تدريس الطالب المھاجرين في مدينة أولو

يبدأ الطالب من األصول المھاجرين بالدراسة عموما بالتعليم التمھيدي للمرحلة األساسية .يشمل التعليم التمھيدي للمرحلة
األساسية کافة الطالب الذين يشملھم الدراسة اإللزامية ،والذين مھارتھم اللغوية الفنلندية ليست بالکفاية للدراسة في
صفوف التعليم العام.
تتم تنظيم الدراسة التمھيدية من قبل إدارة التعليم التابع لمدينة أولو في المدارس التي يترکز فيھا تعليم الممھاجرين ،والتي
يأتي أليھا الطالب من کافة أحياء أولو .يوجد الصفوف الخاصة للتعليم التمھيدي في المدارس اإلبتدائية کاکوري
 ،Kaakkuriکاوکوفاينيو  ، Kaukovainioکوسکيال  ، ، Koskelaميلوئويا  Myllyojaو باوالھاريو  . Paulaharjuکما
يوجد الصفوف في المدارس الثانوية کاستيلي  ، Kastelliميريکوسکي  ، Merikoskiراياکيوال  ، Rajakyläتيرفا توبيال
. Terva-Toppila
تتستغرق الدراسة التمھيدية عموما سنة دراسية واحدة ،ولکن التعلم يتعلق بتقدم الطالب ولذلك يمکن إستمرار الدراسة
لمدة أطول .تتم التدريس في الدراسة التمھيدية بشکل شخصي و يتحقق حسب المنھاج الدراسي الخاص للطالب .يأخذ في
التدريس الخلفيات اللغوية والثقافية المختلفة ،عمر الطالب و مستوی تطوره وأيضا خلفيته الدراسية و استعداداته للدراسة.
توفر الدراسة التمھيدية األساسية إستعدادات اإلنتقال الی الصف التعليمي العام .ويترکز التعليم علی تعلم اللغة الفنلندية
والتعرف علی المفردات في مواد دراسية مختلفة .يتبع في تعليم المواد الدراسية المختلفة أجزاء مناسبة من معايير
المنھاج الدراسي للتعليم األساسي.
تبدأ عملية توجه الطالب في الدراسة التمھيدية الی الصفوف العامة للتعرف منذ البداية بدءا من الدروس الفنية و بأسرع
ما يمکن في المواد الدراسية التي يملك الطالب فيھا قاعدة قوية من المعرفة السابقة ،علی سبيل المثال في اللغات األجنبية
أو في الرياضايات.
يتم بعد إتمام التعليم التمھيد نقل الطالب حسب مستوی عمره الی صف التعليمی العام .يتم توجيه الطالب لإلستمرار علی
مسار دراسة المھاجرين في المدارس المختصة أو في مدرسة قريبة عن بيته.
يدرس الطالب المھاجر اللغة الفنلندية کاللغة الثانوية طبقا للمنھاج الدراسي المسمی باالفنلندية  . S2 ٢کما باإلمکان
تنظيم التدريس اإلضافي الداعم اليه في مواد دراسية مختلفة .إضافة لذلك يستحقون الطالب من أصول المھاجرين
الدروس اإلضافية و خدمات رفاه الطالب العادية.
يمکن تنظيم تدريس لغة الطالب األم حسب اإلمکانيات .باإلمکان تشکيل مجموعات الدراسة إذا وجد في المدرسة أربعة
طالب يتکلمون نفس اللغة .تدرس لغة اآلم الخاص ساعتين في األسبوع ،ويمکن أحيانان أن يکون مکان التدريس في
مدرسة أخری.
يحق للطالب أن يدرس دينه الخاص ،إذا وجد في البلدة ثالث طالب ينتمون الی نفس المعتقد الديني .ينظم التدريس إما
في المدرسة الخاصة للطالب ،في مدرسة أخری أو في مکان يخص جالية الطالب الدينية .يبلغ أولياء أمر الطالب
إرتباطا بقيد الطالب في المدرسة عن اإلنتماء الديني للطالب.
للمزيد من المعلومات حول تدريس الطالب المھاجرين إتصل بالمنسق المدرسي علی رقم الھاتف ٠٤٤ ٧٠٣ ٩٦٨٩٧
.

