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التعليم التحضريي

ما هو التعليم التحضريي اإلدماجي؟

محتويات وإنجاز التعليم التحضريي للتعليم األسايس

التعليم التحضريي مخصص لألطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 - 17 سنة، والذين مازالوا ال يعرفون اللغة الفنلندية بما فيه الكفاية لبدء 
الدراسة يف التعليم األسايس. 

  
يتم تدريس التعليم التحضريي بطرق مختلفة. سن الطفل ُيحدد نوع التعليم التحضريي الذي ُيشارك فيه الطفل. قدر الدراسة 24 - 26 

ساعة يف األسبوع. يستند التعليم على الخطة التعليمية للتعليم التحضريي للتعليم األسايس.
  

من املمكن الدراسة يف التعليم التحضريي كحد أقىص ملدة سنة تقويمية واحدة. من املمكن أن ينتهي التعليم التحضريي قبل ذلك، إذا كان 
بإمكان الطالب متابعة التعليم باللغة الفنلندية. يقوم املعلم بتقييم مهارة الطالب. 

التعليم التحضريي للذين تبلغ أعمارهم 7 - 8 
سنوات 

يحصل طالب الصف 1 - 2 للتعليم األسايس على تعليم تحضريي 
يف مجموعة عادية باللغة الفنلندية. ُيعرف ذلك بالتعليم اإلدماجي. 

يكون لدى الطالب تعليم تحضريي قدره 24 ساعة يف األسبوع. 
كرث من القدر الذي يتلقاه أولئك الذين يدرسون يف  قدر الساعات أ

الصفوف 1 أو 2 العادية.

الربنامج التعليمي

يتم إعداد برنامج تعليمي لكل طالب يدرس يف التعليم التحضريي. 
يتم الحديث يف الربنامج التعليمي عن الدوام املدريس السابق 
للطفل وعن كفاءاته وعن الصعوبات اليت لديه وعن األهداف 

الشخصية للطالب واملواد اليت تتم دراستها وقدر ساعات الدراسة 
وكذلك الرتتيبات املتعلقة بالتعليم. يقوم بإعداد الربنامج التعليمي 

الطالب وويل أمره واملعلم مًعا.

اللغة الفنلندية

ُيركز التعليم بشكل رئييس على دراسة اللغة الفنلندية. الهدف هو 
تطوير املهارات اللغوية األولية.

يتدبر الطالب أموره أثناء حاالت استخدام اللغة بخصوص غالبية   •
األمور املتكررة للحياة اليومية.

من خالل  بإمكان الطالب تسمية األشياء املألوفة والتعرف    •
اللغة املنطوقة واملكتوبة على الكلمات والتعابري املألوفة له.

يفهم الطالب من خالل الكالم البطيء وعند الحاجة من الكالم   •
املتكرر، اإلرشادات القصرية واملواضيع املألوفة.

يفهم الطالب املوضوع من الكالم الذي يتم التعليم من خالله   •
ومن نصوص الكتب الدراسية، بمساعدة الصور والكلمات 

األساسية اليت يتم تحديدها بشكل واضح.
يكتب الطالب الكلمات املألوفة والجمل القصرية.  •

ُيقصد باملهارة األولية اللغوية اليت قيد التطوير، أن الطالب مازال 
يحتاج إىل الكثري من الدعم.

يحتاج الطالب إىل الكثري من النماذج والدعم وكذلك إىل املفردات   •
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اليت ُتقّدم إليه، يك ُيكّون نصا قصريا شفويا أو مكتوبا.
مازال الطالب يحتاج إىل الدعم بلغته الخاصة به حىت يستوعب   •

األشياء الجديدة.
يحتاج الطالب إىل الكثري من التفسري والدعم من خالل الصور   •

وكذلك إىل كالم واضح وبطيء ومتكرر ويحتاج إىل الرتجمة.

يدرس طالب التعليم التحضريي مع بايق املجموعة، جميع املواد 
الدراسية ملستوى صّفه. تتم تنظيم جلسات له ُيركّز أثناءها على 

اللغة الفنلندية فقط. من املمكن أن تكون لدى الطالب أثناء اليوم 
حصص للغة الفنلندية من خالل املجموعة الصغرية أما مع املعلم 

الخاص به أو مع معلم آخر. 

باإلضافة إىل التعليم األسايس، يتم الرتكزي على اللغة الفنلندية أثناء 
جميع الفعاليات. يتحدث املعلم عن األنشطة والفعاليات اليومية 

كرب  والتعامل املُتبادل، ويستعمل كذلك أثناء جميع أشكال التعليم أ
قدر ممكن من الدعم بالصور واملعدات املساعدة األخرى. 

اللغة األم للطالب 

يحصل الطالب كجزء من التعليم التحضريي أيًضا على تعليم لغته 
األم ساعتني يف األسبوع. من غري الرضوري أن يكون مكان تعليم 

اللغة األم الخاصة بالطالب يف نفس املدرسة اليت يتم فيها التعليم 
اآلخر.

التقييم:

عندما ُيرشف التعليم التحضريي على االنتهاء، فيتم تقييم مدى 
تعلم الطالب من خالل الربنامج التعليمي. التقييم لفظي. ُيركز 

التقييم على مدى إنجاز الطالب لألهداف اليت تم تحديدها له. 
من املمكن أيًضا استخدام بعض أدوات التقييم املرحلي الخاصة 

باملدرسة أو أدوات التقييم الذايت.

يحصل الطالب على شهادة ملشاركته يف التعليم التحضريي. 
بعد التعليم التحضريي يواصل الطالب الدراسة عادة مع نفس 

املجموعة الدراسية. 


