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ا 1 آوریل سال جاری شش سال کامل دارند  بله. همه کودکانی که ت
ا 15 سالگی  باید در ماه سپتامبر به مدرسه بروند. تمام کودکان ت

اید به مدرسه بروند. والدین یا قیم کودکان مسئول رفتن فرزندان به  ب
مدرسه می باشند.

 اگر کودک بیش از 6 سال داشته باشد و هرگز به مدرسه نرفته
است

اید او را در ا 1 آوریل سال جاری شش ساله باشد، ب  اگر فرزند شما ت
 مدرسه ثبت نام کنید. قبل از ثبت نام، کودک باید توسط روانشناسان

 متخصص معاینه شود تا وضعیت روحی و فیزیکی او را مشخص
 کنند و به شما گواهی صحت سالمت می دهد مبنی بر اینکه کودک

آمادگی رفتن به مدرسه را دارد.
 برای ثبت نام در مدرسه نیازی به مدارک محل سکونت نیست )در

 صورت داشتن شناسنامه یا گواهی تولد و شماره شناسایی ملی
)اوایب( میتوانید آنها را ضمیمه کنید.

 اگر فرزند شما مشکل ناتوانی جسمی داشته باشد و نیازمند کمک
خاص یا آموزش ویژه باشد، ارائه مدارک پزشکی الزامی می باشد.

اگر یک کودک تا کنون در کشور دیگری به مدرسه رفته است
 اگر فرزند شما قبال به مدرسه رفته است، خوب است که کارنامه

 تحصیلی ، اطالعات واکسیناسیون و آخرین پرونده سالمت
 فرزندتان را در صورت ممکن و اگر به همراه دارید، ضمیمه

نمایید.

 اگر فرزند شما بیش از 15 سال دارد و مدرسه ابتدایی را کامل
نکرده است

 کودکان باالی 15 سال که مدرسه ابتدایی را کامل نکرده اند می
 توانند به مدرسه ابتدایی مخصوص بزرگساالن بروند. مدرسه

ابتدایی برای بزرگساالن رایگان می باشد.

ا 3 از کالس 1 ت
ا 4 یا ازکالس 1 ت

ا از کالس پنجم ت
م ابتدایی هشت

از پایه اول تا
چهارم ابتدایی

دبیرستان آموزش موضوعی آموزش ابتدایی

آیا بچه ها باید به مدرسه بروند؟

مدرسه

 همه کودکان حق تحصیل دارند این موضوع در مورد همه کودکانی
  اعمال می شود که در جمهوری کرواسی بدون در نظر گرفتن

یتشان اقامت دارند،  مل
 همه کودکان حق دارند که به مدرسه ابتدایی و دبیرستان بروند و

 حق تحصیالت مقدماتی در یادگیری زبان کروات و آموزش مکمل
 واضافی را به عنوان کمک در یادگیری تکمیلی از موضوعات

درسی را دارند.



چگونه کالس درس سازماندهی و ارائه می شود؟

آموزش در مدارس از دوشنبه تا جمعه برگزار می شود.
  در بعضی مدارس، کودکان تنها در صبح به مدرسه می روند و در دیگر

مدارس یک هفته صبح ویک هفته بعد از ظهر به مدرسه می روند.

 چه اگر محل زندگی کودک با مکان مدرسه فاصله داشته باشد؟

 کودکان معموال در نزدیک ترین مدرسه محل اقامتشان ثبت نام
 میشوند. ایاب و ذهاب برای دانش آموزان کالس اول تا چهارم

 ابتدایی که محل سکونت آنها حداقل 3 کیلومتر دور از مدرسه می
 باشد و برای دانش آموزان کالس پنجم تا هشتم که محل سکونت آنها

 بیش از پنج کیلومترتا مکان مدرسه فاصله دارد، سازماندهی و
ارائه می شود.

  کودک در مدرسه یک برنامه مشخص دریافت می نماید که در آن ساعت شروع و
خاتمه کالس برای هر روزتعیین شده است.

 هر ساعت کالس درس 45 دقیقه به طول می انجامد وپس از هر45 دقیقه ،
  کودکان یک زنگ تفریح 5 دقیقه ای داشته و پس از 3 ساعت کالس یک وقت

ا 20 دقیقه ای دارند. استراحت 10 ت

بعد از ظهر 
ساعت 13:00 

 ساعت
اول

یقه 45 دق

 استراحت
اه کوت

یقه 5 دق

 ساعت
دوم

یقه 45 دق

 استراحت
اه کوت

یقه 5 دق

 ساعت
سوم

یقه 45 دق

 استراحت
طوالنی

 
یقه دق
ا 20    10ت

صبح ها 
 ساعت 8:00 

سال تحصیلی چه زمانی آغاز می گردد؟

 شروع مدرسه در ابتدای ماه سپتامبر می باشد و در اواسط ماه ژوئن
به پایان می رسد.

بچه ها برای 175 روز به مدرسه می روند.
 

 سال تحصیلی به دو ترم تقسیم می شود. در طول یک سال
 تحصیلی، کودکان سه بار تعطیلی )زمستان، بهار ودر طول

تابستان( دارند، که در طول زمانی تعطیلی، مدارس دایر نمی باشد.
همچنین مدارس به هنگام تعطیالت ملی و مذهبی دایر نیستند.

 مدت زمان نیم سال اول تحصیلی، و همچنین تعطیالت مدرسه، قبل
از آغاز سال تحصیلی منتشر و ارایه می شود.

روزهای تعطیل

 نیمه اول سال
تحصیلی

 تعطیالت
زمستانی

 نیمه دوم سال
تحصیلی

 تعطیالت
بهاره

 ادامه نیمه
 دوم سال
تحصیلی

 تعطیالت
تابستانی

مناسبت ماه روز
شروع سال جدید میالدی 1 1

تعطیلی مذهبی سه پادشاه مقدس 1 6
عید پاک  هر سال متغیر می باشد

دوشنبه بعد از عید پاک هر سال متغیر می باشد
5 روز کارگر 1

هر سال متغیر می باشد شام اخر مسیح 
یه فاشیزم روز مبارزه بر عل 6 22

مناسبت ماه روز
6 روز ملی کرواسی 25

 روز پیروزی و شکرگزاری و روز
 مدافعان کرواسی

8 5

روز عروج حضرت مریم 8 15
روز استقالل کرواسی 10 8

روز مردگان 11 1
12 روز کریسمس 25

12 روز استفان قدیس 26



بچه ها در مدرسه تحت چه آموزش هایی قرار می گیرند؟

زبان کرواتی
فرهنگ هنر

فرهنگ موسیقی
ریاضیات

طبیعت و جامعه
فرهنگ ورزشی و بهداشتی

زبان خارجی

تاریخ
یا جغراف

حرفه و فن

شیمی
فیزیک

علوم رایانه
 زبان های خارجی 

دروس دینی 

+

+

+

 درسهای
اختیاری

 موضوعات
 درسی اجباری

پایه اول تا هشتم

پایه پنجم تا هشتم

پایه هفتم تا هشتم

چگونه یک کودک زبان کرواتی را می آموزد؟

 کارکنان مدرسه با کودکی که وارد مدرسه می شود، صحبت خواهند
نمود تا سطح اطالعات و آشنایی کودک با زبان کرواتی تعیین گردد.

 
 اگر کودکی زبان کرواتی را نمی داند، او در دوره آموزشی و

 یادگیری زبان کرواتی حضور خواهد یافت. آموزش زبان کرواتی
 یک دوره آمادگی و یادگیری زبان کرواتی می باشد که بصورت

رایگان ارائه میگردد.

تا چه مدت یادگیری زبان کرواتی ادامه خواهد داشت؟
 کالس های آمادگی زبان کرواتی 70 ساعت طول می کشد. اگر

 کودک پس از 70 ساعت آموزش زبان کرواتی به اندازه کافی به این
 زبان تسلط نداشته باشد، یادگیری زبان برای 70 ساعت دیگر ادامه

 خواهد یافت. تا زمانیکه که بچه ها به کالس های آمادگی زبان
 کرواتی می روند، آنها ارزیابی نمی شوند و نمره ای به آنها داده

نمی شود.

چگونه آموزش زبان کرواتی سازماندهی و ارائه می شود؟
 یادگیری زبان در مدارس مختلف متفاوت است. معموال کودک هر

روز زبان کرواتی را یک الی دو ساعت می آموزد.

چه زمانی یک کودک کرواتی را می آموزد؟
 هنگامی که کودک یک زبان کرواتی را می آموزد، او حق دارد که
 به کالس های درس برود که در آن کالسها به وی کمک میشود تا
 زبان کرواتی را بهتر یاد بگیرد. چنین کمک هایی در یادگیری،

 آموزش تکمیلی نامیده می شود. کالس های تکمیلی برای همه افراد
 و برای همه دانش آموزانی که نیاز به کمک های آموزشی دارند،

 ارائه می گردد. کودکان پس از 140 ساعت یادگیری زبان کرواتی،
 همانند بقیه دانش آموزان در طول و پس از سال تحصیلی ارزیابی

میشوند و نمره دریافت خواهند کرد.

140 
 یادگیری زبان

کرواتی

 ساعت



فعالیت های فوق برنامه
 هر مدرسه فعالیت های فوق برنامه ای را سازماندهی می کند. این

 گونه فعالیت ها در محل مدرسه اما پس از اتمام ساعت کالس های
نا به عالقه خود  اجباری برگزار می گردند. هر کودک می تواند ب

 فعالیت های فوق برنامه را آزادانه انتخاب کند. همچنین به عنوان
 مثال شما در مدارس می توانید گروه نمایش، گروه ادبی، گروه

 روزنامه نگاری، رقص ، ورزش و مانند آن را پیدا کنید. فعالیت
های فوق بدون ارزیابی و کسب نمره می باشد.

کالسهای تکمیلی
 گاهی اوقات اتفاق می افتد که بعضی از کودکان دروس اجباری را
ذا آنها به کالسهای تکمیلی نیاز دارند تا  به سختی فرا می گیرند. ل
 بتوانند با موفقیت پیشرفت کنند. به همین دلیل، هر مدرسه کالس
 های تکمیلی را از دروس مختلف برگزار و ارائه می نماید. دانش
 آموز میتواند فقط یک بار، به طورموقت و یا به طور پیوسته در

 مدت زمان طوالنی تردر این کالسها شرکت نماید. تصمیم گیری در
 مورد مدت زمان، وقت و موضوع های درسی که دانش آموز نیاز به
م یا ناظم مدرسه به همراه دانش  کالسهای تکمیلی دارد بر عهده معل
 آموز مربوطه می باشد. همچنین والدین در صورتیکه احساس می
 نمایند فرزندشان نیاز به راهنمایی دارد می توانند پیشنهاد دهند که

کدامیک از کالس های تکمیلی مورد نیازفرزندشان می باشد.

کالس های اضافی
 برای دانش آموزانی که به طور خاص به یک موضوع عالقه مند

 هستند، یک دوره کالسهای اضافی ارائه میشود که در آن می توانند
 شرکت نمایند تا بیشتر از حد معمول درکالس های اجباری آموزش

بینند. عالوه بر این، دانش آموزان در کالس های اضافی می توانند  ب
 جهت شرکت در مسابقات، مانند مسابقات مدرسه یا شهری

بعنوان مثال مسابقات درس ریاضی آماده شوند.

گروه نمایش،
گروه ادبی،

گروه روزنامه نگاری، 
رقص، 
 ورزش 

دروس اختیاری
 عالوه بر دروس اجباری، کودک شما در مدرسه می تواند برخی

 از دروس اختیاری را انتخاب کند. اینها معموال علوم رایانه، زبان
 های خارجی و دروس دینی هستند. دوره های انتخابی توسط دانش

 آموزان به طور مستقل انتخاب می شوند، اما شما هم می توانید
ا 8 می توانند در  آنها را راهنمایی نمائید. دانش آموزان کالس 5 ت

ا 3 درس اختیاری انتخاب نمایند. هنگامی که  یک سال تحصیلی ت
 در آغاز سال تحصیلی دانش آموز درس اختیاری انتخاب نمود، او

ابد. ا پایان سال تحصیلی در تمام کالسهای مربوطه حضور ی اید ت  ب
 دروس اختیاری هم مانند دروس اجباری مورد ارزیابی قرار گرفته

و برای آنها نمره منظورمی گردد.

تعلیمات دینی
 همانطور که قبال اشاره شد، در میان دروس اختیاری، در مدارس

 ابتدایی تعلیمات دینی ارائه می گردد. با توجه به اینکه اکثریت
 مردم در کرواسی کاتولیک می باشند، تقریبا همیشه تعلیمات

ا این حال، هر پدر و مادر یا  دینی شامل مذهب مسیحیت است. ب
 قیم کودکان زیر 15 سال در صورت ارائه تقاضای کتبی به مدیر

 مدرسه، حق انتخاب تعلیمات دینی مطابق با مذهب خود جهت
 فرزندشان را دارند، در صورتی که در یک کالس دانش آموزان

 به تعداد 7 یا بیشتر باشند والدین میتوانند با ارائه تقاضای کتبی
 مدرسه را موظف نمایند که کالس تعلیمات دینی برای آن دانش

آموزان مطابق با دین آنها برگزار گردد.

 علوم
انه رای

 یادگیری
 زبان

خارجه

 تعلیمات
دینی



چه فردی در مدرسه کار می کند؟

 معلم )زن یا مرد(: از کالس اول تا کالس چهارم دبستان همه دروس
 به جز زبان های خارجی و تعلیمات دینی و درس موسیقی )کالس

م ارائه میشود در حالی که در کالس های  چهارم( توسط یک معل
.باالتر هر درسی توسط معلم مربوطه ارائه می گردد

ا 8 هر کالس در هر مقطعی ناظم  ناظم )زن یا مرد(: از کالس 5 ت
 مربوط به خود را دارد که امور مربوط به آن مقطع را برای دانش

 آموزان کالس خود انجام می دهد. ناظم بدون هیچ واسطه ای با شما
یا  بعنوان والدین دانش آموزدر تماس می باشد )برگزاری جلسات اول

  و مربیان، سخنرانی برای والدین، گفتگوهای جداگانه، ارائه
اطالعات در مورد پیشرفت و موفقیت کودکان(.

 کارکنان خدمات حرفه ای: هر مدرسه ای کارکنان حرفه ای خود را
 دارند. اینها معموال معلمان تربیتی، روانشناسان و معلمان ویژه

 گفتار و نوشتار درمانی هستند. آنها پشتیبانی و همکاری با دیگر
 کارکنان مدرسه را ایجاد می نمایند، و بدون واسطه به طور مستقیم

با کودکان و والدین همکاری می کنند.
مدیرمدرسه: مدرسه را مدیریت می نماید.

کارکنان دیگر: نظافتچی مدرسه، سرایدار، آشپز زن یا مرد.

م یا ناظم مربوطه  اگر مشکل ، سؤال و یا شکی دارید لطفا با معل
 تماس بگیرید. در مدرسه متخصصان حرفه ای وجود دارند که هر

 کدام دارای وظایف خاص خود می باشند و همیشه در دسترس
والدین و دانش آموزان قرار دارند.

اگر دانش آموزی با مشکل مواجه گردد با چه کسی باید تماس بگیرید؟

آیا فرزند من نیاز به حمل غذا به مدرسه دارد؟

چگونه دانش آموز ارزیابی می گردد و نمره احراز می نماید؟

ا  اگر کودک به نوع خاصی از غذا آلرژی دارد یا به دلیل مذهبی ی
م را مطلع نمایید تا  دالیل دیگر غذای خاصی نمی خورد، باید معل

اطمینان حاصل شود که به کودک شما تغذیه مناسب ارائه می گردد.

ا پایان دوره تحصیل، کودکان بر اساس  از زمان ورود به مدرسه ت
 نمره 1 )غیر کافی( تا نمره 5 )عالی( ارزیابی میشوند و نمره کسب

 می نمایند. عالوه بر ارزیابی عددی و نمره ای، معلمان همچنین
 یادداشت هاو نظرات کتبی مبنی بر چگونگی یادگیری، چگونگی
 نقاط قوت دانش آموزان و چالش های آنها را در دفتر نمره مدرسه
 ثبت می نمایند. ریزه نمرات تحصیلی در دفتر نمره الکترونیکی

 ثبت می گردد بطوری که شما و فرزندان شما با داشتن نام کاربری
 و رمز ورود از طریق شبکه اینترنتی در هر زمان به این اطالعات
ایان نیم ترم و سال تحصیلی، ارزیابی  دسترسی خواهید داشت. در پ

از هر درس انجام و کارنامه تحصیلی اعطا می شود.

 در همه مدارس کرواسی، خدمات تغذیه برای کودکان وجود دارد.
 در بعضی از مدارس، کودکان تنها غذای میان وعده )وعده های

 غذایی سرد( و در برخی مدارس، ناهار )غذای گرم( داده می شود.
 حقوق پناهجویان و متقاضیان پناهندگی از مدرسه ای به مدرسه

 دیگر و از شهری به شهر دیگر متفاوت است. در برخی از مدارس،
 فرزند شما از حق وعده غذایی رایگان برخوردار هست در حالیکه
 در بعضی مدارس بخشی از هزینه تغذیه توسط والدین تامین می

 گردد، در حالی که بخش دیگرآن توسط شهر یا دولت پرداخت
میشود.

 چه اگر فرزند من نوعی ازغذا را به دلیل مذهبی ، بهداشتی یا دالیل دیگر
مصرف نکند )مثال اگر گوشت خوک نخورد(؟



یا و مربیان که توسط ناظم کالس برگزار  والدین باید در جلسات اول
 میشود شرکت کنند. اگر حداقل در یک جلسه از جلسه های برگزار

 شده دریک ترم تحصیلی حضور نداشته باشید، مدرسه خود را
ملزم میداند که با خدمات اجتماعی تماس بگیرید.

 از والدین انتظار می رود که به فرزندشان در زمان یادگیری کمک
 کنند تا به این وسیله قدرت استقالل و احساس مسئولیت فرزندشان

ابد. بنابراین وبه همین دلیل، به عنوان مثال به جای  افزایش ی
 فرزندتان تکالیف وی را انجام ندهید، شما می توانید مثال با طرح

 پاره ای از سوال ها وی را به سمت یک راه حل احتمالی یا
درک بهتر هدایت کنید.

 شما می توانید با صرف زمان الزم با فرزندتان و با توجه به
یتهای روزانه اش او را به کنجکاوی و فراگیری زبان جدید،  فعال

 ریاضیات و دروس مشابه تشویق کنید. بعنوان مثال نظر او را در
 مورد مقاله های خبری، برنامه های تلویزیونی وتجارت بخواهید، با

یکدیگر به خرید بروید و غیره.

 به آنچه فرزندان شما در مدرسه انجام می دهند توجه نشان دهید، از
 آنچه که او آموخته هست پرس و جو کنید و دلیل اینکه چرا چیزی

 برای او جالب توجه بوده را از وی بپرسید. این کار به او کمک
 خواهد نمود که از اعتماد به نفس باال و انگیزه بیشتری برای

تحصیل برخوردار باشد.

 به فرزند خود کمک کنید تا فرد مرتب و منظمی باشد، صرفنظر
 از اینکه وی اتاق مخصوص به خود را برای یادگیری ندارد، علی

 الخصوص در ابتدای تحصیل باید توجه داشته باشید که تمام موارد
 الزم برای تحصیل را دردسترس داشته باشید. به او کمک نمایید تا

 در زمان مشخص تکالیف خود را بطور مرتب و به موقع انجام
دهد.

 مهم است بدانیم که هر نوع مجازات بدنی کودکان در کشورکرواسی
 طبق قانون ممنوع است و این ضرب و شتم به عنوان یک روش

 آموزشی محسوب نمی شود و همچنین از لحاظ قانونی اجازه
ارتکاب به چنین عملی داده نمی شود.

 شرکت در جلسات
یا و مربیان  اول

 مشوق
 کنجکاوی
فرزندان باشید

 به جای
 فرزندتان

 تکالیف وی
 را انجام

ندهید

 به فرزندان
 توجه داشته

باشید

بیه بدنی روش ن  ت
 درست تربیتی

نیست

 کمک در
 نظم و
ترتیب

دبیرستان

 فرزند شما پس از اتمام مقطع ابتدایی می تواند در دبیرستان ثبت
نام نماید.

مدارس متوسطه می توانند:
 دبیرستان علوم – که به مدت 4 سال طول می کشد و با گذراندن

 امتحان سراسری به پایان می رسد. معموال در دبیرستان علوم دانش
آموزانی درس می خوانند که قصد ادامه تحصیل دارند.

ا 5 سال طول می کشد و با  مدارس فنی وحرفه ای – این دوره 3 ت
تکمیل و دفاع دانش آموز از کار نهایی به پایان می رسد.

ا 5 سال طول می کشد و با تکمیل و  مدارس هنر – این دوره 3 ت
دفاع دانش آموز از کار نهایی به پایان می رسد.

 پس از اتمام یک مدرسه فنی وحرفه ای یا هنر، دانش آموزان به
 سطح مشخصی از عالقه مندیهای خود دست پیدا می کنند که با

اتکای بر آن میتوانند به بازار کار وارد شوند.

 درتعدادی از دبیرستانها ممکن است در بعضی ازموضوع های
 آموزشی به یکی از سه زبان: انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی شرکت

 کنید. در چنین مدارسی، کتاب های درسی به زبان کرواتی و
 ،همچنین به زبان خارجی مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین

بخشی از دروس به زبان خارجی برگزارمی گردد.

 اگر فرزند شما در کالس های ) اول تا چهارم( حضور داشته باشد،
 مهم است که به همراه دانش اموز تا مدرسه او را همراهی کنید و

 پس از اتمام کالس، به مدرسه بروید و قبل از زنگ مدرسه منتظر
 او باشید. اگر قادر به رسیدن به مدرسه نباشید، اطمینان حاصل
 کنید که این کار توسط فرد دیگری که از اعتماد شما برخوردار

م را در مورد آن مطلع کنید. هست انجام شود و معل
 

 نقش شما در آموزش فرزند چیست؟ )چه کاری می توانید انجام دهید؟
 چگونه می توانید در تحصیل مشارکت کنید؟ به چه چیزی میتوانید توجه

)داشته باشید؟


