
 یریت آموزشی مد

 6891ه است، آموزش متوسطه تا سال ایی که از آغاز با مشارکت جوامع محلی همراه بودیریت آموزشی ابتدبرخالف مد

آموزان، انشگان درسه متوسطه که متشکل از نماینداز آن تاریخ توسط شورای مد اما بعد ولت بودزیر سلطه مطلق د

 . شوند، انتصاب میباشداره میمعلمان و اد

 

 وره متوسطه ر دشورای کالسی د

ر سال تشکیل که سه بار د باشداری میر آموزشی و ادین و کادگان والدآموزی، نمایندانشه دو نماینداین شورا متشکل از د

ه که ساختاری بود . شورای کالسی موثرترین واحدکنندگیری و آموزشی را بررسی مییاد-هیده و جریان یادادجلسه د

ین و مربیان و نمرات . کلیه نظرات والدنمایدرت میآموزان مبادانشرسی دهای دآوری و ارائه شناسنامهنسبت به گرد

 . یابدها انعکاس میر این شناسنامههفتگی د

 

 )غیررسمی( ارس آزادمد

ولتی و ارس در مدنقش کلیسا د 68یت یافته است. طی قرن ر فرانسه موجودد 6981( از سال ارس خصوصی )آزادمد

ً ملغی شدر مدریس علوم مذهبی دتد 6818و طبق قانون سال  خصوصی همچنان برجسته و چشمگیر بود ه و ارس رسما

ای و ر حال حاضر اکثریت موسسات آموزش غیرانتفاعی کشور فرانسه فرقه. دا گشتندیگر جدولت و کلیسا از یکدد

ارس غیرانتفاعی به منظور کمک به . تأسیس مدنمایندرت میولت مبادهای آموزشی با دادقرارد انعقاد ه و بهکاتولیک بود

آموزان انشاز د رصدد 61 ودکه حد کنندولت فعالیت میه و لیکن تحت نظارت و سرپرستی دولت بودهای دکاهش هزینه

 . نمایندارس خصوصی تحصیل میر مدد

 

 ور اه دآموزش از ر

رن و شبکه جهانی اینترنت است. برای این م به امکانات مدسترسی مردتسهیالت برای د ولت فرانسه، ایجادسیاست د

 رآمددکم ر اختیار افرادولتی را به صورت رایگان دارات دوم ادست دهای در نخستین گام رایانهولت فرانسه دمنظور د

ای و ار از سیستم رایانهارس فرانسه برخوردوزیر مشاور آموزش ملی فرانسه، کلیه مد تاکیده است. براساس ادقرار د

 . باشنداینترنت می



 ای آموزش فنی و حرفه

ار های اصلی تحصیالت عمومی برخوردر شاخهامه تحصیالت دآموزانی که از امکان ادانشر نظام آموزش فرانسه دد

، حقوق و اد. طبق این قراردکنندمی اشتغال به کار با یک کارفرما منعقد ادسال قرارد 61-58سنی  هایه، بین ردباشندنمی

رس طی ساعات آموزشی ملزم ر کالس دور مجوز حضور کارآموز ده و کارفرما بر صدوظایف کارآموز مشخص شد

روس . محتوای دشودمی مندغیره کارآموزان بهرهو از حقوق آموزشی، تعطیالت، بیمه و حقوق و مزایای کار و  دگردمی

ای، کارآموزان ارس فنی و حرفه. عالوه بر مدباشدر هفته میساعت آموزش د 31تا  33به صورت تئوری و عملی بین 

های کارآموزی کشاورزی، صنعتی، ورهای در موسسات فنی و حرفهد توانندتحت نظارت وزارت آموزش و پرورش می

ساعت آموزش ساالنه را برای  6811اکثر ساعت و حد 011اقل حد . کارآموزان بایدرا سپری کنند… ماتی، مهارتی وخد

 . اخذ گواهینامه فنی سپری نمایند

  

 


