
 

  
 

“The Mandate of the British 
Columbia School System” 

 
 [Persian] 

اين بروشور يکی  از سری بروشورهای است که 
توسِط  هيات مديره آموزش و پرورش ونکوور و برنامه 

سکناگزينی مدارس ونکوورVSB SWIS تامين مالی شده 
است و با همکاری معلمين ESL و VSB MCLWتهيه و 

 تنظيم گرديده است. 

 

    
اجرای اين برنامه با کمکهای مالی دولت کانادا و دولت 

 بريتيش کلمبيا ميسر شده است

 

  های متوسطه: در مدرسه

ی دو  به طور معمول يک دوره -
 روزه (چهار درس در روز) وجود دارد.

بندی  بر مبنای نمرهی درسی   نمره -
آموزان نتوانند در  حرفی است و اگر دانش

يکی از موضوعهای درسی قبولی کسب کنند،
ی موضوعهايی که قبول  توانند در بقيه می
 ی بعدی راه يابند. اند به مرحله شده

برخی از درسها برای  -
التحصيلی الزامی هستند. برای اطالعات  فارغ

شرايط وان "بيشتر، لطفًا به بروشوری با عن
 " مراجعه کنيد.سی التحصيلی در بی فارغ

در برخی از درسها موفقيت در  -
التحصيلی الزم  آزمونهای استانی برای فارغ

 است.

ی درسی دارای  های برنامه ی جنبه همه
استانداردهايی هستند که از سوی وزارت 

شوند.  آموزش و پرورش تعيين می
  مهمترين اين اصلهاعبارتند از:

 انشجو يادگيری مستلزم مشارکت فعال د
 است.

 های گوناگون و با  يادگيری به شيوه
 گيرد. های متفاوتی صورت می درجه

  يادگيری يک فرايند انفرادی و نيز
 گروهی است.

رسالت نظام 
آموزشی بريتيش 

 کلمبيا
 



 

به طور معمول تنها يک آموزگار  -
ی موضوعهای درسی را  همه

 دهد؛ و آموزش می
آموزش و پرورش بر پنج ناحيه  -

شود: فکری، جسمی،  متمرکز می
  ری و عاطفی.اجتماعی، هن

 
  :7تا  4در کالسهای 

ی حرفی داده  به طور معمول نمره -
 شود؛ می

اغلب بيش از يک آموزگار وجود  -
 دارد؛

آموزان شروع به استفاده از  دانش -
کنند، اما نه به  کتابهای درسی می

 عنوان تنها منبع اطالعات؛
تمرکز بيشتری بر مهارتهای خواندن  -

 شود؛ و نوشتن انجام می
و کار گروهی همچنان  زبان شفاهی -

 دارای اهميت هستند؛ و
رود که  آموزان انتظار می از دانش -

برای يادگيری و هدايت خودشان 
  مسئوليت بيشتری بر عهده بگيرند.

  
  :12تا  8در کالسهای 

موضوع  8آموزان ممکن است  دانش -
 آموزگار داشته باشند؛ و 8درسی و 

انتظارهای بيشتری در مورد  -
پذيری از  تخودکفايی و مسئولي

 آموزان وجود دارد. دانش
 
 

 

 

سی: ارتقاء پرورش اجتماعی، عاطفی، فکری، هنری و بدنی، همراه با مسئوليت اجتماعی. وزارت آموزش و پرورش بی  

سی اين  هدف نظام آموزشی بی
است که به شاگردان توانايی 

ی فردی  ببخشد تا ظرفيتهای بالقوه
خود را پرورش دهند و دانش، 

ی الزم برای مهارتها، و نگرشها
ای سالم و  کمک به جامعه

اقتصادی پر رونق و پايدار را به 
  دست بياورند.

 )3(169قانون مدرسه، اصل

از بخشهای پرورش زبان شفاهی يکی  -
 مهم يادگيری است.

آموزان به طور معمول همراه با  دانش -
ی دبستان را  کودکان همسال خود دوره

 گذرانند. می
ی  ی يادگيری و شيوه آموختن شيوه -

دستيابی به اطالعات از مهارتهای حياتی 
 آيند. به شمار می

های حرفی، عالوه بر  برای تعيين نمره -
ی امتحان معيارهای بسيار بيشتری  نتيجه

شود. برای اطالعات  در نظر گرفته می
های  نمرهبيشتر، به بروشوری با نام 

  مراجعه کنيد. حرفی
 

برخی از مسائل مهمی که بايد در مورد
  گروههای سنی مختلف بدانيد

  در کودکستان:
 ؛شود ی حرفی داده نمی نمره -
شود؛ و يادگيری بر اساس بازی انجام می -
تمرکز بر پرورش مهارتهای اجتماعی و  -

  ای است. مفهومهای پايه
 

  :3تا  1در کالسهای 
 شود؛ ی حرفی داده نمی نمره -
 يادگيری بر اساس موضوع است؛ -
مهارتهای سوادآموزی با استفاده از  -

گيرد، تا با  کتابهای فراوان صورت می
  رسی خاص؛استفاده از يک کتاب د

تمرکز بر پرورش زبان شفاهی،  -
ی واژگان و تقويت مهارتهای  گنجينه

 خواندن و نوشتن است؛

سی بر مبنای نظام آموزشی بی
  ارزشها و باورهای زير است:

های گوناگون و با  يادگيری به شيوه -
 گيرد. های متفاوتی صورت می درجه

يادگيری يک فرايند انفرادی و نيز  -
 تماعی است.اج

و در  –تواند ياد بگيرد  هر کسی می -
 کنار ديگران ياد بگيرد.

بازی يکی از راههای مهم يادگيری  -
 است.

جدايی  از بخشهای يکيگروهی کار  -
 ناپذير کار در مدرسه است.

مقدار تکليفهای درسی که به شاگردان  -
شود بايد متناسب با سن آنها  داده می

 باشد.

 

 


