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آموزش آماده سازی

شکل گروهی به چه معناست
آموزش آماده سازی؟

محتوای آموزش آماده سازی برای ورود به تحصیالت مقطع ابتدایی و نحوه تحقیق آن 

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 آماده سازی به نحوه  های مختلفی تحقق می  یابد. سن کودک تعینی می  نماید که او در چه نوعی از آموزش آماده سازی رشکت می  
کند.  آموزش 24 -26 ساعت در هفته است.  آموزش بر مبنای برنامه آموزیش جداگانه  ای درخصوص دوره آموزش آماده سازی می  باشد. 

  
می  توان حداکرث بمدت یک سال تحصیلی در آموزش آماده سازی تحصیل کرد. اگر دانش آموز بتواند آموزش را به زبان فنالندی دنبال کند، 

یایب می  کند.   در اینصورت آموزش آماده سازی می  تواند زودتر پایان یابد. آموزگار توانایی کودک را ارز

آموزش آماده سازی برای 9 -17 ساله  ها. 

از کالس سوم به بعد، دانش  آموزان دوره آماده سازی در گروه  
های ویژه در جهت آموزش آماده سازی تحصیل می  نمایند. دانش  
آموزاین با پیش زمینه  های مختلف در آموزش آماده سازی حضور 

دارند. دانش آموزاین از رده  های سین مختلف در این گروه  ها 
هستند، رده سین 9 -12 ساله یا 12 -15 ساله. 

برنامه آموزیش

برای هر کدام از دانش  آموزان دوره آموزش آماده سازی برنامه 
آموزیش مختص به خود او انجام می  شود. در برنامه آموزیش 

درباره تاریخچه تحصیلی دانش  آموز، نقاط قوت و چالش  
ها، اهداف شخیص دانش  آموز، مواد دریس و تعداد ساعات و 
همچننی تنظیمات مربوط به آموزش توضیح داده شده است. 
برنامه آموزیش با همراهی دانش  آموز، رسپرست دانش آموز و 

آموزگار انجام می  شود.

زبان فنالندی

تمرکز اصلی برنامه آموزیش بر روی دروس زبان فنالندی است.  
هدف از آن پیرشفت مهارت زباین پایه می  باشد.

 •   دانش  آموز اغلب از عهده رشایط محدود استفاده روزمره از زبان 
برمی  آید.

 •   دانش  آموز می  تواند موضوعات آشنا را نام بربد، اسامی و عبارات 
آشنا را از زبان گفتاری و نوشتاری تشخیص دهد.

 •   دانش  آموز دستورالعمل  های کوتاه را از گفتار آرام و درصورت 
لزوم از گفتار تکرار شده، می  فهمد. 

 •   دانش  آموز موضوع دریس را از توضیحات مربوط به تدریس و با 
کمک تصاویر و واژه  های اصلی منت کتاب دریس می  فهمد. 

  •   دانش  آموز کلمات آشنا و جمالت کوتاه را می  نویسد. 

 مهارت  های پایه زباین رو به پیرشفت به این معنا می  باشند که 
یادی نیاز دارد.  یادگرینده آنها هنوز به حمایت ز

 •   دانش  آموز برای تولید منت کوتاه شفاهی یا نوشتاری به تعداد 
یادی الگو و پشتیباین فراوان و همچننی واژگان مشخص نیاز  ز

دارد.
یافت کمک   •   بعالوه دانش  آموز برای فرا گرفنت موضوعات نو به در

در زمینه زبان مادری خویش نزی نیاز دارد. 
 •   دانش  آموز نیاز فراواین به مشاهده تصویری مطالب و حمایت 

برصی بعالوه بیان فصیح و آهسته، همراه با تکرار و ترجمه دارد. 

در گروه آموزش آماده سازی، عالوه بر زبان فنالندی، مواد دریس 
دیگر مقطع ابتدایی نزی آموخته می  شوند. اغلب دروس ریایض، 

بعالوه مطالیب از بیولوژی/ زیست شنایس، جغرافیا، فزییک، 
شیمی، تاریخ، هرنهای تجسمی، موزیک، ورزش و کاردسیت 

آموخته می  شوند. آموزگار مطالب دریس را بر اساس مهارت  ها و 
نیاز گروه انتخاب می  کند. 
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عالوه بر آموزش اصلی، زبان فنالندی در همه فعالیت  ها مطرح 
می  شود.  آموزگار فعالیت  ها و ارتباطات روزمره را نام می  برد و 

همچننی در ارتباط با کلیه مطالب آموزیش حیت  االمکان از تصاویر 
کمیک و ابزار بیشرت دیگری جهت مشاهده، استفاده می  کند.  

دانش  آموز تشویق می  شود که با شجاعت از زبان فنالندی استفاده 
کند.  

ادغام 

در طول دوره آموزیش آماده سازی، دانش  آموزان مطابق با مهارت  
های خود در ساعات دریس کالس عادی فنالندی نزی رشکت می  
کنند.  این ساعات دریس ادغام شده اغلب با موضوعایت مانند 

ورزش و موزیک رشوع می  شوند.  بعیض از آنها نزی بعنوان 
مثال در ساعات درس ریایض یا مطالعات محیط زیست 

)ympäristöoppi( رشکت می  کنند. 

بسته به تحصیالت قبلی و سطح مهارت دانش  آموز، آموزش به 
گونه  ای تنظیم می  شود که دانش  آموز بتواند تا حد امکان در همه 

مواردی که همساالن فنالندی او تحصیل می  کنند، رشد کند.  

زبان مادری خویش 

بعنوان بخیش از آموزش آماده سازی، دانش آموز دو ساعت در 
یافت می  کند.  آموزش  هفته آموزش به زبان مادری خود را نزی در

زبان مادری ممکن است در همان مدرسه  ای نباشد که سایر 
مطالب آموزش داده می  شود. 

یایب  ارز

هنگامی که آموزش آماده سازی رو به پایان است، یادگریی دانش  
یایب بصورت  یایب قرار می  گرید.  ارز آموز برای برنامه آموزیش مورد ارز

یایب بر روی این است که دانش  آموز چقدر  کالمی است.  تمرکز ارز
خوب به اهداف تعینی شده برای او رسیده است.  این امکان 
یایب میان دوره  ای و یا خود  وجود دارد که از برخی ابزارهای ارز

یایب مدرسه نزی استفاده شود.  ارز

دانش  آموز کارنامه مربوط به رشکت در آموزش آماده سازی را 
یافت می  کند.   در

پس از آموزش آماده سازی 

پس از پایان آموزش آماده سازی، دانش  آموز به مقطع تحصیلی 
ابتدایی انتقال می  یابد.  اگر آموزش آماده سازی در جایی غری از 

مدرسه نزدیک خانه دانش  آموز تشکیل شده باشد، در اینصورت 
دانش  آموز به مدرسه نزدیک خانه خود انتقال می  یابد. همچننی 

این امکان وجود دارد که اجازه بخواهید تا بتوانید در همان 
مدرسه  ای که آموزش آماده سازی را خوانده  اید، ادامه دهید.  اگر 
جای خایل در مدرسه موجود باشد، مدیر می  تواند دانش  آموزی از 

مدرسه دیگر را نزی بعنوان دانش  آموز بپذیرد.  

پس از آموزش آماده سازی، دانش  آموز به کالس متناسب با سن 
خود انتقال می  یابد.  اگر دانش  آموز در دوره آموزش آماده سازی، 

مهارت زباین پایه را کسب نکرده و یا دارای کمبودهایی اسایس 
در مهارت  های دیگر خود باشد، ممکن است او بتواند به کالیس 

برود که یک سال تحصیلی پاینی تر است.  به این ترتیب فرصت 
بیشرتی برای پیرشفت مهارت زبان فنالندی تا قبل از پایان آموزش 

آماده سازی وجود خواهد داشت. 


