
أهالً وسهالً بكم إلى 
مناسبة أولياء أمر 
التالميذ المبتدئين 

بالمدرسة



2019/11/27البرنامج 

:معلومات

األساسيةكان ِّلَمكيعن مدرسة 

عن قبول الطفل كتلميذ

ماذا وكيف يتعلم التلميذ بالمدرسة؟

خطة التعليم-

أول لغة أجنبية-

دعم التلميذ

نادي األنشطة الصباحية والمسائية

التسجيل بالمدرسة

تواريخ مهمة

27.11.2019



لتعلّم المكان األكثر فعالية في العالم ل

ل بيئة التعلم هي ك

مدينة هلسنكي

حياةتثقيف حر عبر كل ال
أوليتربية مبكرة وتعليم

مهني محترف13000

نمو 

ولعب

يةجامعة العلوم التطبيق

الجامعة

الحياة العملية



األساسيةكان ّلَمكيمدرسة 

Kanneltie)شارع ، كان ّلمدرسة  2-1الصفوف ، (1 Kaarelan)مدرسة رايتّي، شارع  raitti 2-1، الصفوف (1

27.11.2019



األساسيةكان ّلَمكيمدرسة 

2-1الصفوف ، (Kuninkaantammenkierto 3)، شارع تاّميمدرسة  9-5، الصفوف (Runonlaulajantie 40)، شارع رونومدرسة 

27.11.2019



األساسيةكان ّلَمكيمدرسة 

 9-1المدرسة المحلية في منطقة كاريال لألطفال والشباب، الصفوف

تعمل هذه المدرسة في أربعة فروع

تلميذاً 1050هو 2020-2019عدد التالميذ عام : أكبر مدرسة أساسية في مدينة هلسنكي

130وعدد الموظفين 

نحن»مدرب مدرسي، مدرسة : مدرسة متعددة األنشطة »(Me-koulu) شبكات ،

المنطقة

 برنامج لغات واسع ومجاالت واسعة للمواد االختيارية

 اإلنجليزية–تعليم غني لغوياً بالفنلندية

9-7في الصفوف تعليم التعبير الذي يركز على اختبار الكفاءة

 9-8تعليم يركز على الحياة العملية في الصفوف

.يبدأ التلميذ الصف األول في مبنى المدرسة األقرب إلى بيته



األساسيةكان ّلَمكيمدرسة 
هي مدرسة مشتركة للجميع

التعاون في التعليم األولي واالبتدائي
تطوير مشترك

لسنة تلميذ التعليم األولي« جرس السنة»الجدول الزمني 

مدرسة مشتركة للجميع
العمل والتعلم معاً 

ترتيبات تعليم مختلفة

عمل الكبار في المدرسة في مجموعة شخصين ومجموعة فريق

27.11.2019



بداية درب المدرسة

كل إن بدء المداومة المدرسة شيء كبير في حياة الطفل و

.العائلة

توتر، ينتظر مبتدئو المدرسة بشغف، وربما مع بعض ال

.بدء المدرسة والتحول إلى تلميذ

ع إن المهمة المشتركة المهمة للبيت والمدرسة هي تشجي

!ودعم الطفل في مرحلة حياته الجديدة

إلى الصف األول في مبنى المدرسة األقربالتلميذ يبدأ 

.بيته



خطة التعليم

ة على أسس ترتكز الخط. تشكل الخطة الخاصة لكل مدرسة أساساً للعمل والتعليم في المدرسة

.خطة التعليم على صعيد كل الدولة وكل بلدية

تشمل . لهاتبين خطة التعليم طريقة العمل بالمدرسة وما هي األشياء التي تركز عليها في عم

مل خطة التعليم فكرة وقيم العمل وأهداف المواد الدراسية والمناهج والمحتويات وطرق الع

.وأسس التقييم

www.ops.edu.hel.fi األساسيةكان ِّلَمكيمدرسة

http://www.ops.edu.hel.fi/


يتعلم التالميذ في المدرسة 
مهارات المستقبل ومعرفة  

واسعة المجاالت

ربوياً يوجد في هلسنكي تربية وتعليم تقدمي ومتنوع ت

.ويستفيد من وسائل العمل الرقمية

إيجاد نحن ندعم التعلم الفردي والجماعي الذي يرتكز على

.نقاط القوة لكل تلميذ

عملية نحن نطور بشكل متواصل التربية وبيئة التعلم و

.  التعلم ومهاراتنا



ماذا وكيف يدرس التلميذ في المدرسة؟

ية الصف األول من المدرسة األساسية على األشياء الرئيسيتم التدريب في 

ة والعمل االهتمام بنفسه وباللوازم المدرسي–إلحساس الطفل أنه أصبح تلميذاً 

.بشكل مستقل وضمن المجموعة

ية التي أول سنتين دراسيتين المعلومات والمهارات األساسيتعلم التلميذ خالل 

المهارات تشمل القراءة والكتابة ومبادئ الرياضيات وعلم البيئة وعلم الطبيعة و

.اليدوية والرياضة

27.11.2019



الجدول الزمني للصف األول من خطة التعليم

(vvt)ساعات أسبوعية في السنة 7اللغة الفنلندية كلغة ثانية/اللغة األم

السنةفي ساعتان أسبوعيتان 2(أ)اللغة 

السنةساعات أسبوعية في 3الرياضيات

السنةفي ساعتان أسبوعيتان 2علم البيئة

السنةأسبوعية في ساعة 1مادة المعتقدات

السنةأسبوعية في ساعة 1الموسيقى

السنةأسبوعية في ساعة 1الفنون الجميلة

السنةفي ساعتان أسبوعيتان 2األشغال اليدوية

السنةفي ساعتان أسبوعيتان 2الرياضية

السنةأسبوعية في ساعة 21المجموع

في السنةأسبوعيتان ( 2)إضافة لذلك إمكانية لدراسة اللغة األم ساعتان 

15.1.2019



تعليم اللغات الذي يبدأ في الصف األول
 المعرفة المتنوعة للغة هي أحدى معارف

.المستقبل األساسية

علم اللغة  التعليم في البداية هو الوقت المثالي لت

.األجنبية

اللفظي يتم في التعليم التركيز على التعبير

.والتفاعل

علم تعليم اللغة المبكر يزيد من دوافع ت

.اللغات

 ًيتم التعلم وظيفيا ً .وتجاربيا

https://vimeo.com/apogeeoy/review/30573

5525/66281da409

https://vimeo.com/apogeeoy/review/305735525/66281da409


برنامج اللغات في مدرستنا

اإلنجليزية، الفرنسية، (: الصف األول)( أ)اللغة •

السويدية، األلمانية

اإلنجليزية،(: الصف الثالث)( أ)اللغة االختيارية •

الفرنسية، األلمانية، الروسية

ةالسويدية واإلنجليزي(: الصف السادس)( ب)اللغة •

اإلسبانية، الفرنسية،(: الصف الثامن)( 2ب)اللغة •

األلمانية، الروسية



اإلنجليزية–غني لغوياً بالفنلندية تعليم 

.2019بدأ هذا التعليم في مدرستنا في الصف األول في خريف 

.هذا التعليم متوفر لكل تالميذ المدرسة بغض النظر عن فرع المدرسة

ساعات على األكثر في 5-4محتوى ومواضيع مختلف المواد الدراسية باللغة اإلنجليزية 

(.من عدد الساعات األسبوعية للتلميذ% 25-10)األسبوع 



تتوفر في مدارس هلسنكي األساسية 
إمكانية للحصول على عديد من 
أنواع الدعم في 
العمل المدرسي

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/apua-oppilaalle/

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/apua-oppilaalle/


 الوظائف المدرسية المتعددة والمتنوعة

الدراسة ضمن مجموعات مرنة من التالميذ

خدمات توجيه التلميذ

التعليم الداعم

التعليم الخاص

خدمات العناية بالتلميذ

خدمات الدعم الخاص والمكثف

تعمل هذه المجموعة لتحسين رفاه مجتمع المدرسة 

اجون  وتبحث عن الحلول لمساعدة التالميذ الذين يحت

يمكن أن تشمل المجموعة مدير المدرسة . إلى دعم

ملة وممرضة وطبيب الرعاية الصحية بالمدرسة والعا

خاصة االجتماعية بالمدرسة والخبيرة النفسية ومعلمة

وموجهة تعليم، وعند الضرورة معلمة الصف أو 

.موجهة المجموعة/مشرفة الصف

العوامل التي تدعم التعلم 

 ً عموما

المجموعة متعددة 

االختصاص للعناية بالتلميذ



12.12.2019 18

ل األنشطة المسائية توافق متط لبات تسّه 

لطفلالحياة العملية والحياة اليومية الجيدة ل

تكمل األنشطة المسائية الجاهزية التي 

.التعلمتعطيها المدرسة بداية التعليم للنمو و

ه ففي هذ. تتراوح األنشطة المسائية بين اللعب والنشاط الموجه

يحصل األنشطة يقضي التلميذ وقته في الخارج مع األطفال اآلخرين و

.على أصدقاء جدد

نادي األنشطة المسائية للتلميذ



نادي األنشطة المسائية

ئية بعد تنظم المدرسة لتالميذ الصفين األول والثاني أنشطة مسا

للهو هذه األنشطة إمكانية اللتلميذ في تتوفر : الدوام المدرسي

راحة بألعابه والتحرك واللعب والخروج ولقاء األصدقاء واالست

.والمشاركة باألنشطة الموجهة في الداخل وفي الخارج

–03/23: فترة طلب التسجيل في نادي األنشطة المسائية

2020/04/24.

.يهتُعاد استمارة الطلب إلى النادي الذي يُطلب التسجيل ف

2020/07/01تُرسل القرارات بالبريد لغاية 

hel.fi/iltapaivatoiminta: معلومات إضافية



أماكن نادي األنشطة المسائية في مدرستنا

(ILTISKIDS)كيدسإلتيس(: KANNEL)كانّ ل•

(LIIKUNTAILTAPÄIVÄKERHO)نادي الرياضة المسائي (: RAITTI)رايتي •

(ILTISKIDS)كيدسإلتيس(: TAMMI)تاّمي •

:إضافة لذلك

حدائق اللعب



نادي األنشطة الصباحية

تُنظم هذه . ياألنشطة الصباحية هي أنشطة تُنظم قبل بدء اليوم الدراسي لتالميذ الصفي األول والثان

ة هي فعاليات األنشطة الصباح. األنشطة في المدارس األساسية بالمدينة أو بالقرب منها في حدائق اللعب

.هال تُقدم في هذه األنشطة وجبة فطور، لكن يمكن للطفل أن يجلب معه زوادت. طوعية ومجانية

:التسجيل باألنشطة

ة الحاج)يتم اإلعالن عن المشاركة في نادي األنشطة الصباحية في سياق التسجيل بالمدرسة 

الحاجة )( Wilma)ڤيلماأغسطس بعد بدء المدرسة وذلك بواسطة تطبيق /وفي آب(االبتدائية

(.الفعلية

www.hel.fi/iltapaivatoiminta:معلومات إضافية ومواد توجيه متعددة اللغات

.كان ِّلَمكيفي حديقة اللعب في 10.00–8.00لفترة الساعة 2020–2019تُنظم األنشطة الصباحية في العام الدراسي 

12.12.2019 aamutoiminta 21

http://www.hel.fi/iltapaivatoiminta


3/1تواريخ مهمة 

التسجيل بالمدرسة

خالل wilma.edu.hel.fi( Wilma)ڤيلمابواسطة تطبيق في المقام األوليتم التسجيل بالمدرسة 

2020/01/23–01/07فترة 

–17.00والساعة 10.00–8.00الساعة 2020/01/23إمكانية للتسجيل بالمدرسة يوم الخميس 

19.00

ميذ بغض النظر عن عنوان سكن التالكان ِّلفرع األساسية فيكان ِّلَمكييتم التسجيل في مدرسة : مالحظة

Kanneltieالذين يحضرون للتسجيل، العنوان  .المدرسةمطعم ، 1

https://wilma.edu.hel.fi/


3/1: التسجيل بالمدرسة حضوراً في المدرسة

طلب  إذا أراد أولياء األمريجب التسجيل حضوراً في المدرسة المحلية للتلميذ 

.  دعم خاص للتلميذ

:التسجيل في مكان آخر غير المدرسة المحلية في حال

للتلميذ ال تُدرس في مدرسته المحلية( 1أ )اختيار لغة -

كان الطفل يرغب في التعليم المركز على مجال أو لغة أجنبية أو-

كان الطفل يرغب بالمداومة في مدرسة أخرى غير مدرسته المحلية-

.توفر مكان في المدرسة األخرىالمحلية يشترط الدخول في مدرسة غير مدرسة التلميذ 



3/2تواريخ مهمة 

2020/04/24–03/23: طلب التسجيل في نادي األنشطة المسائية

:قرارات القبول في المدرسة

2020/03/25

 (األساسيةلَمكيكانِّ  قرار القبول في مدرسة )= المدير عن قبول التلميذ بالمدرسة يُرسل بالبريد قرار

 (التكاملما يُسمى ب)اعتباراً من ذلك اليوم قرار المدير عن الدعم الخاص في سياق التعليم اآلخر

 الدعم الخاص في الصفوف الخاصةبالبريد قرارات تُرسل من اإلدارة.

ً يجب على ولي األمر أن يبلغ المدرسة  .ةإذا كان يمتنع عن قبول مكان التلميذ بالمدرسكتابيا

15.1.2019



3/3تواريخ مهمة 

التعّرف على المدرسة

(أبريل/دعوة برسالة خالل نيسان)

9.00–8.00الساعة 2020/05/12الثالثاء ( KANNEL)كان ّل

9.00–8.00الساعة 2020/05/13األربعاء ( RAITTI)رايتي 

9.00–8.00الساعة 2020/05/15الجمعة ( TAMMI)تَّمي 

2021-2020العام الدراسي 

8.30الساعة 2020/08/13يبدأ يوم الخميس 

15.1.2019



!شكراً على المشاركة

:معلومات إضافية

:األساسيةكانّ لَمكيصفحات اإلنترنت لمدرسة 

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kannelmaen-peruskoulu/ 

(المناسبات وغير ذلك)فيسبوك المدرسة 

edu.hel.fi/tervetuloakouluun

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kannelmaen-peruskoulu/
edu.hel.fi/tervetuloakouluun

