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[farsi] 

:آموزش اصول
  یريادگي اعالن

  :یستيبا یکارآموز محل و ەمدرس
 

 ەش بي خویها و استعدادهاي توانائە، امکانات برابر در جهت توسعی کارآموزیدهايکاند/ دانش آموزان و کارآموزانەي کلە ب✹
  دي نماەگران ارائي با دی و در همکاریصورت انفراد

  
  ديک نماي آنها را تحری و کنجکاوی، پشتکاریريادگي ە بی کارآموزیدهايکاند/وزانل دانش آموزان و کارآمي تما✹

 
 آنها را ی تفکر انتقادیيش وتواناي خویريادگي ی راهبردهاە را در جهت توسعی کارآموزیدهايکاند/ دانش آموزان و کارآموزان✹
  ديک نمايتحر
 
 و ی، اجتماعی اخالقیي تواناەش، توسعيت خوي و هوی شخصەسع در جهت توی کارآموزیدهايکاند/ دانش آموزان و کارآموزان✹

 ديک نمايک تحري و مشارکت دموکراتی درک دموکراسیي و توانایفرهنگ
  

 انتخاب ە بتوانند آگاهانی کارآموزیدهايکاند/دانش آموزان و کارآموزان ەنکيد تا ايالت مشارکت دانش آموزان را فراهم نماي تسه✹
  را انجام بدهندەنديت و کار آالي و انتخاب تحصیاخالق

  
  ج دهدي و روش کار متنوع را تروەافتي آموزش سازگار✹
 
  ديب نمايک و ترغيرا تحر ني معلمیي تواناە و توسعە استفاد✹
 
 دي کودکان و نوجوانان باشند، کمک نمای برایيند و الگوي نماە واضح جلوی عنوان رهبرانەان بين و مربي معلمەنکي درجهت ا✹
 
 دي کمک نمایريادگي بهبود بهداشت، رفاه و ە بیريادگيط کار و ي ومحی روانی و اجتماعیکيزيط في محەنان حاصل کند کيم اط✹
 
  دين نماي را تضمەسرپرستان در قبال مدرس/نيت والديد و مسئولي را فراهم نماە با خانیالت همکاريتسه ✹
 
 ديول را فراهم نما معقەوي شە در امر آموزش بیالت مشارکت مردم محلي تسه✹
 
 
 

  دياوريدست بەر بيت زيد در ساي توانی کامل اصول آموزش را مەنسخ
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 هنگام نيوالد عنوان ەب شما. ديگرد ەيته2006  سال در دانش ارتقاء ەبرنام با ەرابط در علوم وزارت طرف از یريادگي اعالن
 .ندينما حفظ را اصول نيا آموزش امر در ەک ديبخواه ەمدرس از تا ديباش ەداشت همراهەب را آن ديتوان یم ەمدرس با ەجلس
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