
آموزش و پرورش و مهارت های

Language: Farsi/۵بخشتعلیمات اجتمایعفاریس.



سیستم مدارس 
برریس –ایسلند 

کیل

• .سال۶سال تا۲یا۱مهدکودک از

• .تحصیالت اجباریسال،۱۶تا۶ابتدایی ازمدرسه ی

• ستان نوجوانایی (. باالترسن هایو )سال ۱۹تا۱۶ازدبیر
متوسطه مدرسه یدارند، حق این را دارند که به سن۱۸تا۱۶که

.بروند

• ستاندر  یل تحص( حرفه ایو  فنی  )، افراد یا برای بخش شغیل دبیر
.بخش ورود به دانشگاهیا براییم کنند 

• دانشگاه یا مدارس تخصیص

• .بزرگساالنتحصیل برایادامه ی
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مهدکودک

• بیشتر کودکان در ایسلند از . مهدکودک، اولین مقطع تحصیلی است
.، ولی اجباری نیستمی روندسال به مهدکودک۲تا۱سن

• .می شونداداره شهرداری هایا خصوصی هستند یا توسط مهدکودک ها

• در مهدکودک درخواست بدهید، و ( جا گرفتن)ثبت نامالزم است برای 
.وجود داردیک لیست انتظاربعضی اوقات

• .است در اولویت قرار دارندایسلندیکودکانی که زبان دوم آنها 

• .می روندمحل زندگی خود مهدکودک  بیشتر کودکان به 

• تقسیم شهرداری ها، بین والدین و هزنیه ها. مهدکودک رایگان نیست
فرزند در یک مهدکودک داشته باشند، اگر والدین بیش از یک. می شود

.می شودبه آنها تخفیف داده 
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ادامه–مهدکودک 

• همچنین، در طول .می کنندکودکان در زمان ناهار غذای گرم دریافت 
.می شودچاشنی نیز داده روز به آنها میوه، نان و

• و تشک، بالش و پتو نیز می خوابندسال، در طول روز ۳تا۱کودکان
.می شودبه آنها داده 

• حتی در صورت .می کنندکودکان هر روز در فضای آزاد بازی 
آنها . می کنندکودکان در فضای آزاد بازی بارانی یا برفی بودن هوا،

گرم مخصوص مخصوص باران، لباسه یچکمبارانی، کاپشنباید 
.مخصوص برف، کاله و دستکش داشته باشندهایچکمبرف، 

• و هم در فضای آزاد، ( درون ساختمان)کودکان، هم در فضای بسته 
.می شوندراهنمایی به دقت

• بودن در فضای آزاد بسیار دلنشین و طراوت  بخش است و اگر کودکان 
.باشند، احساس سرما نخواهند کردلباس مناسب پوشیده
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؟یم دهند کودکان در مهدکودک چه کارهایی انجام

• .کاری مشخیص وجود دارندثابت هایروزانه در مهدکودک و برنامه ای

• :مهدکودیک عبارتند ازفعالیت هایبرخی 

• واد سمهارت هایه یزبایی و تقویت پایمهارت هایکار کردن با کودکان برای پرورش 
.آموزش هاو تمایم

• .گوناگون به آنهارسودهایآواز خواندن با کودکان و یاد دادن 

• .کتاب هاکتاب خواندن برای کودکان و اجازه دادن به آنها برای نگاه کردن به  

• ی و ساخت   پروژه هایو در یم دهند انجام کاردسن  کودکان کارهای هنی
کته یخالقان .یم کنندمختلفی رسر

• ون از آن بازی  در )یم کنندکودکان هم درون ساختمان مهدکودک و هم بنر
ات بازی ایمنفضای بازهایمحوط ی (.مخصوص با تجهنر

• ی .یم روندمحیل گردش هایبا معلم خود به  یی گاهکودکان گاه و  ،  هایی تفری    حدر چنیر
.ایمنی با قابلیت رویت باال، بر تن دارندجلیقه هایآنها همیشه
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–مهدکودک 
ادامه

• مربیان با یک معلم مهدکودک دعوت می  -والدین به جلسات اولیا
پیشرفت کودک و چگونگی عمل کردن هایدربارآنها در آنجا.شوند

.می کنندکودک در مهدکودک صحبت 

• کودکان در مهدکودک تحت ارزیابی  های اولیه و ارزیابی  های آگاهی 
.می گیرندآوایی قرار 

• کودکان دارای معلولیت تعلیمات را دریافت کرده و از جانب یک 
.مخصوص نیازهای خاص پشتیبانی می  شوندرشد یا معلمدرمانگر

• درسی ملی ایسلند ه یکار مهدکودک بر اساس راهنمای برنام
همچنین، هر .آن سطح از آموزش استمبتنی بر قانونمهدکودک ها
از عملکرد خود برنامه ایمهدکودکی 

.می کندمنتشر www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/
namskrar /
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ادامه–مهدکودک 

• .، تخصصی و متنوع استمهدکودک هابا کودکان در انجام شدهکار 

• که برای یکایسلندیکودکان با اصالت خارجی پایه و تعلیمی به زبان 
.می کنندآنها الزم است را دریافت ه یآموزش مدرسشروع خوب در

• :می کننددر مهدکودک تمرین کودکان چیزهای زیادی را 

• با تقویت مهارت زبانی و سیستماتیکیدر آنجا، کار 
.می شودزبان آنها انجام هایتوسع

• .می کنندآنها کار گروهی و توجه به یکدیگر را تمرین 

• .می شوندمستقل ترآنها 

• .می شوندآنها برای شروع مدرسه بیشتر آماده 
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• .سال تحصیل اجباری در مدرسه وجود دارد۱۰در ایسلند

• .می کنندآنها از کالس اول شروع . می کنند، مدرسه را شروع می شوندساله ۶کودکان از همان سالی که

• .می کنندو در کالس دهم هستند، تمام می شوندساله ۱۶کودکان مدرسه را زمانی که

• .می شودابتدایی نامیده ه یمدرسه از کالس اول تا دهم، مدرس

• .هستندتمام کودکان حق رفتن به مدرسه را دارند و والدین، طبق قانون ملزم به فرستادن کودکانشان به مدرسه

• .والدین باید برای مرخصی کودکانشان درخواست داده و بیماری آنها را گزارش دهند

• مبنای قانون درسی ملی ایسلند را برای مدارس اجباری، برهایبرناموزارت آموزش، علوم و فرهنگ راهنمای 
.برای آن سطح از آموزش، منتشر کرده  است www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/
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• در )کودکانت حق تحصیل شخصی و تحصیل برای نیازهای خاص همهی
.می باشندرا دارا (صورت نیاز

• مشارکت دارند؛ برای مثال دخترها و پسرها هر دو درس هاکودکان در تمامی 
فیزیکی آموزش های، شنا و خانه داریمهارت های، نجاریچوب و در کارگاه
.می کنندشرکت 

• ابتدایی انجام هایمدرسآموزش  های فیزیکی در هر سال از 
.می دهندنهم امتحان شنا کودکان در کالس.می شود

• والدین، حتی در صورت مخالفت با برخی دروس، مجاز به نگه داشتن 
.نیستندکودکان در منزل

• خودکار به کالس بطورتمامی کودکان پس از تعطیالت تابستان و در پاییز
.ندارددر آن زمینه، عملکرد علمی اهمیتی.می روندباالتر
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دروس

• دموکرات، ساکنین کشور باید هم دانش عمومی و هم امکان تفکر مستقل ه یدر یک جامع
.داشته باشندرا

• کار مستقل و روش هایمدارس، عهده  دار در اختیار گذاشتن تحصیالت عمومی و تمرین 
.بحرانی هستندتفکر

• به  عنوان زبان دوم و پشتیبانی ایسلندیاختصاصی زبان کالس هایدر نیازهایشانافراد برای 
تحصیلی برنامه هایو در صورت نیاز، می شوندآنها در مطالعات عمومی، ارزیابی از

.می شوندبرای دروس علمی ارائه منطبق

• .در مدرسه برای کمک در انجام تکالیف نیز درخواست دادمی توان

• :، برای نمونهمی شونددروس زیادی در مدرسه تدریس 

• خارجی، ریاضی، علوم طبیعی، مطالعات زبان های، خواندن، نوشتن، ایسلندیزبان 
، کاردستیزندگی، علوم کامپیوتر، آموزش فیزیکی، مهارت هایجنسی، اجتماعی، آموزش

.، موسیقی و شناخانه داری، مهارت  هاینجاریهنر، کارگاه 
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تحصییلارزیایی 

• می شودوارد ( منتور)مدرس ه یارزیابی دستاوردهای تحصیلی در سامان www.infomentor.is :معیار ارزیابی

• عالی

• (دارای مهارت)خوب 

• (رضایت بخش)در مسیر درست 

• نیازمند تمرین

• بدون مهارت و تسلط

• .مختلف دریافت کنندمعیارهای ارزیابی دروسهایدربارکه توضیحات مفصلی از معلمان می شودبه والدین توصیه 

• .شودو بهتر است برای جلسات اولیا مربیان به ذهن سپردهمی شودپیشرفت بر مبنایی فردی ارزیابی 

• برخی دروس شرکت کنند؛ آمادگیکالس های، در می کنندمتوسط را شروع هایمدرس، زمانی که بی گاهنوجوانان باید گاه و 
.رسانده اندابتدایی را در ایسلند به اتمام هایدورحتی اگر 

112021 www.landneminn.is

http://www.mentor.is/


• .می شوداستفاده دانش آموزدیجیتال مدرسین برای مدیریت حضور و غیاب، تحویل تکالیف و عملکردپلتفرماز 

• داده و پیشرفت کودکان در بیماری را گزارشمی تواننددر آنجا، آنها . مدرسین دسترسی دارنده یوالدین به سامان
.مدرسه را پیگیری کنند

• .والدین آنها را دیدتماس و یا ایمیله یدر این سامانه اسامی تمامی افراد کالس، شمارمی توانهمچنین، 

• .تلفن همراه نیز در دسترس استهایبرنامیک به عنواناین سامانه، 

• .در سیستم، گواهی دیجیتال استثبت نامبهترین راه برای 

• www.mentor.is
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ارتباطات در مدرسه

• تحت هیچ شرایطی، نمی توانندهیچ یک از معلمین یا کارکنان مدرسه 
.تنبیه بدنی مجازات کندرا بادانش آموزان

• ی و قوانین مدیریتشیوه نامهبرمبنایمرتبط با مدرسه فعالیت هایاصول 
معلمین و کودکان باید در ارتباطات با یکدیگر .هر مدرسه است

.احترام طرفین را حفظ کنند

• اگر مسائل رفتاری یا اصولی جدی هستند، در صورت نیاز اقدامات 
.می شودمدرسه، والدین و متخصصین دنبال با مدیرانچاره سازی

• و مدارس می شوداذیت و آزار در مدرسه موضوعی بسیار جدی تلقی 
.پاسخگویی دارنده یفصل آن برنامابتدایی برای حل و
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زبان بویمزبان دومبه عنوانایسلندیکودکان با زبان

• نزدیک ترینهر کودک مهم و کلید ارتباطات با ( مادری)زبان بومی 
.استسرپرست کودک

• خوب در زبانی بومی، اثرات گوناگونی بر رشد و پیشرفت پایه ای
.کودکان دارد

• والدین باید از زمان تولد کودک، از زبان بومی استفاده و آن را در 
.کودک تقویت کنند

• مختلف را برای زبان هایکالس هایزبانی، -انجمن دوزبان بومی
.می کندکودکان ارائه  www.modurmal.com

• خوبی برای تقویت زبان بومی راهنمایی هایریکیاویکشهر وب سایت
.کرده استارائه کودکان به والدین www.reykjavik.is/allir-med
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ایسلندی: کودکان با زبان ایسلندی به عنوان زبان دوم

152021 www.landneminn.is

.  مهارت در زبان ایسلندی برای موفقیت در تمامی سطوح مدرسه، بسیار مهم است•
نه، اهداف روزاهایبرنام.والدین باید با تمام وجود در مدرسه و تکالیف کودکان شرکت کرده و برای آن وقت بگذارند•

.و تشویق و تقدیر مثبت گرایانه، مهم هستندواقع گرایانه
تر بار قرائت هفتگی در منزل که در آن کودکان متنی را به صورت بلند برای والدین یا خواهر و برادار بزرگ۵•

.  می خوانند، بسیار مهم است
https://mml.reykjavik.is/

ن روش ها همچنین باید از زمان خارج از مدرسه برای تقویت و ارتقای زبان ایسلندی استفاده کرد، که ای•
:  عبارتند از

.تماشای تلویزیون و محتوای دیجیتال به زبان ایسلندی و با زیرنویس ایسلندی برای کودکان•
استفاده از برنامه ها و بازی هایی که زبان ایسلندی، درک مطلب و سایر موضوعات را آموزش می دهند، برای مثال •

www.menntamalastofnun.is وwww.fraedslugatt.is
. ترغیب کودکان به خواندن کتاب به زبان ایسلندی و رفتن به کتابخانه•
.  مشارکت در بازی، سرگرمی و فعالیت های ورزشی با هم کالسی ها و دوستان•

عالقه و . وداین امر مشمول کودکان نیز می ش–شما باید برای موفقیت در شرایط جدید به خوبی کار کنید •
.  پشتیبانی از جانب والدین عامل مهمی است

https://mml.reykjavik.is/
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هزینه هاخدمات و
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بط آنها مسائل مرت.  مدارس ابتدایی، پرستاران مدرسه ای دارند•
د با سالمت را به کودکان آموزش می دهند و کودکان می توانن

.  در صورت آسیب و جراحت به آنها مراجعه کنند

ز روانشناسان، مشاوران تحصیلی و مشاوران دانش آموزی نی•
.  در مدارس ابتدایی مشغول به کار هستند

کودکان تمامی .  ابتدایی رایگان استه یمدرسه یشهری•
کتاب های درسی، کتاب های کار و نوشت افزار را امانت 

ه یایالت و شهرداری ها تمامی هزینه های ادار.  می گیرند
.   مدرسه را می پردازند

غذای گرمی که کودکان در مدرسه دریافت ه یوالدین هزین•
ای کودکان می توانند به جای غذ. می کنند را پرداخت می کنند
.  خود را از خانه بیاورنده یمدرسه، غذای بسته بندی شد

مربیان دو بار در سال انجام می شوند؛ در -جلسات اولیا•
صورت لزوم، مترجم شفاهی نیز در جلسه حضور خواهد 

.  یافت



برابری در تحصیالت

17

کودکان، فارغ از ه یقانون مصوب مدارس اجباری بیان می کند که هم
محلی خود ه ییادگیری، حق تحصیل مناسب در مدرستوانایی یا مشکالت

.را دارا هستند

ایسلندیاین قانون اظهار می کند که کودکان با زبانی بومی به غیر از زبان 
.هستندایسلندیتحصیل مناسب به زبان دارای حق

مدارس آموزش خاص نیز برای کودکان با اختالل در یادگیری دایر هستند 
.باشندمناسب ترعمومی ه یاز یک مدرسمی توانندموارد و در برخی

این .درسی وزارت خانه باشنده یمدارس ابتدایی باید تابع راهنمای برنام
که کودکان در هر کجا که ساکن هستند، باید آموزش با بدان معنی است

با این حال، مدارس باید در نقاط مختلفی.استانداردی یکسان دریافت کنند
.متمرکز باشند
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بدانیدخوب است 
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.  سال تحصیلی از پایان ماه اوت تا اواسط ژوئن است•

ه کودکان را در روزهای تعطیل ب–هر تقویم مدرسه ای را به خاطر بسپارید •
!مدرسه نفرستید

زمستانی وجود ه یروز۳-۲در هر دو ترم پاییز و بهار مدارس، تعطیلی •
.   همچنین تعطیلی کریسمس و عید پاک نیز وجود دارد.  دارد

در این. در هر سال تحصیلی، چندین روز برای آمادگی معلمین وجود دارند•
روزها، مدرسه تعطیل است اما معلمین فعالیت های مدرسه را سازمان دهی 

.  می کنند

از زمانی که تعطیالت آمادگی معلمین، کریسمس و عید پاک در زمانی خارج•
ریحی تعطیالت رسمی باشند، می توان برای مراقبت از کودکان در مراکز تف

. هزینه پرداخت کرد

ارج خ( مرخصی)باید برای تعطیلی .استاجباری حضور در مدرسه ابتدایی •
.  از تعطیالت رسمی درخواست ثبت شود

.  همچنین، گزارش بیماری کودک به مدرس یا دفتر مدرسه، اجباری است•



همکاری با خانه
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.  همکاری خانه و مدرسه مهم است•
https://reykjavik.is/foreldravefurinn

ند و کودکان، والدین و معلمین باید با یکدیگر در ارتباط باش•
ل تماس یا ارسا.  جریان کارهای مدرسه صحبت کننده یدربار

یا دروس، رفتاره یایمیل به معلمین و دریافت اطالعات دربار
. سالمت کودک، همواره امکان پذیر است

م آنها توجه والدین به تکالیف کودکان و کمک به کودک در انجا•
.  بسیار مهم است

کودکان باید، حداقل ه یهم. تمامی آموزش ها استه یسواد، پای•
ن پنج بار در هفته، قرائت با صدای بلند را در حضور والدی

.  انجام دهند

محتوای رایگان www.fraedslugatt.isوwww.mms.isوب سایت هایی•
زیادی برای دانش آموزان ابتدایی جهت تمرین دروس مختلف 

.دارند

http://www.mms.is/
http://www.fraedslugatt.is/


همکاری میان 
–خانه و مدرسه 

ادامه
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السی که یوالدین در کالس یا در سال تحصیلی، نمایند•
ین انتخاب می کنند که مراسم های مختص کالس و والد

.  را سازمان دهی می کند

آنها جلسات . انجمن های اولیا در مدارس فعال هستند•
له و تحصیلی برای والدین، پیاده روی  آخرهفته در مح

.  سایر چیزها را برنامه ریزی می کنند

الیت های استفاده از گروه های فیسبوکی والدین برای فع•
مرتبط با مدرسه، متداول است؛ برای مثال ارسال 

مهمانی تولد برای همکالسی ها یا آگهی  ه یدعوت نام
.  برای لباس یا سایر وسایل گمشده

والدین باید به ایمیل های ارسالی از طرف مدرسه و •
مدرسه و اطالعات روی وب سایتمعلمین، 
.داشته باشندویژه ایدرس توجه هایسامان



مراکز تفرییح
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روزهای دوشنبه تا جمعه، ۱۷:۰۰تا ۱۳:۳۰تمامی مناطق شهری، پس از مدرسه، از ساعت •
.مکانی در مرکز تفریحی در اختیار کودکان کالس های اول تا چهارم قرار می دهند

هم مراقبت طوالنی تر پس از مدرسه برای کودکان و نوجوانان معلول از کالس پنجم تا دوازد•
.امکان پذیر است

https://www.stjornarradid.is/verkefni/felags-og-fjolskyldumal/fatlad-folk/leidbeinandi-reglur-fyrir-sveitarfelog/

د به خانه باید فرزندان خود را در مرکز تفریحی ثبت نام و زمانی که به دنبال آنها می روید یا خو•
.  می روند را تعیین کنید

.  ثبت نام معموالً از طریق وب سایت شهرداری و به صورت آنالین انجام می شود•

.  شهریه به هر شهرداری بستگی دارد.  مراکز تفریحی بدون شهریه نیستند•

برای مراکز تفریحی الزامی نیستند، اما والدین بسیاری به دلیل شاغل بودن، پس از مدرسه•
.  فرزندانشان از مراکز تفریحی استفاده می کنند

https://www.stjornarradid.is/verkefni/felags-og-fjolskyldumal/fatlad-folk/leidbeinandi-reglur-fyrir-sveitarfelog/


؟یم گذرد در مراکز تفرییح چه
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.  مراکز تفریحی برای رشد اجتماعی کودکان و تقویت زبان آنها بسیار مهم هستند•

:کار در مراکز تفریحی تخصصی و متنوع است؛ برای مثال کودکان در آنجا•

.  با کارت بازی می کنند، کاردستی می سازند و پروژه های فصلی انجام می دهند•

. با یکدیگر، در محوطه و درون ساختمان بازی می کنند•

در کارهای گروهی مانند کالس های یوگا، کالس های هنری یا کالس های کامپیوتر •
.شرکت می کنند

و میوه و ( مانند ماست و موسلی یا نان و چاشنی)در طول روز، به کودکان غذای سبک •
.  سبزیجات داده می شود

باز می روند و باید ه یکودکان، هم در مدرسه و هم در مرکز تفریحی، همه روزه به محوط•
.  دکودکان همواره راهنمایی می شون. بسته به وضعیت آب و هوایی، لباس مناسب بپوشند



ادامه–مراکز تفرییح 
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ی به در مناطق شهری بزرگتر، اغلب یک اتوبوس تفریحی وجود دارد که کودکان را از مرکز تفریح•
دنبال پس از آن، والدین به. )می بردشده در منطقه برنامه ریزیتمرین ورزشی یا فعالیت  های تفریحی 

(.می روندخود به خانه بچه هایا بچه ها

ز مراک. می شوددر هر سال تحصیلی، چندین روز به آمادگی کارکنان مراکز تفریحی اختصاص داده •
.تفریحی در آن روزها برای کودکان دایر نیستند

آنها، .  کنندمیتابستانی برای کودکان ارائه کالس هایدر طول تعطیالت تابستانی مدارس، مراکز تفریحی •
کودکان برای شرکت در .می روندمحلی و ماجراجویانه گردش هایاغلب به شنا و کالس هادر این 

.کنند و شهریه پرداخت شودثبت نامتابستانی باید کالس های

.می کنندبرای کودکان ارائه تابستانهکالس هایانجمن هاورزشی و سایر انجمن هایبسیاری از •



فعالیت هااهمیت
ورزیسر برای ی

کودکان
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حبت مطالعات نشان می دهند که کودکانی که زبان ایسلندی را به  عنوان زبان دوم ص•
می کنند، به ندرت در فعالیت های ورزشی یا سرگرمی مختص کودکان شرکت 

.می کنند

ورزشی خارج از مدرسه برای تمامی کودکان بسیار مهمفعالیت هایمشارکت در •
.است

جدید را آموزش زمینه هایدر قابلیت هاآنها به جز مدرسه، در آنجا مهارت و •
به دیایسلناز زبان و دوستیابی؛ همچنین، ارتباطات اجتماعی را تمرین، می بینند
.می کنندگوناگون استفاده شیوه ای

رک از در دنیایی مشتمی روندتفریحی فعالیت هایکودکان با اصالت خارجی که به •
گی با این کار عامل مهمی در یکپارچ. می کنندشرکت همکالسی هایشانتجربیات با 
.جدید استجامعه ای

روی شده در ایسلند، تخصصی بوده وبرنامه ریزیورزشی و سرگرمی فعالیت های•
.می شودارتباطات خوب، همکاری و زندگی سالم تاکید 
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الیت های آنها فع. تمایم مناطق ریکیاویک و شهرک ها، باشگاه های ورزیسر فعایل دارند•
حبوب میان فوتبال و هندبال از ورزش های م.مختلفی برای کودکان ارائه یم کنندورزیسر 

ان و .پرسان استدخن 
، باشگاه های ژیمناستیک، باشگاه های شنا، مدارس رقص، باش• گاه های کاراته مدارس موسیف 
، نمونه هایی از انجمن هایی هستند که کالس هایی بر و ای کودکان انجمن های استعدادیایی

.یم کنندارائه
ی والدین نقش فعایل در فعالیت های تفرییح کودکان ایفا و آنها را در رخدادها•

، .کنرست ها و نمایشگاه ها همرایه یم کنندورزیسر
و –فعالیت های متنوع والدین اغلب بخشر از فعالیت های تفرییح کودکان است•

.برای آشنایی با سایر والدین و تمرین زبان ایسلندی استمناسنی شیوه ی
!بخاطر بسپاریدکمک هزینه فعالیتهای اوقات فراغت را•

https://www.flickr.com/photos/21085902@N08/15043231979
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 اجتمایع 
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زندیک
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. مراسم تولد برای اکثر کودکان مهم است•

برای بیشتر کالس ها قوانینی برای تولدها دارند و•
وه مثال، بهترین روش برای مطلع شدن ار آنها، گر

.   کالسی والدین است

ازدید کودکان در ایسلند از سنین پایین شروع به ب•
از دوستان و همکالسی ها و دعوت از همکالسی ها 

برخی مدارس، گروه های دوستی .  می کنند
.  برنامه ریزی شده ای در کالس ها دارند

همراهی با کودکان در اولین دیدارها و گرفتن •
. شماره تماس والدین دوستان، امری طبیعی است



 اجتمایع نوجوانان
ی

زندیک
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.  زندگی اجتماعی با هم سن و ساالن، برای نوجوانان مهم است•

مراکز تفریحی در محدوده و مناطق شهری راه اندازی شده اند و مکان هایی هستند که •
، کارکنان زمانی که مراکز باز هستند. نوجوانان می توانند در آنجا با یکدیگر دیدار کنند

.  در آنها حضور دارند

گزار ابتدایی، عالوه بر رویدادهای تفریحی که در طول سال تحصیلی بره یدر مدرس•
ت می شوند، نوجوانان اغلب در فعالیت های گوناگون مرتبط با عالیقشان نیز شرک

. می کنند

وبسایت Reykjaskóli in Hrútafjörðurاردوگاه مدرسه در ریکیاسکولی در •
www.skolabudir.isکودکان به مدت یک. برای کودکان کالس هفتم ابتدایی است

.  هفته در آنجا می مانند و به یادگیری، بازی و کار می پردازند

http://www.skolabudir.is/


مدارس متوسطه
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به حق رفتن( کالس دهم)ابتدایی را به پایان می رسانند ه یکودکانی که مدرس•
.متوسطه را خواهند داشته یمدرس

.     ساله را ارائه می کنند4-3تحصیلی ( کالج ها)مدارس متوسطه و مدارس عالی •

.  در مدارس متوسطه و عالی می توان آزمون ورود به دانشگاه را به اتمام رساند•
.  این آزمون پیش نیاز ورود به دانشگاه است

ا نیز همچنین، می  توان در مدارس متوسطه تحصیالت فنی حرفه ای و هنرستانی ر•
.  به اتمام رساند

ای درسی ملی ایسلندی بر مبنه یوزارت آموزش، علوم و فرهنگ، راهنمای برنام•
. قانون آن سطح تحصیلی را منشتر کرده است

www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/

http://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/


–مدارس متوسطه 
ادامه
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د، ابتدایی را به اتمام می رساننه یبیشتر افرادی که مدرس•
وسطه مته یتصمیم می گیرند برای یادگیری بیشتر به مدرس

.  بروند

اکثر مشاغل در جامعه ای مدرن نیازمند تحصیالت در سطح•
.  متوسطه یا دانشگاهی هستند

بود سطح تحصیلی باالی ملت، کیفیت زندگی افراد را به•
می بخشد، رشد اقتصادی را افزایش می دهد و فرصت های 

ا دولت، هم دختران و هم پسران ر. شغلی جدیدی ایجاد می کند
.  برای کسب تحصیالت ترغیب می کند

الت نرخ فارغ التحصیلی از مدارس متوسطه میان افراد با اص•
اتمام تحصیالت متوسطه و . خارجی قابل مالحظه است

بهره وری از تمامی حمایت های امکان پذیر در تحصیل، برای
.  افراد جوان مهم است



ادامه–مدارس متوسطه 
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.می پردازددولتی را هایمتوسطمرتبط با کارکرد مدارس هزینه هایدولت تمامی •

.می شودخصوصی شهریه پرداخت هایمتوسطدر مدارس •

.تایید را بپردازندهایهزینخود را خریداری کنند و کتاب هایپایددانش آموزان•

.  با تابعیت خارجی دارندجوانخاصی برای افراد دانشمدارس ، چندین•
•Tækniskólinn) )(www.tskoli.is)

•FÁ )Fjölbraut in Ármúli( (www.fa.is)

•FB )Fjölbraut in Breiðholt( (www.fb.is)

•Kópavogur College )MK( (www.mk.is)

http://www.tskoli.is/
http://www.fa.is/
http://www.fb.is/
http://www.mk.is/
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.  درخواست و استفاده از پشتیبانی موجود، حقی طبیعی است•

ته توانایی آن ها کمک به افراد در یافتن رش. در هر دبیرستان، مشاوران مخصوص دانش آموزان وجود دارند•
.  مناسب برای تحصیل و پشتیبانی از دانشجویانی است که در تحصیل خود مشکل دارند

.برخی از مدارس یا انجمن ها اقدامات کمکی داوطلبانه را ارائه می دهند•

نوعی سیستم کمکی در مدرسه وجود دارد که طبق آن دانش آموزان قدیمی تر به دانش آموزان جدید کمک •
.می کنند

ر چندین کانون از جمله گروه های ُکر، تئات.  زندگی اجتماعی در مدارس دبیرستان پرجنب وجوش است•
ده در هیچ یک از رویدادهای برگزارش. وکانون های نمایشی دایرشده و رویداده های سرگرمی برگزار می شود
.  توسط انجمن دانش آموزان دبیرستان، مشروبات الکلی مجاز نیست



:تحصیالت عایل
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، ندرسانده ابه پایان آموزشکدهافرادی که امتحان کنکور خود را در دبیرستان یا •
.توانایی شرکت در دانشگاه را دارند

الج ، کآکوریریدانشگاه ایسلند، دانشگاه : رسمی ایسلند عبارتند ازدانشگاه های•
.و دانشگاه کشاورزی ایسلندهوالردانشگاه 

و دانشگاه بیفروست، دانشگاه ریکیاویکدانشگاه : خصوصی عبارتند ازدانشگاه های•
.هنر ایسلند

موجود، بودجه ایالتیدوره هایمتناسب با تعداد دانشجو و قرارداد دانشگاه هاتمام •
.خصوصی شهریه بگیرنددانشگاه هایممکن است، اما فقط می کننددریافت 



-تحصیالت عایل 
ادامه
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بعضی از دوره های دانشگاه برای ورود به سال دوم •
دارای آزمون ورودی یا فقط تعداد معینی دانشجو 

. هستند

در اکثر رشته ها تعداد دانش آموزان محدود نیست و •
.  الزم است۵برای ادامه تحصیل حداقل نمره 

گاهی تعداد زیادی از افراد در ایسلند، تحصیالت دانش•
اکثریت آن ها را بانوان. خود را به پایان می رسانند

.  تشکیل می دهند

ی تمام دانشگاه ها هزینه ثبت نام و دانشگاه های خصوص•
پرداخت تمام هزینه های. نیز شهریه تحصیلی دارند

.  مطالب آموزشی برعهده خود دانشجویان است



ی مایل تحصیالت دانشگایه تامیر
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ی صندوق وام دانشجویی ایسلند برای دانشجویان در طول مدت تحصیل، وام دانشجوی•
www.lin.is. این وام به نتیجه و پیشرفت تحصیلی بستگی دارد. ارائه می دهد

وام های دانشجویی به افراد این امکان را می دهند تا فارغ از وضعیت مالی یا سوابق•
. تحصیلی خود در دانشگاه حضور پیداکنند

همچنین بسیاری از دانشجویان در کنار تحصیالت خود، به صورت نیمه وقت کار•
. می کنند

. تاجاره آنجا ارزان اس. مسکن دانشجویی، آپارتمان های قابل اجاره برای دانشجویان دارد•
www.studentagardar.is. برای دریافت آپارتمان مسکونی دانشجویی، لیست انتظار وجود دارد

http://www.lin.is/


دانشجویان خارخی 
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همچنین زبان دوم وبه عنوانرا ایسلندیدانشگاه ایسلند، دیپلم •
خارجی ارائه داشجویانرا به ایسلندییک دوره لیسانس 

www.hi.is. می دهد

را به زبان تافلبرای ورود به دوره دیپلم، باید آزمون •
.انگلیسی قبول شوید

و برای ورود به دوره لیسانس ایسلند، به یک آزمون ورودی•
.یک پیشینه تحصیلی خوب در ایسلند نیاز است

ی شرایط الزم برای ارزیابدانشگاه هادیگر دانشکده هایدر •
ان خارجی یا انگلیسی برای دانشجویایسلندیوضعیت به زبان 

.متفاوت  است

بهتر است برای بررسی امکان تحصیل و یا ارزیابی •
تحصیالت قبلی دانشگاه، از یک مشاور دانشجویی 

.وقت بگیرید



ارزیایی تحصیالت و مدارک سایر کشورها
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حصیالت با اتمام تحصیالت خود یا تحصیالت دانشگاهی تان، می توانید برای ارزیابی ت•
می  خود در شرکت ملی سرمایه گذاری انگلیسی، مرکز آکادمی اطالعات ملی شناخت عل

www.enicnaric.is. اقدام کنید

. اگر مدرک تخصصی دارید نیاز به مجوز فعالیت از وزارت مربوطه است•

. سایت یوروپس دارای خالصه ای از عناوین تخصصی ایسلند است•
www.erasmusplus.is/menntun

چنین هنگامی که یک ارزیابی رسمی انجام می شود، متقاضی باید یک فرم درخواست و هم•
عات نسخه کپی از مدارک را به شرکت ملی سرمایه گذاری انگلیسی ، مرکز آکادمی اطال

. ملی تحویل دهد، و سپس با نامه رسمی به درخواست پاسخ داده می شود

آموزش تخصصی مجاز از خارج از کشور در مرکز آموزش آی دی ای ان ارزیابی •
www.idan.is(.به جز الکترونیک)می شود 

http://www.enicnaric.is/
http://www.erasmusplus.is/menntun
http://www.idan.is/


ادامهتحصیل،آموزشبزرگساالن

. آموزش متوالی بخش مهمی از زندگی بزرگساالن است•

اه بعضی از افراد در سنین باالتری از دوره دبیرستان، آموزش تخصصی یا دانشگ•
ید به افراد دیگر با تغییر حرفه خود و آموختن موضوعات جد. فارغ التحصیل می شوند

ات هر ساله بسیاری از افراد در دوره های آموزشی اوق. تحصیالت فرعی خود می افزایند
. فراغت و دوره های مربوط به کار شرکت می کنند

ن تاثیر پیشرفت فناوری، مشاغل جدید، ماشینی شدن کارها، بر زندگی و کار بزرگساال•
. نیاز به همراهی با نوآوری ها و افزودن به دانش آن ها بسیار زیاد است. می گذارد
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ادامه-ادامه تحصیل 
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ان، زبدوره های، ایسلندیدوره هایمراکز یادگیری مستمر در سراسر کشور دایر شده و •
ا آموزشی اوقات فراغت، آموزش سطح دبیرستان برای بزرگساالن و غیره ردوره های
.می دهندارائه 

راهنمای آموزشی و شغلی رایگان را برای دوره هایهمچنین مراکز یادگیری مستمر •
.می دهدبزرگساالن ارائه 

نیز فعالیت می دهندرا ارائه ایسلندیدوره هایآموزش ویژه زبان که آموزشگاه های•
.می کنند

گواهینامه دوره هایآموزشگاه رایانه، آموزشگاه ماساژ، : تخصصی مانندآموزشگاه های•
.حسابداری و موارد دیگر نیز دایر هستنددوره هایرانندگی تجاری، 



FA
مطالعای  برنامه های)

مرکز خدمات 
(پرورشآموزش

(ETSC مرکز فنی و : 
برنامه های( علیم اروپا

(تحصییل
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آموزشگاه های دارای گواهینامه کیفیت از وزارت آموزش،•
را علوم و فرهنگ می توانند برنامه های تحصیلی ویژه ای
که به صورت یارانه از صندوق آموزش و پرورش 
.   دهنددریافت می کنند و نسبتا قیمت مناسبی دارند، ارائه

است که در Menntastoðirنمونه ای از این برنامه ها، •
وس آن بزرگساالن، ریاضیات، زبان ایسلندی و سایر در

یلر را به عنوان آمادگی برای تحصیالت مقدماتی دانشگاه ک
پس .یا مطالعات مقدماتی در دانشگاه ریکیاویک می آموزند

www.keilir.net. از آن افراد می توانند به دانشگاه مراجعه کنند
www.ru.isو

برنامه های آموزشی به مطالعات مربوط به کار و درس های •
عمومی تقسیم می شوند و برنامه های درسی را می توان در
. وب سایت مرکز خدمات آموزش و پرورش مشاهده کرد

www.frae.is

http://www.keilir.net/
http://www.ru.is/
http://www.frae.is/


:برای مهاجرانبرنامه آموزیسر 
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برنامه های تحصیلی مرکز فنی و علمی اروپا به ویژه برای •
.مهاجران طراحی شده است

ور خواندن و نوشتن به ایسلندی، برای افرادی طراحی شده است که به ط•
خاص خواندن و نوشتن و همچنین آموزش رایانه و مبانی به زبان 

.  ایسلندی را می بایست یادگرفته و تمرین کنند
جتماعی فرهنگ و انجمن ایسلند، با تأکید بر مطالعات ایسلندی، مطالعات ا•

سطح )و آموزش رایانه برای افرادی با پیشینه تحصیلی در ایسلند دارای
.طراحی شده است( ۴و۳

سایر برنامه های آموزشی گاهی اوقات توسط مراکز یادگیری •
مستمر برای افرادی که زبان ایسلندی را به عنوان زبان دوم

یک دوره آموزش تخصصی . آموزش می بینند، مناسب است
.  کوتاه مدت نیز با برنامه های تحصیلی مرتبط است

برای متقاضیان کار، دوره های مختلفی برای تقویت آن ها در•
اداره کار بر این خدمات . بازار کار ارائه داده می شود

.  نظارت داشته و با چندین مربی همکاری می کند



مهارت هاارزیایی 
رسیم و خصویص) ی غنر (اعتبار سنیحی یادگنر
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به کاری، شایستگی واقعی، مهارت های ترکیبی است که فرد به روشهای مختلف مانند تجر•
ندگی کارآموزی، تحصیل در اوقات فراغت، تحصیل در دانشکده، فعالیت های اجتماعی، ز

.  در خارج از کشور و زندگی خانوادگی کسب کرده است

 ها در ارزیابی مهارت، تأیید و سنجش شایستگی واقعی یک فرد بوده و با ارزیابی آن•
.  برابر آموزش رسمی یا نیازهای صنایع، مهارت ها و دانش را قابل مشاهده می کند

این کار . ارزیابی مهارت در برخی از مشاغل از پیش تعریف شده، صورت می گیرد•
. توسط مراکز یادگیری مستمر در سراسر کشور انجام می شود

ی سال یا بیشتر و حداقل سه سال سابقه کار در زمینه مورد ارزیاب۲۳شرایط الزم سن •
www.frae.iswww.naestaskref.is. است

http://www.frae.is/
http://www.naestaskref.is/


راهنماییآموزشیوشغلی

القه، مشاوران تحصیلی و شغلی با توجه به شرایط خود فرد را مالقات و به آنها کمک می کنند تا بر اساس ع•
.  مهارت ها و نقاط قوت، جهت مطالعه یا کار خود را پیدا کنند

به منظور افزایش خودآگاهی، تجزیه و تحلیل زمینه های مورد عالقه، تعیین اهداف، کسب اطالعات در مورد•
.  بت کنیددوره های تحصیلی و دریافت کمک برای یافتن شغل، می توانید با یک مشاور تحصیلی و شغلی صح

انی مشاوران تحصیلی و شغلی معموالً روش های تحصیل را در دانشکده ها آموزش داده و از دانشجویان پشتیب•
.  آنها همچنین برای ارزیابی مهارت ها خدماتی ارائه می دهند. می کنند

برای افراد در مراکز یادگیری مستمر، مصاحبه. مشاوران تحصیلی و شغلی در تمام مقاطع تحصیلی کار می کنند•
. رایگان است
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سایتها
www.bifrost.is

www.enicnaric.is

www.erasmusplus.is/menntun

www.fa.is

www.fb.is

www.frae.is

www.fraedslugatt.is

www.fraedslumidstodvar.is

www.fristund.vala.is

www.hi.is

www.holar.is

www.icelandiconline.com

www.idan.is

www.infomentor.is

www.island.is/simennt

www.naestaskref.is

www.rafraenreykjavik.is

www.retor.is

www.reykjavik.is/allir-med

www.reykjavik.is/foreldravefurinn

www.ru.is

www.skolabudir.is

www.stjornarradid.is/verkefni/felags-og-

fjolskyldumal/fatlad-folk/leidbeinandi-reglur-fyrir-

sveitarfelog/

www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/

www.studentagardar.is

www.thetincanfactory.eu

www.tskoli.is

www.unak.is

www.keilir.net

www.klettaskoli.is

www.lbhi.is

www.lhi.is

www.lin.is

www.mcc.is

www.mentor.is

www.festaha.is

www.mk.is

www.mml.reykjavik.is/

www.mml.reykjavik.is/

www.mms.is

www.mms.is/listi-yfir-

skola

www.modurmal.com

www.multimal.org
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