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االدنماج في ريجض األطفجل والممارس في بلمية ايولبي
إن األنشطة في مرحلة ما قبل المدرسة والمدرسة محددة من قبل قانون التعليم الصادر عن البرلمان السويدي ومن قبل
الحكومة التي حددت المناهج المتبعة.
تهدف األنشطة في مرحلة ما قبل المدرسة والمدرسة الى أن يقوم األطفال والتالميذ باكتساب وتنمية المعارف والقيم .ينبغي
أن تشجع األنشطة كذلك جميع األطفال والطالب على التطور والتعلم وعلى الرغبة في التعلم طوال العمر .يهدف التدريس
أيضا الى ترسيخ احترام حقوق اإلنسان والقيم الديمقراطية األساسية التي يرتكز المجتمع السويدي عليها.
إن حرمة حياة اإلنسان وحرية الفرد وشخصيته ،التساوي بين األفراد ،المساواة بين الرجل والمرأة والتضامن مع الضعفاء
والمستضعفين هي القيم التي ستقوم المدرسة بشرحها ونقلها الى التالميذ.
إن العولمة في المجتمع السويدي والحركة المتزايدة عبر الحدود الوطنية تضع متطلبات عالية الدرجة فيما يخص قدرة
الناس على العيش مع ،وفهم قيم التنوع الثقافي .إن الوعي الذاتي ،والمشاركة في التراث الثقافي المشترك يوفر هوية آمنة
من المهم تطويرها ،جنبا إلى جنب مع القدرة على فهم ظروف وقيم اآلخرين والعيش معها .إن المدرسة هي نقطة تجمع
اجتماعي وثقافي مع توفر الفرصة والمسؤولية لتعزيز قدرات جميع الذين يعملون هناك.
إن مرحلة ما قبل المدرسة والمدرسة هي من أهم األنشطة في سبيل اإلندماج .إن الهدف في مرحلة ما قبل المدرسة
والمدرسة في بلدية ميولبي هو ترسيخ القيم واحترام حقوق اإلنسان والقيم الديمقراطية األساسية .ويتم ذلك جزئيا من خالل
مناهج التدريس ،ولكن أيضا من خالل أشكال مختلفة من األنشطة التي ال تشمل فقط مجموعة من األفراد ،ولكن أيضا
األجزاء الرئيسية للوحدة أو الوحدة بأكملها مع جميع الطالب.
انهج الممرسة
في بعض نشاطات مرحلة ما قبل المدرسة والمدرسة قد يكون هناك شيء من عدم الوضوح الناجم عن الخلفيات الثقافية
و/أو االنتماءات الدينية ،فيما يخص التدريس .إن األمور التالية يمكن أن ينظر إليها كأمثلة عن بعض أوجه عدم الوضوح،
وهي تهدف الى مساعدة المدارس والطالب وأولياء األمور.
إن األساس في عمل المدرسة هو القيم التي ستقوم المدرسة بشرحها ونقلها الى التالميذ ،وأن يصل الطالب إلى أهداف
المعرفة التعليمية المحددة من قبل الحكومة.


الغيجب ألسبجب خجصة
المدير لديه صالحية منح إجازة لحد ما ألسباب خاصة .ومع ذلك ،فإن هكذا إجازة ال يجب أن تشكل غيابا ممنهجا
عن الدروس .إن إمكانية منح اإلجازة يمكن أيضا أن تكون محدودة عندما يكون التقييم أن الطالب لديه صعوبة في
التوصل إلى أهداف المعرفة المحددة.



وجبجت الطعجم
في المدارس الثانوية يقدم كل يوم خيار نباتي ألولئك الذين ال يتناولون منتجات اللحوم .في مرحلة ما قبل المدرسة
والمدرسة االبتدائية يمكن أن تعطى االمكانية لالحتياجات الغذائية الخاصة.



اللبس في الممرسة
إن المالبس التي يرتديها الطالب في المدرسة هو أساسا شيء يحدده الطالب بنفسه .إال أن المالبس التي يرتديها
الطالب ال ينبغي أن تصعب المشاركة في الدروس ،أو أن تشكل خطرا على الطالب نفسه أو الطالب اآلخرين
أثناء التدريس.



العمل الممرسة بين الفتيجت والفتيجن اعج
ضمن اطار القيم األساسية للمدرسة يتم التدريس ضمن مجموعات كبيرة أو صغيرة تضم كال من الفتيات والفتيان.
وهذا يعني أن الطالب خالل وقت الدراسة سوف يجلس الى جوار ،وحتى العمل جنبا إلى جنب مع طالب من
الجنس اآلخر ،ويتم ذلك خالل الدروس العادية ،وكذلك في الرحالت والدراسات الميدانية ،وإلى ما ذلك.



األعيجد التي لم تمر في تقويمنج السويمي
يقدم الطلب لإلجازة وفقا لإلجراءات الروتينية المعتادة .سيتم التعامل مع الطلب بشكل يتوافق بشكل دقيق مع
قانون التعليم .راجع اإلرشادات القانونية المتعلقة بعدم الحضور واإلجازات.



األعيجد المسيحية والتقليمية في الممرسة
وهي عيد الفصح وعيد الميالد وانتظار القدوم ولوسيا.
إذا كان الطالب والوصي ال يرغبان في مشاركة التلميذ في االحتفاالت التقليدية فيقوم التلميذ وقتها بالمشاركة في
تعليم بديل في المدرسة.



التربية الريجضية
إن تدريس التربية البدنية ،مثل غيرها من المواد ،إلزامي .إن المالبس التي يرتديها الطالب في الرياضة كما بقية
المالبس هو أساسا شيء يحدده الطالب بنفسه .إال أن المالبس التي يرتديها الطالب هنا ال ينبغي أن تصعب
المشاركة في الدروس ،أو أن تشكل خطرا على الطالب أثناء التدريس
إن االستحمام بعد التربية البدنية إلزامي .المدرسة مسؤولة عن غرف منفصلة لتغيير المالبس ودش للفتيات
والفتيان.
بالتزامن مع التغيير ،نسعى ألن يتم النظر في وجود إمكانية لالستحمام المنعزل.
تشكل السباحة جزء من مكونات التدريس في مادة التربية البدنية ،وهي الزامية للتمكن من الوصول إلى الهدف
التعليمي في السنة  .6كون تدريس السباحة يتم في مسبح لوندبيباديت فإن قواعد المسبح هي التي يتم العمل بها
هنا :مالبس السباحة أو بوركيني عند السباحة ،بعض المالبس التدريبية التي تتألف من مادة الليكرا على سبيل
المثال المالبس التدريبية الخاصة يمكن أيضا قبولها .إن االستحمام قبل السباحة إلزامي بما في ذلك غسل الشعر
قبل االستحمام.



تمريس الموسيقى
إن تعليم الموسيقى الزامي مثله مثل بقية المواد المطلوبة.



الصالة
راجع المعلومات حول الغياب واالجازة ألسباب خاصة.
إن هذا يعني أن األمر ال ينبغي أن يؤثر على الدروس في المدرسة وإنما يجب أن يتم في األوقات الخالية من
الدروس أي االستراحات .إذا كان ذلك ممكنا ،يمكن للمدرسة إلى حد ما تأمين غرفة للعبادة العامة التي ال ترتبط
بدين معين في المدرسة.



تمريس علم األحيجء (الجنس والمعجشرة)
إن تدريس علم األحياء الزامي مثله مثل بقية المواد المطلوبة.



تمريس الرسم
إن تدريس الرسم الزامي مثله مثل بقية المواد المطلوبة.

