آموزاندختروپسرمیتوانندازدریافتآموزشحرفهایازطریقاموزشگاهگ،۳درفراگیرییکحرفهویارشته

تمامی 
دانش

خاص،آمادهسازیبرایکارآموزیوهمچنینپیشرفتخویشاطمینانخاطرداشتهباشند،همچنینگ۳درزمینهمشاورهدارای

باشدکهدرصورتلزوممیتوانبهآنهامراجعهکرد


یمی
مشاورانحرفها

بهعلتتفاوتتدریسدانشآموزاندرسنینمختلفدراینآموزشگاه،فضایفراگیریازیکدیگروگسترشافقدیدمهیامیشود
تریندانشآموزانماکهبین۵۱تا۵۱سالمیباشند،درکالسهایمقدماتیکارآموزی،باهدفکسباطالعاتبنیادیبرای


جوان
آمادهسازیبهدنیایاشتغالشرکتمیکنند

یدوآهنگ)بهصورتپارهوقتتدریسمیشوند.دراینزمینه

(آموزشهایحرفها

کارآموزاندربهاصطالح´´سیستمدوگانه´´
گ۳باشرکتهادرزمینهمکانتدریسهمکاریمینماید
میتوانند
میباشدکهازابنطریقدانشآموزان 
عالوهبراینگ۳همچنینتدریستماموقتدررشتهرستورانوتغذیهرادارا 
تحصیلی(اتمامکالس)۵۱رادریافتکنند

مدرک
گ ۳همچنین در آموزش فنی و حرفهای ،در امور اقتصاد و اداری را برای معلولین جسمی فراهم سازی میکند.دانشآموزان در
گروههای کوچک تدریس میشوند .همینطور که مالحظه میشود گ ۳واژه ادغام معلولین در جامعه را پیشتر از آنکه یک امر
سیاسی اجتماعی شود را انجام داده است
در ضمن محیط و مسیرها در گ ،۳برای عبور و پزیش معلولین (سندلی چرخدار) بی مانع میباشند
دربارهما
ایعمومیباتمرکزبرتغذیه،علومداخلیوآموزشوپرورشاجتماعیاست


وحرفه
یکمدرسهفنی

گ۳
گ ۳در مرکز شهر قرار گرفته ،و با وسایل نقلیه عمومی به راحتی قابل دسترسی میباشد
گ ۳بر اساس سیستم مدیریت کیفیت  Q2Eفعالیت میکند که این کیفیت با اقدامات مختلفی تضمین میشود
یک مسئول به همراه یک گره کاری ،مسئولیت مدیریت کیفیت را به عهده دارد
توافق در اهداف و اجرای برنامها ،بطور منظم طبق قرارداد بین مدرسه و هیئت مدیره آموزش و پرورش فنی و حرفهای
هامبورگ انجام میگیرد
در این زمینه ،دانش آموزان ،مدیریت از دبیران و همچنین دبیران متقابالً نظر سنجی میشوند
در حل حاضر  ۰۶دبیر مسئولیت تدریس حدود  ۰۶۶دانش آموز را بر عهد دارند
گ ۳از آموزشگاههای متفاوتی برخوردار میباشد .به این دلیل دانش آموزان این سازمان به طور یکسانی از دو جنسیت هستند که
این امر برای فراگیری و خالقیت بسیار مطلوب میباشد
دانشآموزان گ ،۳در مراحل متفاوت زندگیشان قرار دارند و به این دلیل تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی در روند کاری خود را
به همراه میآورند
از جمله بالغترین و عاقلترین دانشآموزان ما بزرگساالن بین  ۰۶تا  ۰۲سال میباشند ،که آموزشهای حرفهای خود را به پایان
رسانده و تمایل دستیابی به مدرک تحصیلی دیپلم فنی برای ورود به دانشگاه فنی را دارند
در این آموزشگاه دو رشته تغذیه و تربیت اجتماعی وجود دارد
دانش آموزان در این آموزشگاه برخوردار از یک کارآموزی در رشته امور تغذیه ،اقتصاد خانهداری و رستوران داری میباشند
دانشآموزانمابینسنین۰۱تا۱۱سالمیباشند
مدرکفارغالتحصیلی:دیپلماقتصاد

