
الطلب المشترك والتعليم المتوسط في فنلندا
دليل ألولياء األمور
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المنظومة التعليمية الفنلندية
هناك ثالث مراحل ضمن المنظومة التعليمية الفنلندية. يبدأ التعليم االساسي في سن سبع سنوات 

ويستغرق في العادة تسع سنوات. 

يتقدم الطالب بعد التعليم األساسي بالطلب من خالل الطلب المشترك إلى المؤسسات التعليمية 
المتوسطة، أي إلى المدارس الثانوية أو إلى مؤسسات التعليم المهني. من الممكن التقدم بالطلب 
من خالل الطلب المشترك أيضا إلى التعليم التحضيري للحصول على مؤهل أي إلى تعليم توڤا 

(TUVA)، حيث أنه يستغرق سنة واحدة. من خالل تعليم توڤا (TUVA)، يتم االستعداد إلى تعليم 
المرحلة المتوسطة. 

من الممكن بعد تعليم المرحلة المتوسطة مواصلة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي، أي في 
الجامعات أو في جامعات العلوم التطبيقية. 

من الممكن في جميع مؤسسات التعليم المتوسط الحصول على تعليم اللغة الفنلندية كلغة ثانية وعند 
الحاجة مساعدة معلم االحتياجات الخاصة.

الطلب المشترك
من الممكن من خالل الطلب المشترك طلب سبعة أماكن ُمختلفة. تقييم شهادة إتمام الدراسة يحسم 

األمر بشأن المكان الذي سيحصل عليه الطالب. يتم لبعض األماكن تنظيم امتحان قبول أيًضا، 
حيث أن النقاط التي يتم الحصول عليها خالله ُتضاف إلى عالمات شهادة إتمام الدراسة. يتم تقديم 

 .www.opintopolku.fi :الطلب المشترك من خالل اإلنترنت

الطالب ُملزم خالل آخر سنة من مدرسة التعليم األساسي أن يتقدم بالطلب إلى مؤسسة تعليمية 
متوسطة أو إلى تعليم توڤا (TUVA). يتوجب أن يحرص ولي أمر الطالب على أن يكون الطالب 

قد تقدم بالطلب.

https://opintopolku.fi/konfo/fi/
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المدرسة الثانوية 
المدرسة الثانوية هي مدرسة للتعليم العام. ال يتم الحصول على مهنة منها. ُيكمل طالب المدرسة 

الثانوية دائًما تقريًبا تعليمهم في مؤسسة تعليمية أخرى بعد المدرسة الثانوية. المدرسة الثانوية 
ُتحّضر الطالب على وجه الخصوص لمواصلة التعليم العالي.

الفترات الدراسية والنقاط الدراسية
يدرس الطالب في المدرسة الثانوية مواد إلزامية ومواد اختيارية. ُمعظم المواد التعليمية مشابهة 

لتلك التي في مرحلة التعليم األساسي. باإلضافة لذلك من الممكن دراسة دبلومات المدارس الثانوية 
والمواد االختيارية األخرى. مختلف المدارس الثانوية لديها مواد اختيارية مختلفة.

يتم حساب قدر الدراسة من خالل التقاط الدراسية والفترات الدراسية. قدر المنهج الدراسي للشباب 
هو على األقل 150 نقطة دراسية. تستغرق الدراسة في العادة ثالث سنوات.

يتوجب على الطالب في المدرسة الثانوية أن يقرأ ويكتب كثيراً. باإلضافة لذلك يتوجب على 
الطالب أن يدرس مواضيع واسعة بشكل مستقل. 



4

التعليم المهني 
يتعلم الطالب من خالل التعليم المهني أساسيات المهنة. يدرس الطالب في المدرسة وفي مكان 
العمل وكذلك من خالل األوساط االفتراضية. من الممكن من خالل التعليم المهني دراسة أكثر 
من 150 مجااًل مختلًفا.  إذا جاء الطالب للدراسة في مدرسة التعليم المهني من مدرسة التعليم 

األساسي، فإن دراسته تستغرق في العادة ثالث سنوات. 

نقاط الكفاءة وأسس الكفاءة 
 

يستند التعليم المهني على الكفاءة. هذا يعني أن الطالب يدرس فقط تلك األمور التي ال يعرفها بعد. 
يتم قياس التعليم أثناء التعليم المهني من خالل نقاط الكفاءة. يتضمن المؤهل المهني األساسي 180 

نقطة كفاءة. حيث أنه يتكون من 145 نقطة كفاءة للتعليم المهني ومن 35 نقطة كفاءة ألجزاء 
المؤهل المشتركة. 

مؤسسات التعليم المهني لالحتياجات الخاصة 
يحتاج بعض الطالب إلى دعم لالحتياجات الخاصة واسع النطاق ومتنوع، على سبيل المثال بسبب 

صعوبات التعلم أو اإلعاقة الصعبة أو المرض. بإمكانهم أن يتقدموا بطلب للتعليم المهني بدعم 
مكثف لالحتياجات الخاصة. يتم حينئذ تنظيم التعليم من خالل مؤسسات التعليم المهني لالحتياجات 

الخاصة. 
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المدرسة الثانوية المهنية
من الممكن في مؤسسة التعليم المهني دراسة تعليم المدرسة الثانوية أيًضا. هذا يسمى بالمدرسة 
الثانوية المهنية. يدرس الطالب التعليم المهني بشكل طبيعي، ولكنه ُينجز في نفس الوقت أيًضا 

جزًءا من تعليم المدرسة الثانوية. تعليم المدرسة الثانوية ُيعوض جزًءا من التعليم المهني. أي أنه ال 
ُيصبح لدى الطالب عمل بقدر كثير أكثر مما هو عليه في المدرسة المهنية العادية.

يقوم الطالب في نهاية المدرسة الثانوية المهنية بتأدية امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ويحصل 
على شهادة بإتمام المؤهل المهني األساسي وكذلك على شهادة إتمام الثانوية العامة.

عقد التعلم في مكان العمل
من الممكن إنجاز التعليم المهني أيًضا في مكان العمل. هذا يسمى بعقد التعلم في مكان العمل. 
يعمل الطالب حينئذ في مكان عمل، حيث يتم فيه تعليمه المهارات الضرورية للمهنة. ُتخطط 

المؤسسة التعليمية المهنية مع رب العمل لجميع األمور المتوجب تعلمها. ُيؤدي الطالب اختبارات 
بشكل منتظم، حيث أنه ُيثبت للمعلم من خاللها ما يعرف.  يحصل الطالب في نهاية عقد التعلم في 

مكان العمل على شهادة المؤهل المهني األساسي.
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(TUVA) تعليم توڤا
إذا كان الطالب ال ُيريد أو ليس بإمكانه بدء دراسة التعليم المتوسط ُمباشرًة بعد مدرسة التعليم 

األساسي، فبإمكانه التقدم بطلب للتعليم الذي ُيعّد للتعليم الموجه للحصول على مؤهل أي تعليم توڤا 
(TUVA). تستغرق دراسة تعليم توڤا (TUVA) سنة واحدة. بإمكان الطالب خالل فترة سنة تعليم 

توڤا (TUVA) على سبيل المثال التعرف على تعليم المدرسة الثانوية أو التعليم المهني والتفكير 
للتخطيط لمهنته وتحسين تقييم مدرسة التعليم األساسي لديه وتحسين مهاراته اللغوية. يتم إعداد 

.(TUVA) خطة تعلم شخصية لكل طالب يدرس تعليم توڤا

التعليم األساسي للكبار
إذا لم يحصل الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم األساسي قبل انتهاء الدراسة في مدرسة 

 التعليم األساسي، فبإمكانه مواصلة تعليمه من خالل التعليم األساسي للكبار. متوفر في تعليم الكبار
 تعليم مرحلة البدء وتعليم مرحلة اإلتمام. تعليم مرحلة البدء ُمخصص ألولئك الذين درسوا قليالً 
فقط في مدرسة التعليم األساسي. تعليم مرحلة اإلتمام مخصص ألولئك الذين داوموا في مدرسة 
التعليم األساسي حتى النهاية تقريًبا. يحصل الطالب في نهاية مرحلة التعليم األساسي على شهادة 

إتمام مرحلة التعليم األساسي، حيث أنه بإمكانه من خاللها التقدم بطلب التعليم المتوسط.
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التعاون فيما بين البيت والمدرسة
يدعم ولي األمر الدوام المدرسي لطفله في مدرسة التعليم األساسي وأيًضا في التعليم المتوسط. 

المسؤولية عن تربية الشاب/الشابة وإلزامية التعليم لديه تقع في المقام األول على عاتق ولي األمر. 
مهمة المدرسة هي دعم تعلم ونمو الطالب كعضو ضمن المجتمع المدرسي. 

التعاون فيما بين المعلمين وأولياء األمور ُيساعد الطفل على التعلم والنمو.
 ُيفضل أن يتواصل أولياء األمور مع المدرسة دائماً عندما تكون لديهم أسئلة أو استفسارات. 

من المهم أيًضا المشاركة في أمسيات أولياء األمور.

بإمكاننا أيًضا االستعانة بالمترجمين عند الحاجة أثناء التعاون. باإلضافة لذلك يوجد في المدارس 
الثانوية لمدينة هلسنكي وفي معهد ستادي للتعليم المهني وتعليم الكبار (Stadi) مرشدون متعددو 

اللغات.
 

يتم الحصول على الدعم أثناء فترة التعليم
يحصل الطالب على التوجيه بخصوص دراسته ودعم الختياراته. ُيساعد مرشد التعليم في 

الخيارات بخصوص المهنة ومواصلة التعليم. يوجد في كل مؤسسة تعليمية ممرضة وعامل 
اجتماعي للمدرسة وأخصائي نفسي. هم يساعدون الطالب بخصوص األمور المتعلقة بالرفاهية. 
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