
التعليم التحضريي 
أثناء التعليم التمهيدي

 ما هو التعليم التحضريي
 لألطفال يف سن التعليم التمهيدي؟

التعليم التحضريي مخصص لألطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 - 17 سنة، والذين مازالوا ال يعرفون اللغة الفنلندية بما فيه الكفاية لبدء 
الدراسة يف التعليم األسايس. يستند التعليم على الخطة التعليمية للتعليم التحضريي للتعليم األسايس. يتم تدريس التعليم التحضريي 

ملدة سنة واحدة على األكرث. 

يتم تدريس التعليم التحضريي لألطفال يف سن التعليم التمهيدي، كجزء من التعليم التمهيدي اآلخر. قدر التعليم التمهيدي العادي 20 
حصة دراسية يف األسبوع. قدر التعليم التحضريي 24 حصة دراسية يف األسبوع. لذلك فإن املشارك يف التعليم التحضريي تكون لديه دراسة 

كرث من اآلخرين بقليل. يكون يف العادة هناك تعليم قدره أربع حصص دراسية ملدة أربع أيام يف األسبوع ويوم واحد يف األسبوع خمس  أ
حصص دراسية.

التعليم التحضريي مجاين. باإلضافة لذلك بإمكان الطفل أن يكون يف حضانة األطفال حسب حاجة العائلة. يتوجب دفع التكاليف 
بخصوص الدوام يف حضانة االطفال.

األهداف:

يتم إعداد للطفل عند بدء التعليم التحضريي خطة خاصة به 
لتعلم اللغة الفنلندية. يتم إعداد الخطة بالتعاون مع أولياء األمور. 

الهدف العام للتعليم التحضريي هو تزويد الطالب باملهارات 
اللغوية واملهارات األخرى املتعلقة بالدوام املدريس، يك ينتقل للتعليم 
األسايس. كما أن التعليم التحضريي ُيعزز من التقّدم املزتن للطالب 

واندماجه يف املجتمع الفنلندي.

الهدف من فهم الكالم هو فهم: 
الكلمات واإلرشادات اليت كثريا ما ُتستعمل أثناء النشاطات   •

والفعاليات
األسئلة العادية )أي، ماذا، أين(  •

التعابري البسيطة وكذلك على سبيل املثال املعىن املعاكس واملقارنة  •
النص البسيط املقروء.  •

الهدف من مهارات الكالم، هو أن يعرف الطفل:
التعبري عن احتياجاته األساسية  •

املفردات والتعبريات املتعلقة باملعامالت االجتماعية، وكذلك   •
العبارات القصرية املتعلقة باألشياء والحاالت املألوفة 

يقوم هو نفسه بطرح أسئلة بسيطة وكذلك اإلجابة عليها.  •

نتدرب أثناء فرتة التعليم التمهيدي على املهارات اليت ُتمهد للقراءة 
والكتابة، كالتعرف على مختلف النصوص املكتوبة والتعرف على 
األرقام ودمج الحروف واأللفاظ املستخدمة أثناء الكالم وكذلك 

اتجاه قراءة اللغة الفنلندية.  تعليم الطفل القراءة والكتابة ليس 
هدفا للتعليم التمهيدي.

اللغة األم للطالب

يتم االهتمام أثناء فرتة التعليم التحضريي للتعليم التمهيدي أيًضا 
بتطور اللغة األم الخاصة بالطفل ودعمها. نتحدث لدعم تطور 

اللغة األم للطالب بشأن أمور منها كيف بإمكان أولياء األمور تقوية 
اللغة األم للطفل يف البيت، وكيف من املمكن دعم اللغة األم 

للطالب أثناء التعليم التمهيدي.

التقييم:

التقييم يستند على األهداف. يتم إعداد التقييم لنفس الربنامج 
التعليمي الذي تم إعداده للطفل عند بدء التعليم التحضريي. يتم 

من خالله وصف تعلم الطفل للمهارات اللغوية وكذلك الطرق 
والوسائل التعليمة.


