
 

 

 فرع العلوم والتكنولوجيا في مدرسة فاغراباك

  هل تحب التحديات، وابتداع منتجات جديدة وتجربة أساليب جديدة  ؟ 

 فإذاً عليك أن تختار فرع العلوم والتكنولوجيا 

 

 

 فرع العلوم والتكنولوجيا 

الدراسة  في فرع  العلوم والتكنولوجيا سوف تعرف في فرع العلوم والتكنولوجيا على نهج و أساليب دراسية مختلفة. وتستند 

.  و سوف تتدرب من خالل الحصص 11على المنهج الدارسي و الخطة الدارسية  المقررة للمرحلة اإلبتدائية و اإلعدادية 

  على مايلي

 • دراسة  مواد مختلفة 

 •  التعاون مع طالب المراحل الدراسية األخرى 

ايشنالتدرب على الرياضيات من خالل ماثيف   • 

 • اإللتقاء عدة مرات بأعضاء من سوق العمل و أرباب العمل 

 • التدرب على أساليب ابتكار أفكار تجارية 

تنفيذ المهام والتحديات من خالل العمل بمشاريع وطنية مختلفة، و يتح لك ذلك الحصول على منفذ إلبداعك. وهنا بعض  

فرست ليكو ليغ،   العاملون على حل المشاكل، المباراة اللغويةاألمثلة على المشاريع المثيرة: فيوتشر سيتي،   • 

 

 يسرد بعض الطالب لماذا اختاروا فرع  العلوم والتكنولوجيا

 آميل

 لماذا اخترت فرع  العلوم والتكنولوجيا؟

عضها ببعض ونرى لقد اخترت فرع  العلوم والتكنولوجيا ألن لدي إهتمام  بعلم الكهربائيات مثالً حينما نربط  األضواء ب 

 .كيف إنها مضاءة ويمكن التحقق من األشياء المختلفة التي يمكن أن تنقل الكهرباء

 إلى ماذا تتطلع ؟

 إني أعمل بماينكرفت  في مشروع  فيوتشر سيتي،  حيث أشكل  نموذج لبيئة مدنية و من ثما  نبني نموذجا حقيقيا . انها   



 متعة ! 

 

  ديسا

م والتكنولوجيا؟لماذا اخترت فرع  العلو  

ولكن إذا إلتحق الشخص بفرع العلوم والتكنولوجيا ومن ثم الفرع العلمي أو فرع  -أنا ال أعرف بالتحديد ماذا أريد أن أصبح  -

 التقنية في المدرسة الثانوية فيمكن أن يصبح الشخص مايشاء

 

 إلى ماذا تتطلع ؟

المجال العملي و التفكير بذاتي وليس مجرد تعلم كل شيء من خالل  أنا أحب التكنولوجيا وبناء األشياء. أود أن العمل في 

 الكتب

 

 طارق

 لماذا اخترت فرع  العلوم والتكنولوجيا؟

أني أحب  العلوم والتكنولوجيا وأستمتع بالعمل بالمشاريع مثل  مشروع  فيوتشر سيتي.  أريد أن أتعلم برمجة متقدمة أكثر  

لوم والتكنولوجياوآمل أن أتمكن من ذلك في فرع  الع  

 

 ماذا نتطلع إلى؟

 أنا مهتم بمعرفة المزيد عن مواد العلوم والتكنولوجيا. سيكون أيضا من الممتع العمل مع المزيد من المشاريع المثيرة -

 

    إيما

 

 لماذا اخترت فرع  العلوم والتكنولوجيا؟

في دراستها. يبدو ممتعاُ أن نبني بكثرة في العالم إنها مواد مهمة جداً بالنسبة لي وأريد أن أمضي الكثير من الوقت  -

 اإلفتراضي في الكمبيوتر والتطبيق العملي على حد سواء.  ألعب بعض الشيء لعبة ماينكرافت  و سيمس في أوقات الفراغ

 

 إلى ماذا تتطلع ؟

 آمل أن أتمكن من بناء الكثير وأكون خالقة 



 

 القاعات

من مدرسة فاغراباك حيث ستمضي أغلب أوقات الدوام في مبنى تكنيكوم سوية مع  إن فرع العلوم والتكنولوجيا هو جزء

 أساتذتك في المرحلة المتوسطة وزمالئك

 

 الرؤية المستقبلية لمدرسة فاغراباك

 

نطمح أن تصبح  مدرسة فاغراباك أفضل مدرسة في فاكشو لصفوف السابع إلى التاسع و حيث يشعر التالميذ باألمان 

ميذ المعرفة حول كيفية التطور في عالم متغيرويكتسب  التال  

 

  اختار فرع  العلوم والتكنولوجيا، أن. و. تي

 

 هل لديك استفسار حول فرعنا، فرع  العلوم والتكنولوجيا، أن. و. تي؟ إتصل بي أنا، المديرة كارولين هيدنبيرغ

 هاتف 95 0470-416 
 

 caroline.hedenbergh@vaxjo.se أو 
 

مدرسة فاغراباك أن تصبح جزءاً من عالمنا و  فرع  العلوم والتكنولوجيا، أن. و. تي. حيث أنها مدرسة تجمع  نتطلع نحن في

 بين المعرفة والجودة واآلمان واإلبتكار واإلبداع  استناداً إلى المناهج الدراسية المعتمدة وقانون التعليم

 

 مرحباً بك في مدرستك الجديدة !  

 


