،تربیت دانشآموزان در راستای انعطافپذیری،
دموکراسی و مدارا.
ما متفاوت بودن انسانها را همچون سرمایه مینگریم .مقدم
همگان گرامی است.
تکالیف داخل و خارج از مدرسه در رشته „مسئولیتپذیری“
دانشآموزان ما را قادر میسازد که در جامعه مسئولیت پذیرفته
و به دیگران کمک کنند.

 )۲زبانها
یادگیری زبانها دومین اولویت مدرسه است.
همه دانشآموزان باید در پایان دوران تحصیل خود دستکم دو
زبان بیگانه آموخته باشند .در کالسهای  ۵تا  ،۱۰انگلیسی و
در کالسهای  ۷تا  ۱۰فرانسوی یا اسپانیایی رشته اجباری برای
دانشآموزان آلمانی زبان است .عالوه بر آموزش زبانهای
بیگانه ،برخی رشتهها هم به همین زبانها تدریس میشوند.

کمپوس دی موناکو
مدرسه بینالمللی مونتسوری مونیخ
ما یک مدرسه غیرانتفاعی تماموقت (کالس  ۵تا )۱۰
هستیم.
کودکان و نوجوانان آلمانیزبان و غیرآلمانیزبان در کنار هم
آموزش میبینند.
ما در کالسهای مختلط سنی خود همواره دو رده سنی پشت
هم را با یکدیگر آموزش میدهیم .تدریس ما همواره با
آموزشهای فرهنگی همچون موسیقی ،هنر ،تئاتر و رقص
همراه است.
ما تواناییهای بنیادین نظیر خالقیت ،استقالل ،شوق
جویندگی و روح نوآوری را ارتقا میدهیم.
توانایی و تسلط در خواندن ،نوشتن ،حساب کردن و کار با
ابراز دیجیتال .آنها دانشآموزان را برای آینده تقویت
میکنند.
دانشآموزان ما پس از کالس نهم یا دهم فارغالتحصیل
میشوند
)(Quali, Mittlerer Schulabschluss, Abitur nach MOS

آن دسته از دانشآموزانی که ابتدا باید آلمانی را بیاموزند ،در
کالسهای آموزشی ویژه خارجیها شرکت میکنند .با وجود
این ،آنها در بسیاری از رشتههای تحصیلی ،همراه با
دانشآموزان آلمانی زبان آموزش میبینند و بدین ترتیب آلمانی
را بهتر میآموزند.

بدین ترتیب آنها از شانس باالیی برای آینده شغلی خود
برخوردار خواهند بود.

