
املدرسة التمهيدية موجودة من 
أجل طفلك

كتيب حول املناهج الدراسية للمدرسة التمهيدية
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أنت ُمهم
أنت األقرب الى طفلك، لذلك فأن وجهات نظرك عن املدرسة التمهيدية ذات أهمية كبيرة. إذا قلت رأيك 

فسيصبح من األسهل على املوظفني أن يعطوا طفلك ما يحتاجه. ولتكون قادراً على التأثير عليك معرفة 
كيفية عمل املدرسة التمهيدية.

على الطريق نحو نفس الهدف
لقد قامت احلكومة بوضع منهج دراسي، فيه شرح حول ِقيم وأهداف ومهام املدرسة التمهيدية. من خالل 

قراءة املنهج الدراسي للمدرسة التمهيدية  ستعلم ما هي التوقعات واملتطلبات التي ستحصل عليها 
جتاه املدرسة التمهيدية.  

هناك مدارس متهيدية تتبع البلدية وأخرى خاصة. املدارس التمهيدية التابعة للبلدية تقع حتت مسؤولية 
جلنة سياسية منتخبة. املدراس التمهيدية اخلاصة تقع حتت مسؤولية مجلس إدارة. جميع املدارس 

التمهيدية تتبع نفس املنهج الدراسي.

املدرسة التمهيدية تشمل في العادة األطفال من عمر سنة واحدة الى 6 سنوات. جلميع األطفال من عمر 
السنة. في  يعادل 525 ساعة  مبا  مجانية  متهيدية  مدرسة  في  احلق  3 الى 6 سنوات 
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”في املدرسة التمهيدية سيلتقي االطفال 
بالكبار ممن يرون فرص كل طفل”

التمهيدية  للمدرسة   )2010 )املعدل   98 الدراسي  املنهج  من  مقتطف 

خطوة خطوة في التعلم مدى احلياة
املدرسة التمهيدية تستند على أساس دميقراطي. إنها الى حد كبير تتعلق بقيام املوظفني بخلق بيئة 

مفتوحة ودميقراطية، حيث ان كل طفل ميكنه معايشة قيمته وقيمة اآلخرين.

ينبغي أن تتسم أنشطة املدرسة التمهيدية بالتربوية، والعناية، والرعاية، والتربية والتعلم لتشكل كياناً 
متكامالً. هذا يعني أن املدرسة التمهيدية في املقام األول موجودة لصالح طفلك، حتى لو كانت وجدت من 

أجل أن جتعل من املمكن لك العمل أو الدراسة.
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ينص املنهج الدراسي على أن اللعب مهم لنمو وتعلم الطفل. وينبغي على املوظفني األخذ بنظراإلعتبار 
أراء األطفال أنفسهم، أهتمامتهم وجتاربهم عند التخطيط  في عملهم اليومي. وسوف يحصل 

األطفال على فرصة للتعبير عن أنفسهم بطرق مختلفة، سواء لوحدهم أو مع اآلخرين، مثل الغناء، 
واملوسيقى، والفن، والرقص، والدراما، والكالم والكتابة.

ينبغي أن يعطى االطفال الفرصة لتنمية هويتهم الثقافية. تطور لغة الطفل هو مجال مهم في املدرسة 
التمهيدية. املدرسة التمهيدية ستساهم في إمكانية األطفال الذين لغتهم األم غير السيويدية أن يطورا 

لغتهم السويدية واللغة االم.

املدرسة التمهيدية ستعمل على مواجهة األمناط التقليدية للذكور واإلناث واألدوار اجلنسية. كل البنات 
واألوالد سيحصلون على نفس فرص التطور دون قيود.
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االطفال  التمهيدية ستلهم  ”املدرسة 
إلكتشاف العالم اخلارجي”

التمهيدية للمدرسة   )2010 )املعدل  الدراسي 98  املنهج  من  مقتطف 

كل مدرسة متهيدية فريدة من نوعها
املنهج الدراسي يضمن أن يحصل كل األطفال على مدرسة متهيدية جيدة على حد سواء، بغض النظر عن 
املكان الذي يعيشون فيه. ألن جميع املدارس التمهيدية تتبع نفس املنهج الدراسي ولها نفس الهدف. غير 

أن طريقة العمل قد تختلف. مالذي يكون مناسباً ملدرسة متهيدية قد اليكون عملياً ملدرسة أخرى. 
وسيتم تكييف العمل حسب إحتياجات األطفال.

البلدية أو مجلس إدارة املدرسة التمهيدية اخلاصة لهما املسؤولة النهائية عن املدرسة التمهيدية، التي 
ميكنك التوجه اليها اذا حصلت مشاكل اليكون بإمكانك حلها مع املوظفني أو مدير املدرسة التمهيدية.
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”ينبغي على املدرسة التمهيدية أن تكون 
ممتعة، وآمنه وغنية باملعرفة جلميع األطفال 

املشاركني”
التمهيدية للمدرسة   )2010 )املعدل  الدراسي 98  املنهج  من  مقتطف 

التعاون مع البيت 
املنهج الدراسي ينص على أن عمل املدرسة التمهيدية يجب أن يحصل بالقرب من وبالتعاون الوثيق مع البيت. 

لذلك من املهم أن تتحدث مع املوظفني إذا كانت لديك أية تساؤالت. إحدى الفرص اجليدة للقيام بذلك هي 
عند ترك وإحضار طفلك. عندها ميكن للموظفني التحدث اليك عما قام به طفلك أثناء اليوم. وميكنك أيضاً 

إخبارهم ما إذا كان قد حصل شيء معني رمبا يكون من املفيد للموظفني معرفته.

سيقوم املوظفني بترتيب جلسة محادثة تطويرية فيها تقومون مبناقشة كيف ينسجم ويتطور طفلك 
وكيفية عمل املدرسة التمهيدية. املنهج الدراسي سيكون إحدى دعائم احملادثة.



هل تريد قراءة املنهج الدراسي بأكمله؟
املنهج الدراسي متوفر في جميع املدارس التمهيدية. وميكنك طلب أو حتميل املنهج الدراسي من موقع 
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