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  فنی و حرفه ای تورکوآموزشگاه

 
 تحصيالت فنی و حرفه ای

 
  در مدارس عالی فنی و  و ادامه تحصيلجانبه ای را از برای زندگی کاری تحصيالت پايه ای فنی و حرفه ای آمادگی همه 

 .ايجاد ميکندحرفه ای و دانشگاهها را 
 

  آموزشگاهها  ميتوانند امتحان صورت ميگيرد، اما آنهانانتخاب محصلين عمومًا بر اساس نمرات درسی سالهای پيشي -
 ورودی يا شايستگی نيز ترتيب داده و تجارب کاری پيشين متقاضی را مورد توجه قرار دهند

  شرط الزم برای پذيرفته شدن ميباشدمهارت کافی در دانستن زبان فنالندی -
 م ميگيرددرخواست پذيرش بطور سراسری و همزمان در همه نقاط کشور انجا -

  
 آموزشگاه فنی و حرفه ای تورکو

 
 :در آموزشگاه فنی و حرفه ای تورکو ميتوان در اغلب رشته های تحصيلی درس خوانده و مدرک پايه ای آن رشته را دريافت کرد

 
 مکانيک خودرو و ترابری -
 رشته راه و ساختمان -
 رشته مواد غذائی و نانوائی -
 داروئیرشته  -
 صنعت چاپ -
 یرشته کوسمتولوژ -
  )تهويه مطبوع(رشته ماشين آالت، صنايع فلزی و تأسيسات  -
 رشته خانه داری، خدمات نظافت و سرايداری مستغالت -
 بازرگانی و تجارت -
 رشته هتلداری و رستوران -
 گردیرشته توريسم و گردش -
 تکنيک پروسه و آزمايشگاه -
 رشته خدمات اجتماعی و بهداشتی -
 رشته برق و اتوماسيون -
 هنساجی و البسرشته  -
 کاربرد برنامه های رايانه ای  -

 
 : محتوای دوره تحصيلی عبارت است از. سال ميباشد٣طول دوره تحصيالت پايه ای 

  از آنها ميباشندر و کارکردن در محل واقعی کار جزویمواد درسی حرفه ای که يادگيری در کا -
، زبان خارجی، رياضيات، فيزيک و شيمی، کشوردوم زبان مادری، زبان رسمی : مواد درسی عمومی که عبارتند از -

 علوم اجتماعی، کار و پيشه و مهارتهای زندگی کاری، ورزش، علوم بهداشتی، هنر و فرهنگ
  واد درسی قابل انتخاب بطور آزادانهم -

 
 صيلتح

 
 لباسهای کار و هزينه های مربوط به کنابهای درسی،. تحصيل در آموزشگاه رايگان بوده و شامل غذای روزانه مدرسه ميباشد

 يورو متغير ۵٠٠ تا ١٠٠نسبت هرکدام از رشته های تحصيلی از   بهاين هزينه ها. ميباشندابزار آالت کار بعهده خود دانش آموز 
 .برای تحصيل دريافت کند  سال تمام را تکميل کرده باشد ميتواند يارانه تحصيلی از١٧دانش آموزی که . ميباشند

 
کار، روانشناس، پرستار و پزشک آموزشگاه در حمايت و پشتيبانی از دانش آموز   پيشرفت درامه ريزمشاور درسی، طراح و برن

 . انجام وظيقه ميکنند
 

 دانش آموز بايد
 وظيفه شناس، دقيق و دارای رفتار اجتماعی بوده باشد -
 در مدرسه حاضر بوده و بطور فعال در کالسهای درسی و آموزشها شرکت کند -
 الت کار و مواد الزم خواسته شده از برای تحصيل را تهيه کند کتابها، ابزار آ -


