
 دليل اليوم الدرايس: 
معلومات ألولياء األمور

الجدول الزمين 

الجداول الزمنية مهمة يف فنلندا، حيث أنه يتوجب على الطالب الذهاب من البيت إىل املدرسة ُمبكًرا بحيث ال يتأخر الطالب. 
 

يحصل الطالب من املدرسة على الجدول الدرايس. الجدول الدرايس أي )لوكّاري lukkari( ُيبني مىت تبدأ الدراسة يف املدرسة ومىت تنتهي. 
الجدول الدرايس يكون موجودا عادًة يف ڤيلما )Wilma( أيًضا. يوجد أدناه مثال على الجدول الدرايس.

الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثننيالساعة

8.15–9.00XXXX

9.00–9.45XXENXX

10.15–11.00XXENXX

11.00–12.00
تناول الطعام، الساعة

 11.10
XXXXX

12.30–13.15MUXLIX

13.15–14.00MUXLI

1

هكذا تقرأ الجدول الدرايس:  
 

 موجود تحت كلمة الساعة مواعيد بدء وانتهاء الحصص الدراسية.  أي أن الحصة األوىل تبدأ الساعة 8.15 وتنتهي 
 الساعة 9.00. إذا تم اإلبالغ عن وقت واحد فقط، فإنه يكون موعد بدء الحصة الدراسية. الحصة الدراسية الواحدة تستغرق 45 دقيقة. 

إذا بدأت الحصة الدراسية الساعة 8.00، فستنتهي الساعة 8.45.  
 

يكون هناك يف العادة اسرتاحة قدرها 15 دقيقة بعد الحصة الدراسية. االسرتاحة بني الحصص ُيقصد بأنها فاصل. من املمكن أن تكون 
الحصص الدراسية اثنتني مًعا. تكون االسرتاحة بعد حصتني دراسيتني قدرها 30 دقيقة. 

 
يف الجدول الدرايس فإن × أو إشارة أخرى تعين الحصة الدراسية. تبدأ الدراسة يف املدرسة يق هذا الجدول الدرايس الساعة 8.15 وتنتهي 
الساعة 14.00. يوم الثالثاء نفس الربنامج. تبدأ الدراسة يف املدرسة يوم األربعاء الساعة 8.15 وتنتهي الساعة 12.00. تبدأ الدراسة يف املدرسة 

يوم الخميس الساعة 8.15 وتنتهي الساعة 14.00. تبدأ الدراسة يف املدرسة يوم الجمعة الساعة 9.00 وتنتهي الساعة 13.15. 
 

كثريا ما تتم كتابة أسماء املواد الدراسية ُمخترصة. االختصارات األكرث شيوًعا موجودة أدناه. ال تدرس كل مستويات الصفوف جميع املواد 
الدراسية. 

اللغة األم    =   AI
اللغة الفنلندية كلغة ثانية    =   S2

اللغة اإلنجلزيية    =   EN
الرياضيات    =   MA

علم األحياء    =   BI
الجغرافيا    =   GE

علم البيئة    =   YM

الفزيياء    =   FY
الكيمياء    =   KE

العلوم الصحية    =   TE
UE/UO/ISL = الدين 

العلوم الحياتية )الالدينية(    =   EL
التاريخ    =   HI

العلوم االجتماعية    =   YH

املوسيقى    =   MU
الفن التشكيلي    =   KU

األشغال اليدوية    =   KS
الرياضة )األلعاب(    =   LI

التدبري املزنيل    =   KO
توجيه التلميذ    =   OP

املواد الدراسية االختيارية   = VAL



على سبيل املثال تم تدوين يف الجدول الدرايس آخر حصتني دراسيتني يوم االثنني باالختصار MU. هذا يعين أن آخر حصتني دراستني أيام 
االثنني هما دائًما املوسيقى.  

 
ال ُيذكر دائًما اسم املادة الدراسية يف الجدول الدرايس للتالميذ الصغار أو للتعليم التحضريي. على سبيل املثال الرياضيات من املمكن أن 

تكون يف أوقات مختلفة يف مختلف األسابيع.  
 

تناول الطعام ُيعترب جزءا من اليوم الدرايس. يف هذا املثال تناول الطعام يكون أثناء الحصة الدراسية. يذهب التالميذ لتناول الطعام أثناء 
الحصة الدراسية. الطعام مجاين. 

أثناء الحصص الدراسية 
 

ُيفّضل أن ُيشارك الطالب بنشاط أثناء الحصص الدراسية. يقوم املعلم بتقييم مهارات الطالب وتعليمه أيًضا بناًء على مدى قدرة الطالب 
على املشاركة يف التعليم. 

 
من املهم أن يكون بإمكان الطالب طلب املساعدة عندما ال يعرف أو ال يفهم. املعلم ُيقدم املساعدة وهو سعيد.  

 
ُيشارك الطالب أثناء اليوم الدرايس يف الحوار املشرتك ويؤّدي العمل بهدوء يف مكانه أو ُيخطط أو يقوم بإعداد مشاريع مع الطالب اآلخرين. 

من املهم أن يستطيع الطالب تأدية العمل وفًقا لإلرشادات.  
 

توجد أدناه أوصاف موجزة عن الطرق الشائعة للعمل 
 

الحوار التعليمي 
يقوم املعلم أثناء الحوار التعليمي بتوجيه الحوار املشرتك للمجموعة وفًقا ألهداف الدراسة. تكون املجموعة كلها مسؤولة عن تقدم الحوار، 

ويبحثون مًعا من خالله على مختلف وجهات النظر والحلول. هناك طبع يف العادة أثناء الحوارات الخاصة بكل املجموعة، من ناحية طلب 
الدور للحديث، وذلك من خالل اإلشارة أي برفع اليد. يقوم املعلم أو املرشف اآلخر املتفق عليه بإعطاء الدور للكالم. 

 
التعليم بالعرض واإللقاء 

ُيستعمل التعليم بالعرض واإللقاء كثرياً عندما يقوم املعلم بعرض موضوع جديد للطالب. بإمكان املعلم على سبيل املثال إعطاء الطالب 
معلومات عن املوضوع، ويقوم الطالب بإعداد مذكرات عن العرض وأسئلة للتحقق من األمر. 

 
العمل من خالل مجموعة 

كرب منذ لك. يتم  تقوم مجموعة صغرية عن طريق العمل من خالل مجموعة بالقيام بوظيفة ُمعينة كان قد تم االتفاق بشأنها أو بمرشوع أ
العمل من خالل مجموعة بخصوص العديد من الوظائف. من املهم ُمتابعة اإلرشادات اليت يتم تقديمها بخصوص العمل بدقة. كل عضو 

يف املجموعة مسؤول عن عمل مجموعته. 
 

التعليم من خالل الظواهر 
ُيقصد بالتعليم من خالل الظواهر أن الطالب يبحثون بخصوص يشء ُمعني ويدرسونه. يتحمل الطالب مسؤولية كبرية عن التخطيط 

للعمل وعن تقدمه. املعلم ُيساعد وُيقدم التوجيه واإلرشاد. كثريا ما يستغرق العمل طوياًل. يعمل الطالب عدة أيام.
 

العمل املستقل 
كثريا ما يتم التدرب على اليشء الجديد من خالل العمل املستقل. من املمكن أن يكون لدى الطالب كتاب أو ملزمة )دوسية( خاصة 

بالوظائف. توجد تمارين يف كتاب أو ملزمة )دوسية( الوظائف. يتوجب على الطالب أن ُيركّز وأن يكون دقيقا أثناء فرتة العمل املستقل. كثرياً 
ما يكون العمل املستقل هادًئا. ال يجوز إزعاج تركزي الطالب اآلخرين. 
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االسرتاحات بني الحصص 

الطالب لديه كل يوم يف املدرسة أيًضا اسرتاحات بني الحصص )فاصل(. 
 

يتوجب يف العادة الذهاب إىل الخارج أثناء فرتة االسرتاحة بني الحصص. ال يجوز مغادرة فناء املدرسة أثناء فرتة االسرتاحة بني الحصص. 
بعض املدارس يكون فيها أيًضا جزء من االسرتاحات فيما بني الحصص أو كلها يف الداخل. 

كرث من معلم موجودا أثناء االسرتاحة بني الحصص. يتوجب االلزتام بجميع إرشادات الكبار.   دائًما يكون معلم واحد أو أ

الوظائف املزنلية 

يحصل الطالب على وظائف مزنلية أي واجب مدريس. من املهم أن يقوم الطالب بتأدية الوظائف املزنلية. يتم التخطيط للوظائف املزنلية 
بحيث يكون بإمكان الطالب تأدية الوظائف املزنلية بنفسه. 

كد من أن الطالب يقوم بتأدية الوظائف املزنلية. من املمكن يف البيت على سبيل املثال:  يتوجب على الوالد أو الوالدة التأ
االتفاق بشأن موعد معني من اليوم، يتم فيه دائًما تأدية الوظائف املزنلية.   •

كد من أنه يتم العثور على مكان هادئ لتأدية الوظائف املزنلية وتوّفر األدوات واملعدات الالزمة.  التأ  •
الطلب من الطفل يومًيا أن ُيري الوظائف املزنلية.   •

الحديث مع الطفل عن العمل املدريس وعن الوظائف املدرسية وإبالغه بأن األم/األب تعتربها مهمة.   •
 

إذا كان الطفل يشعر ملرات عديدة بأن الوظائف املزنلية صعبة جداً، فيتوجب إبالغ املعلم بذلك. 

يف حالة املرض: 
 

ال يجوز املجيء إىل املدرسة والشخص مريض. إذا كان الطفل مريًضا صباًحا، فيتوجب عليه البقاء يف البيت.  
 

إذا مرض الطالب أثناء اليوم الدرايس، فيتوجب إحضار الطفل إىل البيت. ليس بإمكان املعلم أن ُيرسل الطفل إىل البيت بمفرده. إذا أبلغت 
املدرسة بأن الطفل قد مرض، فيتوجب على ويل األمر إحضار الطفل فوراً.  

الغيابات 
 

 يوجد تعليم إلزامي يف فنلندا. ُيقصد بالتعليم اإللزامي أنه يتوجب على الطفل الذي يف سن املدرسة الدوام يف املدرسة. 
من املمكن الغياب عن املدرسة فقط لسبب مهم. 

 
 .)Wilma( إذا مرض الطالب، فيتوجب اإلبالغ عن الغياب مبارشًة صباح نفس اليوم من خالل الهاتف أو من خالل فيلما 

ُتبلغ املدرسة عن الطريقة األفضل لإلبالغ عن الغياب.  
 

إذا كان من املتوجب على الطفل أن يغيب عن املدرسة لسبب آخر غري املرض، فيتوجب طلب إذن ُمسبق بخصوص الغياب. إذا كان لدى 
الطالب على سبيل الثمال موعد محجوز مع الطبيب أثناء اليوم الدرايس، فيتوجب إبالغ املعلم عن سبب الغياب والوقت الالزم لذلك. 

يتوجب أن يكون الطالب غائًبا فقط جزءا من اليوم الدرايس إذا كان ذلك ممكًنا.  
 

بإمكان املعلم أن يمنح إذنا للغياب عن املدرسة ملدة 1 - 5 أيام. يتوجب أن يوافق ناظر املدرسة على الغياب الذي مدته أطول من ذلك.  
 

يفضل أن تكون رحالت اإلجازة والغيابات األخرى اليت مدتها أطول، أثناء فرتات إجازة املدرسة. 
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حاالت الزناع 

تحدث نزاعات أحياًنا بني الطالب. يقوم العاملون يف املدرسة بتعليم الطالب األطباع اليت من املمكن من خاللها حل حاالت الزناع قبل أن 
ُتصبح نزاعات كبرية. إذا مل يكن ممكًنا حل الزناع بأنفسهم أو إذا كان الوضع خطرًيا، فيتوجب على الطالب طلب مساعدة الشخص الكبري.  

 
يتوجب على الطالب املغادرة إذا كان الوضع خطرياً، والبحث عن شخص كبري بإمكانه تقديم املساعدة. ال يجوز الرضب. 

 
يتم استيضاح حاالت الزناع بحيث يتحدث الشخص الكبري مع جميع املشاركني يف الزناع. بإمكان الكبار إجراء محادثات مع الطالب اآلخرين 

الذين شاهدوا تلك الحالة. الكبار يريدون أن يعرفوا ماذا حدث. يقوم الشخص الكبري بمراجعة حالة الزناع من الطالب املتواجدين أثناء 
الحدث وكيف تطور الزناع وكيف كان باإلمكان إنهاؤه يف مختلف املراحل.  

 
إذا تم إيذاء شخص آخر أو جرح شعوره، فيتوجب االعتذار. يتوجب االعتذار إذا قام الشخص بإيذاء اآلخر حىت ولو مل يبدأ هو الزناع. إذا كان 

الزناع خطرياً فيتصل املعلم بالبيت. من املمكن أن تنشأ عواقب أخرى أيًضا ألطراف الزناع. العواقب املحتملة والحوارات فيما بني البيت 
واملدرسة تكون فيما بني الطالب والعائلة واملعلم. لن يتم إبالغ أطراف الزناع األخرى عن الحوارات. 

التنّمر )املضايقة( 

التنّمر غري مسموح به. يختلف التنّمر عن الزناع بأن التنّمر يكون متكرًرا، وهو يستهدف طالبا واحدا، وهدفه هو التسبب بالرضر أو التسبب 
باالستياء نوًعا ما، ويكون من الصعب على الشخص الذي يتعرض للتنّمر الدفاع عن نفسه أثناء تلك الحالة.  

 
إذا كنت تشك بأن طفلك قد تعرض للمضايقة )التنمر(، فأبلغ املعلم أو ُمرشف الصف عن ذلك. 

التعاون فيما بني البيت واملدرسة 
 

الدوام املدريس للطفل هو عبارة عن تعاون فيما بني البيت واملدرسة. دعم البيت ُيعترب مهًما بالنسبة للعمل املدريس. 
 

من املمكن مساعدة الطفل أثناء الدوام املدريس بالعديد من الطرق املختلفة. 
أبلغ املعلم عن جميع األمور اليت ُتؤثر على حياة الطفل.   •

كن حارضاً دائًما، عندما يطلب املعلم منك املجيء للمقابلة يف املدرسة. إذا كان املوعد الذي حدده املعلم ال ُيناسبك،   •
فاطلب من املعلم موعًدا جديًدا. بإمكانك أيًضا أن تقرتح املوعد الذي ُيناسبك.   

اطلب مقابلة املعلم، إذا كان لديك سؤال أو مشكلة.   •
ُكْن مهتماً بدوام طفلك املدريس. اسأل الطفل عن املدرسة. تحدث مع الطفل عن   •

اليوم الدرايس لديه.   
اهتم أيًضا بتعلم الطفل األشياء البسيطة أيًضا. امدح الطفل على العمل الجيد الذي يؤديه.   •

 
بإمكانك مساعدة الطفل لتعلم القراءة والكالم باللغة الفنلندية، على الرغم من أنك أنت نفسك ال تعرف اللغة الفنلندية. بإمكانك 

أن تطلب من الجميع يف العائلة القراءة بأي لغة كانت   •
حكاية القصص أو الغناء للطفل   •

مالحظة اللغة الفنلندية يف الوسط املحيط    •
الذهاب مع الطفل إىل املكتبة العامة.   •

 
ُيرسل املعلم رسالة إىل البيت أحياناً ويتحدث عن موقف حدثت خالله مشكلة. يأمل املعلم بأن تتحدثوا عن املوضوع مع الطفل يف البيت. 

كيد على رسالة املدرسة، فإنك تدعم تطور املهارات االجتماعية للطفل. عندما تقوم يف البيت بالتأ
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احتفاالت العام الدرايس 

ُيحتفل يف املدارس الفنلندية باألعياد التقليدية كعيد امليالد وعيد الربيع واحتفال يوم االستقالل. االحتفاالت واألعياد ُتعترب جزءا من التعليم 
ومن اليوم الدرايس. 

نقوم بالكثري من االستعدادات من أجل االحتفاالت. يكون لدى العديد من الطالب وظائف خاصة أثناء فرتة االحتفاالت. من املهم أن يعرف 
كرب قدر ممكن، إذا كان على سبيل املثال سوف يطلب الطفل أن يكون يف إجازة أثناء يوم االحتفال.  املعلم منذ وقت ُمبكّر بأ

عيد امليالد وعيد الربيع هي أعياد تقليدية فنلندية قديمة. إذا كان أثناء االحتفال يتم غناء على سبيل املثال نشيد ديين، فإن ذلك ال ُيعترب 
وفًقا للقانون الفنلندي ممارسة للعبادة الدينية.   

احتفال عيد امليالد 

يتم يف املدارس الفنلندية يف نهاية فصل الخريف الدرايس االحتفال بعيد امليالد. هو عبارة عن احتفال مشرتك للمدرسة كلها. احتفال عيد 
امليالد هو عبارة عن تقليد فنلندي قديم وهو جزء من الثقافة الفنلندية.  

يستعد طالب املدرسة لالحتفال بالعروض. تشارك املدرسة كلها يف تزيني املكان الخاص باالحتفال ويف االستعدادات األخرى الخاصة 
باالحتفاالت. يرتدي الجميع مالبس احتفالية أثناء يوم االحتفال.

بإمكاننا أثناء احتفال عيد امليالد غناء أغنية متعلقة بالتقليد الديين، أو من املمكن أن يكون أثناء االحتفال تقاليد فنلندية لعيد امليالد. احتفال 
عيد امليالد هو على كل حال لكل طالب املدرسة، وهو ال ُيعترب احتفاال دينيا. يتوجب على جميع الطالب املشاركة يف احتفال عيد امليالد. 

احتفال الربيع 

ينتهي العام الدرايس يف فنلندا دائًما يوم السبت يف األسبوع رقم 22. أي أنه يكون هناك دوام يف املدرسة مرة واحدة يوم السبت. غالًبا ما 
يتم قضاء اليوم االخري للسنة الدراسية كاحتفال مدريس للربيع.  

يتم االحتفال أثناء عيد الربيع بالعام الدرايس كله. يتم التحضري لعروض يف املدرسة من أجل االحتفال. يتم أثناء االحتفال أيًضا وداع الطالب 
الذين أنهوا دراسة تلك املرحلة. يرتدي الجميع مالبس احتفالية أثناء يوم االحتفال. 

يحصل الطالب على شهادة العام الدرايس باإلضافة إىل االحتفال للمدرسة كلها.  

إذا مل يكن بإمكان الطالب الذهاب إىل املدرسة اليوم األخري، فيتوجب عليه أن ُيحرض إىل املدرسة ُمسبًقا ظرف رسالة، من أجل إرسال شهادة 
العام الدرايس. يتوجب كتابة اسم الطالب والعنوان على ظرف الرسالة. يتوجب أن يكون هناك طابع بريدي على ظرف الرسالة. من املمكن 

أخذ الشهادة أيًضا من سكرترية املدرسة يف املوعد الذي يتم االتفاق بشأنه مسبًقا. 

رقص يوم عيد االستقالل لطالب الصف الرابع )4( 

تحتفل فنلندا بيوم عيد االستفالل بتاريخ 12/6 تتم كل سنة قبل اليوم الرسمي لعيد االستقالل، دعوة طالب الصف الرابع يف مدارس 
هلسنيك لالحتفال بعيد االستقالل الذي يستضيفه رئيس البلدية. يحصل كل طالب على بطاقة دعوة شخصية من رئيس البلدية للحفل 

  .)Finlandia-talo( الراقص يف مبىن فنلنديا
 

يتم االستعداد الحتفال يوم االستقالل يف املدارس ملدة عدة أسابيع. يتعلم الطالب الرقص وأطباع التعامل املتبعة أثناء االحتفاالت. نأمل 
بأن يرتدي الطالب يوم االحتفال مالبس مرتبة ُتناسب أجواء االحتفال.  

 
. يقوم اثنان من طالب 

ٍ
يستقبل رئيس البلدية الزائرين أثناء االحتفال. ُتقّدم للزائرين األطعمة والحلويات. يقوم رئيس البلدية بإلقاء خطاب

الصف الرابع بإلقاء خطاب. بعد أدوار الحديث، ُنغيّن مًعا النشيد الوطين الفنلندي. يكون هناك يف كل عام ضيف ُمفاجئ يف االحتفال 
يعرض فّنه للزائرين. يبدأ الرقص بعد الحفلة املوسيقية. 

يقوم الطالب بتأدية العروض الراقصة أيًضا أمام طالب مدرستهم ووالديهم. 

إذا مل يكن بإمكان الطالب املشاركة يف الرقص بسبب الدين، فال حاجة للمشاركة يف االحتفال الراقص. تقوم املدرسة بتنظيم للطالب أمور 
يبات واالحتفال. إذا كان ال يجوز للطالب املشاركة يف الرقص، فيتوجب على الوالد أو الوالدة الحديث مع  أخرى يفعلونها أثناء فرتة التدر

املعلم بشأن ذلك. 
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تعليم السباحة يف املدرسة  

يتم يف املدرسة تعليم املهارات املهمة بالنسبة للحياة. تم تدوين تعلم مهارة السباحة يف الخطة التعليمية. عندما يكون الشخص يعرف 
السباحة، فيكون من اآلمن بالنسبة له أن يكون يف املاء وحول املاء. 

 
تعليم السباحة ُيعترب جزءا مهما من تعليم الرياضة للمدارس. الهدف من تعليم السباحة الذي ُتنظمه املدارس هو تعليم الطالب السباحة 

وإنقاذ أنفسهم من املاء، حىت الصف التاسع.  
كيد على املهارات األولية للسباحة.  خالل فرتة الصفوف 1 – 2 يتم التعرف على الرياضة املائية والتأ

خالل فرتة الصفوف 3 - 6 يتم تعليم مهارة السباحة، يك يكون بإمكان الطالب الحركة يف املاء وإنقاذ نفسه من املاء. 
أثناء فرتة الصفوف 7 - 9 نقوم بتثبيت املهارات اليت تم تعلمها. 

  
ُيشارك الطالب مع صفه يف تعلم السباحة 3 - 5 مرات أثناء فرتة العام الدرايس. يقوم بتعليم السباحة املعلمون ذوي االختصاص، كما أن 

املعلم الخاص بالطالب يقوم بمراقبة عملية السباحة. 
 

يحتاج الطالب ألن يكون معه أثناء يوم السباحة: 
للبنت زي السباحة وللولد مايوه السباحة  •

شامبو   •
فوطة    •

كيس من البالستيك   •
هناك يف املسبح غرف لتغيري املالبس وأماكن لالستحمام بالدش وساونا منفصلة لألوالد والبنات. من الجيد مراجعة إرشادات التعامل يف 

املسبح يف البيت قبل املشاركة يف تعليم السباحة. 

اخلع املالبس يف غرفة تغيري املالبس. اترك املالبس يف غرفة تغيري املالبس.    .1
ال ترتدي زي السباحة حىت ذلك الحني. بإمكانك أن تضع الفوطة حولك.    .2

انتقل إىل الحمام )غرفة الدش( خذ معك الشامبو وزي السباحة   .3
بإمكانك أن تذهب إىل الساونا. يجب أن يكون الشخص بدون زي السباحة عند الذهاب إىل الساونا. بإمكانك وضع الفوطة حولك    .4

إذا رغبت بذلك.    
كد من أن مياه حوض السباحة تبقى نظيفة بما فيه الكفاية.   اغتسل قبل ارتداء زي السباحة. بذلك تتأ  .5

انتظر جانًبا للذهاب إىل حوض السباحة. يأخذ املعلم الطالب عند معلم السباحة.   .6
تجول بهدوء داخل قاعة حوض السباحة. من السهل االنزالق على األرضيات الرطبة.   .7

اذهب إىل حوض السباحة فقط عندما يسمح لك معلم السباحة بذلك.   .8
استمع إىل إرشادات معلم السباحة واملعلمني اآلخرين، وتعامل وفًقا لها.   .9

ُنرشد إىل الحوض العميق فقط أولئك الطالب الذين يعرفون السباحة.   .10
اذهب بعد السباحة إىل الحمام وإىل الساونا إذا رغبت بذلك واغتسل.   .11

قم بشطف زي السباحة واعرصه يك يجف قبل الذهاب إىل غرفة ارتداء املالبس.   .12
جفف نفسك وارتِد املالبس.   .13

ترصّف وفًقا إلرشادات املعلم.   .14
 

من الجيد الذهاب إىل املسبح للتدرب على السباحة أثناء وقت الفراغ أيًضا.

6

https://www.suh.fi/oppaat_ja_vinkit/tule_uimahalliin_-opas

