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لقد أشارت الدراسات الدولية مثل الربنامج الدويل 
لتقييم الطلبة »پيزا« )PISA( وبرنامج االتجاهات 
الدولية يف الرياضيات والعلوم )TIMSS( اىل تدنيّ 

مستويات املعرفة بني األطفال السويديني يف األعوام 
األخرية. وللمساعدة يف مكافحة هذا االتجاه، أدخلت 

السويد العديد من التغيريات عىل نظامها املدريس. 

قانون جديد للتعليم  •

ن قانون التعليم السويدي اعتباراً من عام   تضميّ
2011 مبادئ وأحكام أساسية للتعليم اإللزامي، 

وكذلك مرحلة املدارس التمهيدية ورياض األطفال 
والرعاية خارج املدرسة وتعليم الكبار. ويعمل 

ية االختيار،  القانون عىل الرتويج ملعرفة أكرب، وحريّ
وأمن وسالمة الطالب. 

مناهج جديدة  •

دة الجديدة للمدارس اإللزامية   دخلت املناهج املوحيّ

لكليّ الطالب، ومدارس سامي، ومدارس ذوي 
ة حييّز التنفيذ يف  االحتياجات الخاصة، والثانويات العاميّ

1 يوليو/متوز 2011. وتحتوي املناهج عىل أهداف 
ة جديدة وارشادات توجيهية وخطط الدورات  عاميّ

الدراسية. وتضم املناهج الدراسية للمدارس التمهيدية 
أهدافاً أكرث وضوحاً لنمو األطفال اللغوي والتواصيل 
وللعلوم والتكنولوجيا. وتجري االختبارات اإلجبارييّة 

عىل املستوى الوطني يف األعوام الدراسية 3 و6 و9 من 
رايسيّ .  م الطيّالب الديّ املدرسة االلزامية لتقييم تقديّ

وهناك أيضاً متطلبات تأهيلية جديدة للمناطق مبا يف 
ة.  ذلك دراسات الثانوية العاميّ

نظام جديد للعالمات المدرسية  •

 ،)G( إن النظام السويدي القديم لدرجة النجاح 
والنجاح جيد جداً )VG(، والنجاح بدرجة ممتاز 

)MVG(، والرسوب )IG( قد تم استبدالها مبقياس 
 )A( عالمات دراسية جديد بست درجات من

وحتى )F(، فمن )A( حتى )E( هي درجات 
النجاح، و)F( هي عالمة الرسوب. وسيتم تعيني 

الدرجات ابتداء من فصل الخريف من عام 2012 
والبدء من عمر 6 أعوام.

•  تأهيل المعلمين

 ابتداءاً من 1 ديسمرب/كانون األول 2013، سيكون 
مطلوباً حيازة الشهادات املهنية ملعلمي املدراس، 

املدارس التمهيدية/ورياض األطفال للعقود الدامئة. 
ويشكل هذا القرار عالمة فارقة يف السياسة 

التعليمية السويدية، ويهدف إىل رفع مكانة مهنة 
التعليم، ودعم التطوير املهني وبالتايل زيادة الجودة 

يف التعليم. ■

نوقشت نوعية التعليم السويدي بكل حرص ودقة على مدى العقد الماضي. ونتيجة لذلك، نفذت السويد إصالحات مدرسية 

في األعوام األخيرة لتحسين النتائج ورفع مكانة مهنة التعليم.

دروس للحياة
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ينص القانون السويدي أنه ينبغي أن يكون لجميع األطفال نفس فرص الحصول على التعليم.

التعليم:

www.sweden.se/arحقائق حول السويد|التعليم



•   التعليم مجاني في السويد، باستثناء 

المدارس التمهيدية والتعليم العالي 

)اللذان يموالن جزئيًا من قبل 

الحكومة(.

•   يمثل التعليم أكبر بند منفرد من 

ميزانيات البلديات، ويحتل ما نسبته 42 

في المائة منها.  

•   يتم تمويل نحو 70 في المائة من 

التعليم وعمليات البلديات ككل 

بواسطة الضرائب البلدية. وتشمل 

مصادر التمويل األخرى الرسوم 

واإليجارات وِمَنح الدولة.

•   تستثمر السويد ما مجموعه 6.3 في 

المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 

)gdP( على التعليم في حين أن 

متوسط   منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية )OeCd( هو 5.7 في المائة.  

وهناك فقط ست دول أخرى من دول 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

تستثمر بنسبة أكبر من السويد.

•   مقارنة مع الطالب في البلدان األخرى، 

يتمتع الطالب السويديون بمهارات 

القراءة الجيدة. وقد صنفت السويد 

في دراسات دولية عديدة ضمن 

المراكز األفضل بالنسبة لألطفال 

األصغر واألكبر سنًا.

•   في دراسة لبرنامج اإلتجاهات الدولية 

 )Timss( في الرياضيات والعلوم

والتي أجريت لألعوام 4 و8، وجد أن 

للسويد أعلى نسبة من الطالب الذين 

يشعرون باألمان في المدرسة. ويقول 

خمسة وتسعون في المائة من طالب 

المدارس الثانوية والطالب األكبر سنًا 

في المدرسة اإللزامية أنهم دائمًا أو 

عادة ما يشعرون باألمان في 

المدرسة. 

•   كانت السويد أول بلد في العالم حظَر 

العقاب البدني لألطفال في عام 

1979، وهي من أوائل البلدان 

الموقعة على اتفاقية األمم المتحدة 

لحقوق الطفل عام 1990.

•   هناك جدول زمني وطني يحدد الحد 

األدنى من الوقت الذي يجب إنفاقه 

على كل مادة في التعليم اإللزامي، 

ويغطي مواد اللغة السويدية )أو 

السويدية كلغة ثانية(، واإلنجليزية، 

والرياضيات، والعلوم، والدراسات 

االجتماعية، والدراسات الدينية، 

والفنون والحرف، والتربية البدنية 

والصحة.

تعرف إلى المزيد
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يتمتع في المتوسط   96 في المائة من جميع مدارس األطفال بامكانية استخدام كمبيوتر وإنترنت في المدرسة.

إنيّ الحضور يف املدرسة إلزامي لكليّ األطفال حتى العام 
الدرايس التاسع. ويداوم اليوم تقريباً جميع األطفال يف 

الصفوف التمهيدية غري اإللزامية يف سنيّ السادسة. 
وعملياً، يعني هذا إن االطفال يتلقون عرشة أعوام من 

التعليم إجامالً. 

مدارس لمختلف االحتياجات

يشمل التعليم اإللزامي أيضاً مدارس سامي، واملدارس 
املخصصة )specialskolor( والربامج للطالب ذوي 

اإلعاقات الذهنية )särskolor(. وتعني املدارس 
املخصصة باألطفال الذين يعانون من صعوبات يف 
السمع، أو الذين لديهم مشاكل لغوية خطرية، أو 

الذين يعانون من ضعف الرؤية جنباً إىل جنب مع 
غريها من اإلعاقات. 

المدرسة التمهيدية

تستقبل املدرسة التمهيدية )förskola( األطفال من 
عمر عام واحد إىل خمسة أعوام. ويتوجب عىل 

البلدييّات توفري مثل هذه املرافق لألطفال الذين ينخرط 
آباؤهم يف العمل أو الدراسة. ومل يكن هناك أبداً العديد 

من األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة كام هو الحال 

اآلن، إذ مييض أكرث من مثانية أطفال من أصل عرشة 
بأعامر ترتاوح من عام إىل خمسة أعوام جزءاً من أيام 

األسبوع هناك. ويؤكد النهج السويدي للمدارس 
التمهيدية أهمية اللعب يف منو الطفل وتعلمه. إنيّ 
مصالح واحتياجات األطفال هي من ركائز تعليم 

املناهج الدراسية ما قبل املدرسة. وأصبح التيّعليم املدرك 
ألمور الجنسني شائعاً بشكل متزايد يف املدارس 

ويدييّة. والهدف هو أن يكون لألطفال  التمهيدية السيّ
نفس الفرص يف الحياة، بغض النظر عن الجنس.

رياض األطفال

يقدم لجميع األطفال مكاناً يف رياض األطفال 
)förskoleklass( بدءاً من فصل الخريف من العام 

الذين يبلغون به عمر السادسة حتى بدء التعليم 
اإللزامي. وصممت املدارس لتمهيدية لتحفيز منويّ 

 . وتعليم كل طفل، ولتشكيل األساس لتعليمهم املستقبيليّ

التعليم اإللزامي

املرحلة االبتدائية )lågstadiet( لألعوام الدراسية 3-1، 
تتبعها املرحلة املتوسطة )mellanstadiet( لألعوام 

 )högstadiet( الدراسية 4-6، ثم املرحلة العليا

ينّص قانون التعليم السويدي على أن لجميع األطفال واالحداث حق الحصول على 

فرص متساوية للتعليم، بغض النظر عن الجنس أو مكان عيشهم أو أية عوامل 

اجتماعية أو اقتصادية أخرى.
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عشرة أعوام من التعليم 
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خمس سلطات حكومية
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مصلحة التفتيش المدرسي 

تشرف وتفحص نوعية المدارس 

في جميع أنحاء البالد من خالل 

عمليات تفتيش منتظمة. وتراقب 

المصلحة االمتثال مع قانون 

التعليم. 

www.skolinspektionen.se

مصلحة شؤون المدارس 

توفر معلومات حول التعليم، 

وتعزز التفاهم، وتشرف على 

ادارة التمويل العام والمنح. 

www.skolverket.se

 مصلحة شؤون 

 تعليم ومدارس 

ذوي االحتياجات الخاصة

توفر لألطفال والشباب والبالغين 

ذوي اإلعاقة نفس الفرص من أجل 

التعليم والتطوير اللذين يحقا لكل 

 فرد في المجتمع. 

www.spsm.se

 مصلحة شؤون 

التعليم المهني العالي 

تحلل متطلبات سوق العمل لتعليم 

القوى العاملة، وتقرر ما هي 

البرامج التي ستدرج ضمن التعليم 

المهني العالي، وتخصص التمويل 

العام لمقدمي الخدمات التعليمية. 

وتقيم الوكالة أيضًا وتتفقد نوعية 

ونتائج هذا التعليم. 

www.yhmyndigheten.se

مجلس مدارس سامي 

هي الوكالة اإلدارية لمدارس 

سامي العامة واألنشطة التابعة 

لها، والتي يحكمها مرسوم 

مدارس سامي. 

 www.sameskolstyrelsen.se

ضمن إطار املنهج الدرايس للتعليم اإللزامي، تتوىل 
املدارس املسؤولية للتأكد من أن كل طالب يف املدرسة 

اإللزامية قادر عىل استخدام التكنولوجيا الحديثة 
كأداة يف البحث عن املعرفة اإلبداع واالتصال والتعلم. 

وهناك أيضا منهج مامثل للمدارس الثانوية. 
وهناك ما معدله ستة طالب لكل حاسوب يف 

املدارس االبتدائية البلدية وما معدله 4,5 طالب لكل 

حاسوب يف املدارس االبتدائية املستقلة. وميثل هذا 
الرقم 2,5 طالب لكل حاسوب يف املدارس الثانوية 
البلدية و 1,6 طالب يف املدارس الثانوية املستقلة.

ويتمتع يف املتوسط   96 يف املائة من جميع مدارس 
األطفال باتاحة جهاز كمبيوتر وإنرتنت يف املدرسة. ■

دور تكنولوجيا المعلومات الهام في التعليم

لألعوام الدراسية 7-9. وتقدم أيضا لألطفال بني أعوام 
6 و 13 رعاية من خارج املدرسة قبل وبعد الدوام 

املدريس. وميكن أن يتميّ هذا يف مركز بعد املدرسة، أو 
يف منزل عائيل للرعاية النهارية، أو ضمن برنامج 

مفتوح بعد دوام املدرسة. 

الدراسة الثانوية 

إن الدراسة الثانوية )gymnasium( اختيارية ومجانية. 
ويستمر برنامج الدراسة الثانوية ملدة ثالثة أعوام. ويبدأ 

تقريباً جميع الطالب الذين ينهون مرحلة التعليم 
اإللزامي الدراسة يف الثانوية. ولتكون مقبوالً يف برنامج 

وطني، يتوجب عىل الطالب النجاح يف مادة اللغة 
السويدية أو مادة السويدية كلغة ثانية، واإلنجليزية 
والرياضيات. ويتوجب عىل طالب الثانوية النجاح يف 

تسع مواد إضافية، ليصبح مجموع املواد 12. أما برنامج 
التدريب املهني، فيتوجب عىل الطالب النجاح يف خمس 

مواد إضافية، ليصبح مجموع املواد 8. ■

ُمتاح لجميع الطالب الحصول عىل خدمة طبيب 
املدرسة، وممرضة املدرسة، وأخصايئ نفيس، 

 ومسؤول الرفاهية من دون أي تكلفة. 
وستستثمر الحكومة 650 مليون كرونة سويدية 

)97,5 مليون دوالر أمرييك أو 79,4 مليون يورو( 
خالل األعوام 2012-2015 لتحسني صحة الطالب. 
ويوجد قانونان، وهام قانون التعليم السويدي 

وقانون حظرالتمييز السويدي، للمساعدة عىل 
حامية األطفال والطالب من التمييز واملعاملة 

املهينة. ويف الجوهر، فإن مديري املدارس يف املدارس 
التمهيدية واملدارس وبرامج تعليم الكبار هم 

املسؤولون عن فرض الحظر ضد التمييز والسلوك 
املهني وتعزيز املساواة يف املعاملة. ويف عام 2006 

عينت السويد أول ممثل لألطفال وطالب املدارس، 
والذي من مهمته تقديم معلومات عن قانون 

مكافحة التمييز، ومساعدة املدارس يف منع 
االضطهاد والبلطجة، واإلرشاف عىل جهود املدارس، 
ومتثيل الطالب الذين تعرضوا لالضطهاد والبلطجة. 

وكان هذا التوجه ولفرتة طويلة الوحيد من نوعه يف 
العامل، ولكن من املؤمل أن يتم عرض وظائف 

مامثلة يف بلدان أخرى نتيجة الزيارات الدولية إىل 
مكتب املمثل ملعرفة املزيد عن عمله. ■

حق األطفال في الصحة

يساعد ممثل األطفال وطالب المدارس على حماية حقوق األطفال.
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اصــدار المعهــد السويــد 

FS 11 (Arabic(  - 2012  في آب/آغسطس

1842 تم إدخال التعليم االبتدائي 

اإللزامي في السويد.

1950 تم إطالق التعليم اإللزامي 

المختلط، مع تسعة أعوام من 

التعليم اإللزامي.

1962 حصل النظام المدرسي على 

اسمه الحالي المدرسة األساسية 

»grundskola«. وتم تأسيس أول 

المناهج الدراسية الوطنية في 

السويد.

1966 تولت وزارة التعليم 

مسؤولية المدارس التمهيدية.

1968 تم تنفيذ قانون الخدمة 

الخاصة، وضمان حق التعليم لجميع 

األطفال، بما في ذلك أيضًا 

األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية.

1994 ُقّدمت المناهج التي تترجم 

مهّمة المدارس الّسويدّية بطريقة 

مختلفة جوهريًا. شملت التغييرات 

تحديد المسؤولية التربوية، وطرق 

التدريس، وأدوار المعلم غير 

التقليدية، والمواد التعليمية.

1997 وفقًا لقانون التعليم 

السويدي، تقدم لجميع الطالب 

في التعليم اإللزامي وجبات غداء 

مجانية.

1998 حصلت المدارس التمهيدية 

على المناهج الدراسية الوطنية 

الخاصة بها.

1998 حصل األطفال بعمر ستة 

أعوام على الفرصة لحضور رياض 

األطفال في المدرسة.

2006 ُقدم القانون الجديد الذي 

يحظر التمييز والمعاملة المهينة 

لألطفال وطالب المدارس.

2011 تم إدخال مجموعة من 

اإلصالحات المدرسية، وشمل ذلك 

نظام العالمات الدراسية السابق 

ونظام جديد لتأهيل المعلمين.

ام حيازة الشهادات 
ِ
2013 ألز

المهنية لمعلمي المدرسة 

والمدرسة التمهيدية/ورياض 

األطفال للعقود الدائمة.

www.do.se   المدعي العام لشؤون التمييز
www.scb.se   إحصاءات السويد 

www.skl.se   االتحاد السويدي للبلديات ومجالس المحافظات
www.skolinspektionen.se   مصلحة التفتيش المدرسي

www.skolmatensvanner.se   أصدقاء وجبات الغذاء المدرسية السويدية
www.skolverket.se   مصلحة شؤون المدارس

www.spsm.se   مصلحة شؤون تعليم ومدارس ذوي االحتياجات الخاصة 
www.sweden.gov.se   وزارة التعليم

تواريخ

تدعم الحكومة السويدية إنشاء املدارس املستقلة، 
التي يجب أن تتم املوافقة عليها من قبل مصلحة 

التفتيش املدريس ويجب أن تتبع الدورات الدراسية 
ذ ما يقرب من  واملناهج الوطنية. ويف عام 2010 نُفيّ

10 يف املائة من املهامت املدرسية من قبل جهات من 
القطاع الخاص. ويذهب 12 يف املائة من طالب 

التعليم اإللزامي و 24 يف املائة من طالب املدارس 
الثانوية العليا إىل مدارس مستقلة. وهناك أيضا عدد 

قليل من املدارس الدولية التي تتبع املناهج الدراسية 
لبلدان أخرى. ومتول هذه املدارس جزئياً من قبل 

الحكومة السويدية، وتستهدف بشكل أسايس األطفال 
من الرعايا األجانب الذين هم يف السويد لفرتة زمنية 

محدودة. 

وقد جذب نظام املدارس املستقلة يف السويد 
االهتامم من جميع أنحاء العامل - حيث التعليم 
مجان ويتمتع الطالب بحق الدخول إىل املدارس 

وحرية االختيار من بني مجموعة متنوعة من 
مقدمي الخدمات. ويعتقد بعض األفراد يف السويد 

أنيّه من الخطأ أن تدار املدارس لغرض جني االرباح، 
ييّئة والتيّناقضات بسبب  ويربزون أمثلة الظيّروف السيّ

هذا النيّظام. أما دعاة املدارس املستقلة فقد الحظوا 
الكثري من النتائج االيجابية التي وجدت يف املسوح 

اإلحصائية. ومن تلك اإليجابيات أن آباء األطفال 
الذين يذهبون إىل مدارس مستقلة هم أكرث ارتياحاً 

ورىض من أولئك الذين يبعثون أطفالهم إىل املدارس 
البلدية. ■

المدارس المستقلة

.www.sweden.se/ar حقوق الطبع والنشر: اصدار المعهد السويدي على الموقع التالي

كل المحتويات يحميها قانون حقوق الطبع والنشر السويدي. يمكن نسخ النص، ارساله، عرضه، طبعه، او بثه على اي وسيلة 

اعالمية ألغراض اإلستعمال غير التجاري مع االشارة الى الموقع www.sweden.se/ar. ال يسمح باستعمال الصور والرسوم.

 المعهد السويدي هو وكالة عامة لترويج مفاهيم

 الثقة بالسويد على الصعيد العالمي وتعمل على

 خلق االهتمام بهذا البلد. وتسعى لخلق التعاون

والعالقات الدائمة مع بلدان اخرى عن طريق االتصاالت االستراتيجية 

 والتبادل في مجاالت الثقافة والتعليم

 والعلوم واالعمال.

معلومات اضافية عن السويد:

www.sweden.se/ar، السفارة او القنصلية
 السويدية في بلدك، او المعهد السويدي،

 Box 7434, SE-103 91 ستوكهولم، 
السويد البريد االلكتروني: si@si.se  هاتف: 00 78 453 8 46+

www.si.se, www.swedenbookshop.com

www.sweden.se/arحقائق حول السويد|التعليم

روابط مفيدة

إن عدد المدارس المستقلة في السويد آخذ في االزدياد، وينظر اليوم إلى اختيار 

المدرسة كحق من الحقوق. 

إن السويد واحدة من البلدان القليلة في العالم التي تقدم وجبات الغداء المدرسية مجانًا. 
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