التربية المبكرة والتعليم التمهيدي
الفنلندي
تربية وتطور وتعليم
 -معا ً تصبح الحياة جيدة

التربية المبكرة
مهمة التربية ال ُمبكرة واألهداف العامة
•

وظيفة التربية المبكرة هي التعزيز من التربية الكلية المتكاملة للطفل وتطوره وتعليمه بالتعاون
مع الوالدين.

•

التربية المبكرة تُعزز التكافؤ والمساواة لدى الطفل وتمنع حدوث التهميش.

•

المعلومات والمهارات التي يتم تعلمها في التربية المبكرة تُعزز مشاركة الطفل وجعله يتفاعل
بنشاط مع المجتمع.

•

باإلضافة لذلك فإن التربية المبكرة تدعم أولياء االمور بخصوص أعمال التربية وكذلك تجعل من
الممكن مشاركتهم في حياة العمل أو في الدراسة.

•

الحق الشخصي في الرعاية اليومية يعني حق األطفال في الرعاية المبكرة ،حتى لو لم يكن
آبائهم وأمهاتهم يعملون طوال اليوم أو يدرسون بشكل أساسي أو أنهم ممارسون للعمل الحر.

التربية المبكرة
•
•
•
•
•
•
•

التربية المبكرة مخصصة لألطفال دون سن المدرسة ،أي أولئك األطفال الذين تبلغ
أعمارهم  6 - 0سنوات.
يتم تنظيم التربية المبكرة في حضانات األطفال التابعة للبلدية وفي حضانات األطفال
الخاصة.
تكون الفعاليات والنشاطات في حضانات األطفال على شكل مجموعة من الممكن
تشكيل مجموعات األطفال بطرق مختلفة ،مع األخذ بعين االعتبار على سبيل المثال
عمر األطفال أو العالقات بخصوص اإلخوة واألخوات أو الحاجة إلى الدعم.
مجموعة الذين هم دون سن  3سنوات يكون فيها شخص واحد كبير 4/أطفال،
ومجموعة الذين تزيد أعمارهم عن  3سنوات يكون فيها شخص واحد كبير7/
أطفال.
باإلضافة لذلك يوجد مربون للرعاية العائلية اليومية ،حيث أنهم يقومون في بيوتهم
برعاية  4أطفالُ /مربّي.
بإمكاننا تنظيم فعالية التربية المبكرة المفتوحة على سبيل المثال كفعالية لبستان
األلعاب أو فعالية للنادي لألطفال الذين تبلغ أعمارهم  5 - 3سنوات ،الذين ال
يحتاجون إلى الرعاية اليومية المنتظمة.
بإمكاننا تنظيم الرعاية من خالل ورديات للرعاية مسا ًء وفي نهايات األسبوع وليالً،
من خالل فعاليات حضانات األطفال أو فعاليات الرعاية اليومية العائلية ،بسبب عمل
ولي األمر أو دراسته.

التربية المبكرة
•
•
•
•

•

يعمل في التربية المبكرة مديرون لحضانة األطفال ومعلمون للتربية المبكرة وراعون
لألطفال قد تم تعليمهم ،وكذلك عاملون مساعدون.
معلمو التربية المبكرة لالحتياجات الخاصة يكونون في مجموعة األطفال حسب
الحاجة.
يقوم منسق أعمال المهاجرين للتربية المبكرة لكاياني بتوجيه العائالت والعاملين
وتقديم المشورة لهم.
يعمل عاملو التربية المبكرة بالتعاون مع أولياء األمر .من الممكن الحديث مع
العاملين بخصوص جميع المسائل المتعلقة باألطفال.
العاملون ُملزمون بكتم السر.

التربية المبكرة
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التربية المبكرة عبارة عن تربية وتعليم ورعاية
وهي ُمخطط لها من الناحية التربوية وقد تم تحديد أهدافها بدقة.
األساس في الفعالية هو اللعب والتعلم من خالل اللعب.
اللعب يُحفز الطفل ويجلب السعادة للفعالية.
يتعلم األطفال في نفس الوقت أثناء لعبهم العديد من المهارات ويكتسبون المعلومات
التي يحتاج إليها الطفل في حضانة األطفال وفي المدرسة وفي حياته القادمة.
اللعب يطور القدرة على التخيل ويُساعد على التركيز والتعايش مع ُمختلف الحاالت.
اللعب يُعلم المرونة والتخطيط.
اللعب يُعلم تح ّمل خيبات األمل وانتظاره لدوره.
المهارات المهمة هي أيضًا الكالم واالتفاق والتخطيط مع األطفال اآلخرين.

التربية المبكرة
•

•
•
•
•
•
•

يقوم بتوجيه فعالية التربية المبكرة في فنلندا خطة التربية المبكرة وقانون التربية المبكرة على
مستوى الدولة.
يحق للطفل أن يحصل على تربية وتعليم ورعاية ُمخطط لها وهادفة.
البلديات لديها خطة التربية المبكرة الخاصة بكل بلدية.
التعاون مع أولياء األمور ومع العاملين يُعتبر مه ًما جدا ً.
يتم إعداد خطة للتربية المبكرة خاصة بكل طفل ،بالتعاون مع أولياء األمور واألطفال ،حيث يتم
فيها تدوين األهداف التي تم تحديدها للفعالية التربوية (الفعالية ال ُمخطط لها والهادفة من أجل
إنجاز رفاهية األطفال وتعلمهم).
من المهم عند إعداد خطة التربية المبكرة معرفة مهارات الطفال وعناصر القوة لديه واالشياء
التي تُثير اهتمامه وكذلك الحاجات الفردية.
باإلضافة لذلك ،يُؤخذ بعين االعتبار عند اإلعداد ،أيضا ً الخلفية اللغوية والثقافية وخلفية
المفاهيم للطفل.

التربية المبكرة
•
•

•
•

دعم التطور والتعليم يُعتبر جزءا ً من فعالية عمل التربية ال ُمبكرة ذات الجودة العالية وهي مخصصة لجميع
األطفال الذين يحتاجون لذلك.
يتم أثناء التربية المبكرة التعرف على حاجة الطفل إلى الدعم ،ويتم تنظيم الدعم المالئم ،وعند اللزوم من
خالل التعاون مع جهات من مجاالت متنوعة كمعلم التربية المبكرة لالحتياجات الخاصة واستشارات األمومة
والطفولة والطبيب واألخصائي والمعالج النطقي.

الطفل لديه الحق أيضًا في الحصول على خدمات الرعاية الطالبية من الممرضة والعامل
االجتماعي للمدرسة واألخصائي النفسي للمدرسة.
يتم في التربية المبكرة الحرص على أن كل طفل يشعر بأنه مقبول كما هو عليه وكذلك كعضو في
المجموعة.

خطة التربية المبكرة ڤاسو لكايآني (ُ – )vasuكتيب ألولياء األمر
أساسيات خطة التربية المبكرة ڤاسو لكايآني (ُ – )vasuكتيب ألولياء األمر (باللغة اإلنجليزية)
أساسيات خطة التربية المبكرة ڤاسو لكايآني (ُ – )vasuكتيب ألولياء األمر (باللغة العربية)
أساسيات خطة التربية المبكرة ڤاسو لكايآني (ُ – )vasuكتيب ألولياء األمر (باللغة الروسية)

التعليم التمهيدي
•
•
•
•
•
•

يبدأ التعليم التمهيدي قبل سنة من بدء المدرسة.
وفقًا لقانون التعليم االساسي ( )§a26يتوجب على ولي األمر أن يحرص على
أن يُشارك الطفل في التعليم التمهيدي أو في فعالية أخرى تُنجز أهداف التعليم
التمهيدي.
هدف التعليم التمهيدي هو دعم تعلم الطفل وتطوره ونموه وكذلك تجهيز الطفل
للمدرسة.
وسائل العمل للتعليم التمهيدي هي اللعب والتجريب والبحث وكذلك الفعالية
الخالقة مع الكبار وأولئك الذين هم من نفس مستوى عمره.
من المهم أثناء التعليم التمهيدي التعاون فيما بين أولياء االمور واألطفال
والعاملين في التعليم التمهيدي.
وسائل التعاون هي الحوار وبيانات المعلومات وأمسيات أولياء االمور وكذلك
مختلف األحداث .قنوات إبالغ المعلومات من الممكن أن تكون صفحات
اإلنترنت والمدونات ووسائل التواصل االجتماعي ،وحسب اإلمكانيات مختلف
الخدمات اإللكترونية والتطبيقات ،حيث أننا سنتفق بشأن استخدامها حسب
البلدية.

التعليم التمهيدي
•
•

نقوم بإعداد خطة التعليم للتعليم التمهيدي للطفل ،بالتعاون مع الطفل ومع
أولياء األمر.
يُدون في الخطة التعليمية للطفل أهداف نمو وتعلم الطفل وترتيبات التعليم
وكذلك الدعم والتوجيه الذي يحتاج إليه الطفل.

• البيانات المتعلقة بالطفل التي تم تدوينها سنة التعليم التمهيدي يتم تحويلها
بإذن من أولياء األمر إلى التعليم األساسي الستعمالها ،من أجل خلق مسار
تعليمي موحد.
• يتم من خالل مجموعة التعاون متعددة المهن إعداد تقييم كامل بشأن إمكانيات
الطفل لالنتقال إلى التعليم العام أو للتعليم التحضيري أو لتعليم ذوي
االحتياجات الخاصة.

التعليم التمهيدي

التعليم المتكامل  -التعليم الكلي  -اهتمامات األطفال

•
•
•
•
•

الموسيقى والفنون الجميلة واألشغال اليدوية والتعبير اللفظي ومن خالل الجسد
المهارات اللغوية
التربية التاريخية والمجتمعية واألخالقية والخاصة بالقيم والمفاهيم
المهارات بخصوص الرياضيات والتربية التكنولوجية والبيئية
الرياضة والطعام واالستهالك المالئم والرفاهية والصحة واألمان والسالمة.

التعليم التمهيدي
•
•
•
•

التعليم التمهيدي ( 4ساعات/اليوم) مجاني.
إذا كان الطفل باإلضافة لذلك في حضانة األطفال ،فتتم جباية مدفوعات الزبون
بخصوص التربية المبكرة.
يتم تحديدها وفقًا لدخل العائلة ووفقًا لوقت الرعاية للطفل.
يلتزم التعليم التمهيدي بأوقات اإلجازة للمدارس.

التعليم التمهيدي لمدينة كايآني – معلومات ألولياء األمور
التعليم التمهيدي لمدينة كايآني – معلومات ألولياء األمور (باللغة اإلنجليزية)
التعليم التمهيدي لمدينة كايآني – معلومات ألولياء األمور (باللغة العربية)
التعليم التمهيدي لمدينة كايآني – معلومات ألولياء األمور (باللغة الروسية)

التربية المبكرة متعددة الثقافات والتعليم
التمهيدي
• التربية المبكرة لألطفال الناطقين بلغات أجنبية ولألطفال ُمتعددي الثقافات والتعليم التمهيدي تُعتبر
جز ًء من الخدمات العامة للتربية ال ُمبكرة.

•

يُؤخذ بعين االعتبار في التربية المبكرة وفي التعليم التمهيدي أهمية اللغة األم والثقافة الخاصة
بالطفل ،وكذلك تعلم اللغة الفنلندية بالتعاون مع أولياء األمور.

•

تعليم اللغة الفنلندية كلغة ثانية ( ،)2Sيتم إنجازه أثناء الحاالت اليومية للتعامل ال ُمتبادل وكذلك من
خالل الفعاليات الموجهة.

•

يتم تنظيم تعليم اللغة األم لألطفال في التعليم التمهيدي حسب اإلمكانيات من خالل مجموعات التعليم
األساسي.

•

االستعانة بالترجمة الشفوية يُعتبر ُمه ًما أثناء جميع جلسات االستشارات ،وهو حق ألولياء االمور
وكذلك لعاملي التربية ال ُمبكرة.

التقدم بطلب التربية ال ُمبكرة
•

يتوجب التقدم بطلب التربية المبكرة قبل أربع شهور على األقل من موعد
الحاجة إلى الرعاية.

•

إذا حصل ولي األمر على عمل أو ذهب ليدرس ،فيتوجب التقدم بطلب
المكان على األقل قبل أسبوعين من بدء الحاجة إلى الرعاية.

•

يتم إعداد طلب خاص بكل طفل.

•

طلب التربية المبكرة ساري المفعول لمدة سنة واحدة ،من تاريخ وصول
الطلب.

المعامالت اإللكترونية ()eAsiointi
للتربية ال ُمبكرة
من الممكن من خالل المعامالت اإللكترونية للتربية المبكرة:
•

إعداد الطلب بخصوص أماكن التربية المبكرة ونوادي األلعاب التابعة للبلدية.

•

التسجيل في التعليم التمهيدي .إذا كان الطفل يحتاج إلى التربية المبكرة باإلضافة للتعليم
التمهيدي ،فيتوجب تقديم طلب للتربية المبكرة أيضًا.

•

تقديم طلب قسيمة الخدمة بخصوص أماكن التربية المبكرة الخاصة.

•

اإلبالغ عن مواعيد الرعاية ألماكن التربية المبكرة التابعة للبلدية إلكترونيًا.

التقدم بطلب التربية ال ُمبكرة
والتسجيل في التعليم التمهيدي
•

من الممكن التقدم بطلب مكان في حضانة األطفال أو في التعليم التمهيدي التابع للبلدية أي ً
ضا من خالل
الطلب المكتوب.

•

إذا اختارت العائلة كمكان للرعاية حضانة أطفال خاصة أو رعاية يومية عائلية،
فإن المدينة تمنح العائلة قسيمة الخدمة للتربية المبكرة.
عندما تقوم العائلة بإعداد االتفاق بشأن الخدمة مع حضانة األطفال أو مع الرعاية اليومية العائلية
الخاصة ،فيتم التقدم بطلب قسيمة الخدمة إلكترونيًا.
يتم تعبئة طلب بشأن قسيمة الخدمة خاص بكل طفل.
قيمة الدفع هي نفسها كمدفوعات الزبون للتربية المبكرة في حضانة االطفال التابعة للبلدية ،إذا كان ُمنتج
الخدمة الخاص ال يقوم بجباية مدفوعات إضافية.

•

•
•

مدفوعات الزبون للتربية ال ُمبكّرة
•
•
•
•
•
•
•

مدفوعات الزبون للتربية المبكرة عبارة عن مدفوعات شهرية ثابتة.
يتم تحديدها وفقًا لدخل العائلة ووفقًا لعدد أفراد العائلة.
يتوجب أن تٌرسل العائلة بيانات الدخل لديها في موعد أقصاه بعد أسبوعين من بدء
التربية ال ُمبكرة.
إذا لم تُرسل العائلة بيانات الدخل ،فيتم تحديد الدفع وفقًا للحد األقصى للمدفوعات.
يتم التحقق من الدفع كل سنة.
يتم إرسال الفاتورة بشأن الدفع شهريًا بشكل رجعي.
يتوجب اإلبالغ عن التغييرات التي تحدث على دخل العائلة أو على الظروف إلى ُمنظم
التربية ال ُمبكرة.

فعاليات النشاطات الصباحية وفعاليات نشاطات ما بعد
الظهر لطالب المدارس
•

ُمخصصة لطالب مرحلة التعليم األساسي في الصف األول والصف الثاني ،وكذلك لطالب صفوف
السنوات األخرى ،على وجه الخصوص لطالب الدعم الخاص.

•

تتطلب المشاركة أن يكون كال الوالدين يعمل أو يدرس.

•

تقوم بتنظيم الفعالية البلديات بالتعاون مع المنظمات والجمعيات.

•

الفعالية صبا ًحا قبل بدء المدرسة وبعد األيام الدراسية.

•

ال يُنظم نقل مجاني إلى المدرسة للطالب المشاركين في الفعاليات الصباحية وفعاليات ما بعد الظهر.

•

يُقدم للطالب وجبة خفيفة ُمغذية خالل فترة ما بعد الظهر.

فعاليات النشاطات الصباحية وفعاليات نشاطات ما
بعد الظهر لطالب المدارس
•

تُقدم الطلبات سنويا ً من خالل برنامج ڤيلما ( )Wilmaعند تقديم الطلبات إلى المدرسة أو من
خالل االستمارة الورقية.

•

مدفوعات الفعالية لطالب المدارس عبارة عن مدفوعات شهرية ثابتة.

•

يتم تحديد المدفوعات ألولئك الذين يُرسلون بيانات الدخل وفقًا لدخل العائلة ووفقًا لعدد أفراد العائلة.

خطة التعليم االساسي للفعاليات الصباحية وفعاليات ما بعد الظهر

شكرا ً!

الصور بيرتّو بينتينين

التعليم األساسي الفنلندي
مسار طالب المدرسة

التعليم التحضيري للتعليم األساسي
يُقدم في جزء من بلديات فنلندا تعليم تحضيري للتعليم األساسي ألولئك الذين هم من أصول
مهاجرة.
التعليم التحضيري:
• مجموعة أصغر بإمكان الطالب من خاللها تقوية مهارات اللغة الفنلندية لديه إلى مستوى
كاف قبل االنتقال إلى التعليم العام.
ٍ
التعليم التحضيري للتعليم األساسي:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetukseen-valmistavaopetus.pdf

التعليم األساسي
مهمة التعليم األساسي واألهداف العامة
• مهمة التعليم والتربية:
•

مهمة التعليم األساسي هو دعم تعلم الطالب وتطوره ورفاهيته بالتعاون مع البيوت.

• الوظيفة االجتماعية:
•

مهمة التعليم األساسي هي تعزيز التكافؤ والمساواة ومنع التهميش.

• الوظيفة الثقافية:
•

وظيفة التعليم األساسي هي تعزيز مهارات التنوع الثقافي وتقدير التراث الثقافي ودعم
الطالب إلنشاء الهوية الثقافية الخاصة بهم وكذلك زيادة الفهم بشأن التنوع الثقافي.

• المهمة المستقبلية:
•

مهمة التعليم االساسي هي تعليم تحمل المسؤولية في المستقبل بخصوص الخيارات
البناءة.

التعليم األساسي
• جميع األطفال المقيمين في فنلندا بشكل دائم يشملهم التعليم األساسي.
• إلزامية التعليم :الذين تتراوح أعمارهم  18 - 7سنة( .ابتدا ًء من )2021
• مدرسة التعليم األساسي:
•
•

المدرسة االبتدائية ()6- 1
والمدرسة اإلعدادية ()9 - 7

• ما بعد مدرسة التعليم األساسي:
•

التعليم المتوسط :المدرسة الثانوية أو المعهد المهني

• التعليم األساسي مجاني.
•
•

حيث أنه يتضمن أيضًا الكُتب الدراسية الالزمة للتعليم والمواد والمعدات وكذلك الطعام
المدرسي والتأمين خالل اليوم الدراسي أثناء المواصالت إلى المدرسة وكذلك أثناء
الرحالت.
ابتدا ًء من سنة  2021فإن التعليم المتوسط مجاني أيضًا.

التعليم األساسي
الخطة التعليمية = ما يتم تعليمه؟
 .1تقوم مديرية التعليم بإعداد أساسيات الخطة التعليمية للتعليم األساسي المشتركة للجميع على مستوى الدولة.
 .2تقوم البلدية بإعداد أساسيات الخطة التعليمية بنا ًء على الخطة التعليمية ال ُمتاحة على مستوى الدولة.
.3

تقوم المدارس بإعداد
• خطط العام الدراسي الخاصة بها
• والخطط التعليمية الخاصة بالطالب.

أساسيات الخطة التعليمية للتعليم األساسي ال ُمتاحة على مستوى الدولة:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunni
_fdp.2014telman_perusteet
Paikallinen opetussuunnitelma, Kajaani:
_fdp.teeniaippo_aj_sutepo_2016http://www.kajaani.fi/sites/default/files/ops

التعليم األساسي
تُوجد  20مادة دراسية أثناء التعليم األساسي.
• باإلضافة لذلك تتم دراسة مواد دراسية موسعة ومواد دراسية اختيارية.
مواد القراءة:
• اللغة األم واألدب
• الرياضيات
• اللغة الوطنية الثانية واللغات األجنبية
• علم البيئة
• األحياء والجغرافيا
• الفيزياء والكيمياء
• التاريخ وعلوم البيئة
• الدين
• العلوم الحياتية (الالدينية)
• العلوم الصحية

مواد المهارات والفنون:
• الفنون الجميلة
• التدبير المنزلي
• األشغال اليدوية
• الرياضة/األلعاب
• الموسيقى

التعليم األساسي
التقييم:
يتم تقييم التعلم في المدرسة والعمل والسلوك والتصرفات
أثناء فترة التعليم خالل العام الدراسي.
يحصل الطالب من المدرسة على شهادة العام الدراسي في نهاية السنة الدراسية.
يوجد في الشهادة البرنامج التعليمي وتقييم بالكلمات أو تقييم باألرقام للمواد الدراسية.
التقييم يُو ّ
ضح،
• الشيء ال ُمستهدف دراسته
• ما هي األشياء التي قد درسوها
• كيف من الممكن تعزيز تعليمهم وتحسين أدائهم.

• يحصل الطالب في الصفوف  2 - 1على تقييم بالكلمات.
فهو يُو ّ
ضح كيف تقدم الطالب خالل العام الدراسي في جميع المواد الدراسية.
• يستخدم المعلمون للصفوف  9 - 3التقييم باألرقام من .10 - 4

التعليم األساسي
العاملون لدى التعليم والتربية

• ناظر المدرسة ( +نائب المدير)
• المعلمون
• مرشدو/مساعدو الدوام المدرسي
• ممرضة المدرسة
• العامل االجتماعي للمدرسة
• األخصائي النفسي للمدرسة
• سكرتيرة المدرسة
• العاملون في مقصف المدرسة (مكان تناول الطعام)
• عمال التنظيف
• (مرشدو الفعاليات الصباحية وفعاليات ما بعد الظهر)

التعليم األساسي
دعم الدراسة
َمن هو؟
المعلمون ،أولياء األمور ،الطالب،
العاملون اآلخرون في المدرسة (على سبيل المثال ،العامل االجتماعي للمدرسة ،الممرضة،
األخصائي النفسي للمدرسة)

أين؟
في المدرسة؛ في الصف الخاص بالطالب أو في غرفة العاملين
متى؟
الحوار التقييمي مرة واحدة في السنة ،وعند اللزوم أكثر من ذلك
لماذا؟
الدعم يمنع حدوث المشاكل ويُساعد الطالب للعثور على طريقة ُمناسبة للدراسة.

التعليم األساسي
الدعم من خالل ثالث درجات للتعليم االساسي
 .1الدعم العام
 .2الدعم ال ُمكثف
 .3دعم االحتياجات الخاصة

التعليم األساسي
الرعاية الطالبية
َمن هو؟
المعلمون ومرشدو الطالب والممرضة والعامل االجتماعي للمدرسة واألخصائي
النفسي للمدرسة.
الطالب والعائلة.
أين؟
في المدرسة.
متى؟
طوال الوقت.

كيف؟
نستمع إلى حالة الرفاهية للطالب ونقوم بتقييمها.
نُتابع المجموعة خالل اليوم الدراسي في الصف.
نتحدث في المدرسة ومع الوالدين معا.
نُرشد للخدمات الصحيحة ،إذا كان هناك قلق لدى الطالب.

التعليم األساسي
التعاون فيما بين البيت والمدرسة
• التواصل والرسائل فيما بين البيت والمدرسة مهمة .يتوجب أن تنتقل الرسالة من
المدرسة إلى البيت ومن البيت إلى المدرسة.
• يقوم المعلم وعائلة الطالب بالتواصل وإرسال الرسائل لبعضهم من خالل الهاتف
أو من خالل منظومة فيلما ( )Wilmaبانتظام.
• العقوبة الجسدية ممنوعة في فنلندا.
• يتحدث المعلمون أثناء حاالت المشاكل مع الطفل ومع العائلة.

• كل شخص لديه الحق في عدم المساس به.

التعليم األساسي
التعاون فيما بين البيت والمدرسة
ما هي األشياء المتوجب أن يعرفها المعلم؟
• أبلغ المدرسة دائما صباحا ،إذا كان الطفل مريض،
• إذا غادرت العائلة في سفر والطفل ُمجبر على الغياب عن حضانة
األطفال/المدرسة ،فيتوجب إبالغ األمر ُمسبقا إلى المدرسة .يتوجب طلب اإلجازة
التي تستغرق أكثر من  3أيام من ناظر المدرسة.
• إذا تغير عنوان أو رقم هاتف العائلة،
• إذا تم إثبات أن الطفل لديه مرض ُمزمن يتطلب العالج (على سبيل المثال
الحساسية ،مرض السكري)،
• إذا قال الطفل في البيت أنه قد تمت مضايقته في المدرسة أو أثناء الطريق إلى
المدرسة.

التعليم األساسي
التعاون فيما بين البيت والمدرسة
مهمة الوالدين هي:
•
•
•
•
•
•
•

الحرص على أن يكون لدى الطفل في المدرسة مالبس مالئمة ومعدات المدرسة
االخرى.
توصيل الطفل ،إذا كان الطفل على سبيل المثال ُمشاركا في نادي ما بعد الظهر.
االحتياجات االساسية للطفل (الطعام الصحي ،النوم الكافي ،الصحة).
ساعد وادعم الدوام المدرسي للطفل (ساعد في تأدية الوظائف المدرسية وش ّجع
وتواصل عند الحاجة مع المعلم إذا كان هناك ُمبرر لذلك).
احرص على أال يقضى الطفل وقتا زائدا عن الحد وهو يستعمل األجهزة المحمولة.
يحرص الوالد أو الوالدة على أن يتجول الطفل يوميا في الهواء الطلق.
ُكن شخص كبير آمن بالنسبة للطفل ،على سبيل المثال من خالل سؤال الطفل عن
أحواله بعد اليوم الدراسي.

المنظومة التعليمية الفنلندية

شكرا ً!

الصور بيرتّو بينتينين

