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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
با تَجِ بِ عالقِ ضخصی بِ ایي حرفِ در دٍ رُ ّایی کِ در هرکس فٌی حرفِ ای خَاّراى برگسار ضذُ ضرکت
کردم .بعذاز آهَزش هیٌا کاری ٍ اتوام آهَزش ّوسهاى در گارگاُ هیٌا کاری کِ از طرف فعاالى ٍهغازُ داراى در
هیذاى اهام بَد هطغَل کار ضذم ٍقتی تقریبا توام کار ّای هربَط بِ هیٌا کاری را در اتوام آهَزش فرا گرفتن بِ
علت ایٌکِ خاًِ داربَدم ٍهطکل بَد در کارگاُ فعالیت کٌن در خاًِ هطغَل کار ضذم

تجبرة هْبرت آهَختگبى ضبغل هراكس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي

نام طرح :مینا كار
ً -6حَُ آضٌایی خَد با آهَزش ّای سازهاى ٍ هرکس آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای را ضرح دّیذ؟
آضٌبیي هي ثب هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي اثتذا تَسط دٍستبًي ثَد كِ قجال در آًجب آهَزش هیٌب كبري را دیدذُ ثَدًدذ ثادذا
خَدم ثِ هركس هراجاِ كردم ٍ از ًسدیک كبر ثچِ ّب ٍ ًحَُ تذریس هرثي را دیذم ٍ ثب كبر هیٌب كبري آضٌب ضذم
ً -2قص هربی ٍ هطاٍر هرکس در تَفیق ضوا در راُ اًذازی کسب ٍ کار چِ بَدُ است ؟
ًقص هرثي را صذ در صذ ًویطِ ًبدیذُ گرفت چرا كِ از ًظر تئَري ٍتجرثي ٍاقاب هتجحر ثَدًذ ٍ كب را ثصَرت اسبسدي ٍ پبیدِ
اي ثِ ایٌجبًت آهَزش دادًذ .از ًظر ایجبد كست ٍ كبر ایطدبى هطدَب ثٌدذُ ثَدًدذ ٍ هدي را ثدب ًحدَُ كدبر در ثدبزار ٍكبرگدبُ
راٌّوبیي كردًذ ثخصَظ اهثبل هب كِ خبًِ دار ّستین.
 -5چگًَگی راُ اًذازی کسب ٍ کار ٍ اضتغال خَد را بِ صَرت هفصل ضرح دّیذ.
ثاذاز آهَزش هیٌب كبري ٍ اتوبم آهَزش ّوسهبى در گبرگبُ هیٌب كبري كِ از طرف فادبنى ٍ هغدبزُ داراى در هیدذاى اهدبم ثدَد
هطغَل كبر ضذم ٍقتي تقریجب توبم كبر ّبي هرثَط ثِ هیٌب كبري را در اتوبم آهَزش فراگرفتن ثِ علت ایٌکدِ خبًدِ دارثدَدم ٍ
هطکل ثَد در كبرگبُ فابلیت كٌن در خبًِ هطغَل كبر ضذم
 -4هیساى سرهایِ اٍلیِ ضوا جْت راُ اًذازی کسب ٍ کار بِ چِ هیساى بَدُ است؟
یک هیلیَى تَهبى
-3در هَرد تعذاد بِ کارگواردگاى در ابتذای راُ اًذازی کسب ٍ کار ٍ هیساى افسایص تعذاد ًیرٍی اًسااًی ساا از
ضرٍع فعالیت تاکٌَى تَضیح دّیذ؟
در خبًِ ثصَرت فردي كبر هیٌب كبري اًجبم هي دّن
 -1در خصَظ هیساى تَلیذ ٍ افسایص تَلیذات تَضیح دّیذ؟
چَى خبًِ دار ّستن هیساى كبري كِ اًجبم هیذّن رٍزاًِ هتفبٍت است
 شرح تجربیات :


هي هیٌب كبري را چَى یک رضتِ خبظ در ٌّر است ٍاصبلت زیبدي دارد ثسیبر دٍست دارم اهب تجرثِ هدي ًطدبى داد
كِ ایي ٌّر زیجب ٍ اصیل فقط ثصَرت اثساري ثراي درآهذزایي ضذُ ٍ ثِ كیفیت كبر تدَجْي ًودي ضدَد .ثسدیبري از
ًقَش سطحي ٍجٌس ظرٍف ّن ًبهرغَة اًتخبة هي ضَد.
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