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   وه گوتنه  وانهر بۆ  یگهرنگاوی کا وت هه حه
  

  له  ککه یه ر ی کاریگهنگاو ههفت  شوازی حه  که  ریان خستووه کان ده هو ، توژینه یه ی جیاواز هه وه گوتنه شوازی وانه
یشتنی مامۆستاش،  ین، بۆ ئاسانکاری تگه که کان دیاری ده نگاوه دا هه وه ی خواره هسم با لهکان،  وتووترین شوازه رکه سه

  :کان نگاوه ڵ هه گه رموون له نووسین، فه کاندا ده گاوهن ڵ هه گه ک هاوکات له یه نموونه
  

  ئامانج .1
  »پۆلنی بلووم «   •

 )ستاندارد(ئاست   .2
 باشی ستی ئاماده  .3
 فر کردن  .4

 ت بابه  •
 پشان دان  •
 یشتن چکی تگه  •

  وه ڕنونییه  ڕاهنان به/ چاودری   .5
 ی باس پوخته  .6
  ڕاهنانی ئازاد  .7

  
  ی گشتی چوارچوه

 :خۆت بکه ستپک، س پرسیار لهبۆ ده
o  رخوازانت بهن؟کههو کوێ ڕێ درهف 
o ؟ نهگهچۆن دهج 
o رخوازانت گهچۆن ده؟ تهیشتوونهزانیت فج 
  

 ئامانج: م که نگاوی یه هه
 .ال ڕوون بت ی لهکهی وانه» ئامانج«ب مامۆستا بکرت، ده ئاماده کهی وانهوهر لهبه

o رخواز دهیهم وانهنجامی ئهرئهده لهت دا، فکبرک بکات و پهچی بکات، چی ده ڕت؟رۆشی چی ب 
o رکاری لهنی ئامانجی فدا »بلووم «پۆل 
  

  .  ی ئینگلیزیه وشهمان، فربوونی  که ئامانجی وانه* 
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 دا »پۆلنی بلووم «ئامانجی فرکاری له
o زانین( زتوانای ئاوه/ کی زیره: کیهۆشه( 
o ستهه( داسۆزو  ستههبواری  له) کردن شهگه(ڕسکان : چوستو( 
o نی دههده: روونبزوییکارامه( نگینیست( 

 کانشوازی ئامانجه
o رخواز دهف هتد.. ر مک، هونهچه[ی ربارهی خۆی ده ]رک، زانینتوانا، ده[ب[ ی  لهڕ]ر رانبهبه که هاوهچاالکیی وه

 .بداتپشان  ]ئاست[ی گوره به ]بت کهکانی وانهئامانجه
کاخه ی بهوهبه فربووه ی ژمارهوهری کۆ کردنههونه بت پشانی بدات کهموو فرخوازک دههه: بۆ نموونه 

 . نجامی دروست بداترئهجاردا نۆ جار ده ده ن لهته پۆلدا و به ز و پنووس له
 

 )ستاندارد( ئاست: م نگاوی دووهه هه
o ت کامهمامۆستا دهی ڕوون بل وانه(ئاست  یهبرخواز بهڕوانکراو و کهی چاوه) پو ئه ی بگاتهوهله رپرسهی ف

 .ستهائ
o ی چییهدهت ئاستی داواکراو لرخواز بزانف ب. 
ی فتارهو ڕهها ئهروهوی ل بکرت، و ههیهبت پهده که یهیهو پرۆسه، ئهیهکهی جۆری وانهوهڕوون کردنه: ئاست

ین و کهری ل دههونه زانست و کامه ڕی نواندنی کامهکرت، چاوهفرخواز ده ڕی چی له، چاوهیهکهستی پرۆسهیوه هپ
  ؟شوه کامه به
  
  . ڤهۆشی مر ندامی له مان، فربوونی پنج ئه که ئاستی وانه *
  
 باشیستی ئاماده :م نگاوی سھه هه

o کهشانی سه چنگارخوازبۆ ڕاکرنجی ف 
 .وهنزیک بخاته کهئامانجی وانه زموونی فرخواز لهبکات ئه ها ئامادهی وهواژهستهمامۆستا چاالکی و ده 
 وان بکاترفرهی بیری فرخواز بهڕوانگه 
 ڕابکشت کهرنجی فرخواز بۆ وانهسه 
 .وی بکاتیه، فرخواز پهوهها کۆ بکاتهها و زانیاریی وه، بهبیرۆکه مامۆستا تۆڕک له 
 کردنیان به ها شوازی پیادهروهههو ) جازیمه(بستراکت ی ئهرکی فرخواز بۆ بیرۆکهواندنی دهرفرهبه 

 .جۆری جیاواز و چاالکیی جیاواز
  
ست  ویش ده ن، ئه ده  که ستن و گۆرانیه وه ده  پوه  مووان به ئینگلیزی، هه  به  کردوه  کمان ئاماده گۆرانیه* 

  .ک دوای یه  ک له ش یه کانی له ندامه ر ئه هس  نه خه ده
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 کانتهپشان دانی بابه/ فرکردن : م نگاوی چواره هه
 یشتنت، پشان دان و چکی تگهبابه: له بریتییه
o ی وانه مامۆستا له: تبابهتهوه، فیلمهوهڕنه، ڤیدیۆوهوه، کاسرخواز که داتهده و زانیارییهتد ئهه...  وه، وف 

 .ستهبهی مهرهو زانست و هونهرک کردنی ئهبۆ ده پویسته
o شان دانرخوازان، مامۆستا نموونه درا به کهتهی بابهوهپاش ئه: پشانیان دهفبگهوهدات بۆ ئهیان پن ی ت

 .کرتڕی چییان ل دهچاوه
o  گهکی ترخواز بکهوهلهر به: یشتنچتهی فت لهکار ده ونیا بمامۆستا د رخوازوهبگه «ی فیشتووهت« 

 . ی دروست بتکهر کار، فرخواز کارهسه هاته که گرنگه کار چونکه وتهی بکهوهر لهکات بهچی ده
 

ش دیاری  کانی له ندامه ک ئه دوای یه  ک له کات، یه شی مرۆڤ دروست ده هی ل مامۆستا خۆی ونه: ت بابه* 
  .نووسین  کات به ده

  . وه نه دروست بکه  مان ونه ی هه وه بۆ ئه  خته ر ته سه  ستنته ده ک هه ک یه پاشان مندان یه: پشان دان
م  وه  وه مووان پکه کان، هه منداه  پرسیار کردن له  به  وه ته ده  مان وانه پاشان مامۆستا هه: یشتن کی تگهچ

  . وه نه ده ده
  
 وهڕنونیه ڕاهنان به: م نگاوی پنجه هه

o نان بهنییه ڕاهنوکهرفهده: وهڕک، لهههبۆ  ترخوازنانی وه موو فی چاالکی و ڕاهدا  ها کهڕنی تنومامۆستا ڕ
ی بزانت ئاستی وهر فرخوازاندا بۆ ئهسهڕێ بهگهمامۆستا ده. ر و زانستی نوێ پشان بداتهونه وهکرده کات، بهده

 ده یهکی ههیهگوته Fred Johnes. بکاتی فرخوازان تاکه ر پویستی کرد ڕنونی تاکهو گه ندهتوانایان چه
 .بۆ ڕاهنانی ڕنون پشنیازکه مهئه »و جی هه ، هانی بدهستخۆشی ل بکهده«

  
کان بۆ  منداه  درته ک ڕاهنان ده ت وه مان بابه و هه  وه سدرته ده  که خته ر ته سه  له کان موو ونه پاشان هه* 

ک  ک یه مامۆستا یه. کانیان ناوهنووسینی ش و  کانی له شه ت و دیاری کردنی به مان بابه کشانی هه  ونه
و ) ت بت پیان ده رنجکی هه ر سه گه(دات کات، هانیان ده ده ستخۆشییان ل ، ده وه کاته ر ده سه قوتابیان به
  .هت جیان ده  پاشان به

  
  ی باسپوخته :م شه نگاوی شه هه

 .کهی وانهوهی کردوون بۆ کۆ کردنهمامۆستا ئاماده که یهواژانهستهو چاالکی و دهئه: ی باسپوخته
o ر کهیهئاماژهستگه یشتینهوا گه خواز کهبۆ فکهکۆتای وانه یشتینه، گهکهکی گرنگی وانهیهو، 
o ربوونه کهکۆمهرخواز فک بخاتکهبۆ فی خۆی ڕ، 
o نه کهکۆمهرخواز، بۆ کۆ کردنه وی ژیرانهکی پتهیهبۆ داڕشتنی ووی و په ی باس، ڕزگاربوون لهوهالی فش

 راسانی و هتد،هه
o هبۆ ڕاهزنی شاخاکهیهکهکانی وانهت مایهده ستدار کهیوهی پهبیرۆکه له ، بۆ ڕستنی تۆڕی دروستبوونی ب

 .ی زانیاریوهبیرهاتنهداو بۆ وهرهندین سهچه
  
  .تی کانیه ندامه شی مرۆڤ و ئه له  ، که وه کاته باس ده  که ی وانه ختهپو  مامۆستا جارکی دیکهپاشان * 
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ڕاهنانی ئازاد :م فته هنگاوی ح هه  

  .ڕاهزانی ڕاهنانه: ڕاهنانی ئازاد
o ی خشته بهتهی دیاریکراو دووپات دهپت و لهبچهی وهبۆ ئه وهکرتهبیر نه سپوهچ. 

 یان گروپکاریی نو پۆل وهرکی ماهئه 
 ی داهاتووبۆ پرۆژه ڕیشاکه 

  
  

ی دایک یان باب  توانت ونه منداڵ ده  قوتابیان، بۆ نموونه  داته ک ڕاهنانکی ئازاد ده ت وه مان بابه مامۆستا هه* 
  .کات ر دیاری ده سه له شی له کانی ندامه کات و ئه وست دهرد
 

 نجامگیریئه
o رکاری تارهسهرکاریدا کانیئاستهڵ گهله و ئامانجانهی ئهندییوهپه ین و پاشانکهدیاری ده ئامانجی فژینداده فڕ.  
o رخوازهفڵ گهوجا زانیاری لهئه وهگۆڕیتهدهکان: 

 کشیت،رنجی فرخوازان ڕادهسهباشی ستی ئاماده به 
 .یدهشان دهفرکردنیان پ) روازیده( وهکانهتهی پشان دانی بابهڕگه تۆ له 
 .ینکهڕی چییان ل دهچاوه یان بدهپشان وهـه) مسیلته(ڕی نواندن و ڕۆوازیی  له 
 .یشتنیان چک بکاتتگه یوجا ڕادهئه 

o  ،وهیتهکه، کۆ دهوهوانت ڕوون کردۆتهی تۆ بۆ ئهتانهو بابهری ئهبهرلهی باسدا، سهپوخته لهدواجار. 
 

  

  

».......« 


