
آموزش آماده سازی 
در پیش دبستاین

 آموزش آماده سازی 
 برای سننی پیش دبستاین به چه معناست؟

آموزش آماده سازی به کودکان/ نوجوانان دارای سننی 6 -17 ساله  ای اختصاص دارد که هنوز برای رشوع تحصیالت مقطع ابتدایی، باندازه 
کایف فنالندی بلد نیستند. آموزش بر مبنای برنامه آموزیش جداگانه  ای درخصوص دوره آموزش آماده سازی می  باشد.  آموزش آماده سازی 

حداکرث بمدت یک سال ارائه می  شود.  

آموزش آماده سازی برای کودکان پیش دبستاین بعنوان بخیش از سایر آموزش  های پیش دبستاین ارائه می  شود.  آموزش پیش دبستاین 
عادی 20  ساعت در هفته است.  آموزش آماده سازی 24  ساعت در هفته است.  بنابراین افرادی که در آموزش آماده سازی رشکت می  کنند 

یافت می  کنند.  معموال در چهار روز هفته، چهار ساعت آموزش و در یک روز هفته، پنج ساعت آموزش است.  بیشرت از بقیه آموزش در

آموزش آماده سازی رایگان است.  عالوه بر این، بسته به نیاز خانواده، کودک می  تواند در مهد کودک نزی باشد.  بایسیت هزینه ساعات 
مهدکودک پرداخت شود. 

اهداف 

با رشوع دوره آموزش آماده سازی، برای یادگریی زبان فنالندی 
یزی با  کودک، برنامه مختص به او انجام می  شود.  برنامه ر

همراهی والدین انجام می  شود.  

هدف کلی آموزش آماده سازی این است که مهارت  های زباین و 
سایر مهارت  های مربوط به مدرسه رفنت را برای ورود به آموزش 

مقطع ابتدایی، در اختیار دانش  آموز قرار دهند.  آموزش آماده 
سازی باعث پیرشفت متعادل محصل و وفق یافنت آنها با جامعه 

فنالندی می  شود. 

یر است  هدف از درک مطلب/  گفتار فهمیدن موضوعات ز
 •   واژه ها و دستور العمل  هایی که اغلب در ضمن فعالیت استفاده 

شده  اند  
 •   سوال  های عادی )چه چزی، چی، کجا(  

 •   مفاهیم ساده و همچننی مثال  هایی از قبیل کلمات متضاد و 
کلمات قابل مقایسه  

 •  منت ساده گفته شده  

هدف از مهارت  های گفتاری این است که کودک بلد است. 
 •   نیاز اسایس خود را ابراز کند 

 •   کلمات و عبارات مربوط به روابط اجتماعی بعالوه اصطالحات 
کوتاه مربوط به موضوعات و رشایط آشنا

 •   خودش سوال  های ساده  ای را مطرح کرده و همچننی به آنها 
جواب دهد.  

در طول آموزش پیش دبستاین، مهارت  های قبل از خواندن و 
 نوشنت 

 مانند شناخنت منت  های مختلف نوشتاری، تشخیص اعداد، 
ترکیب حروف و أصوات گفتاری بعالوه جهت روخواین زبان فنالندی 

تمرین می  شوند.  هدف آموزش پیش دبستاین هنوز آموزش 
خواندن و نوشنت به کودک نیست. 

زبان مادری خویش

در آموزش آماده سازی پیش دبستاین به پیرشفت و حمایت زبان 
مادری خود کودک نزی توجه می  شود.  برای حمایت از پیرشفت 

زبان مادری خود کودک، از جمله در مورد اینکه چگونه رسپرست  
ها قادر به تقویت زبان مادری کودک در خانه هستند و چگونه می  
توان در آموزش پیش دبستاین از زبان مادری خود کودک حمایت 

کرد، گفتگو می  شود. 

یایب  ارز

یایب در همان برنامه آموزیش  یایب مبتین بر اهداف است.  ارز ارز
انجام می  شود که در آغاز آموزش آماده سازی برای کودک انجام 

شده است.  در آن، یادگریی مهارت زبان کودک و شیوه  های 
آموزش توضیح داده می  شود. 


