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المدرسة التمهيدية
توفر البلديات المدارس التمهيدية للأطفال من 

عمر سنة إىل خمس سنوات.ويعتمد مقدار 
ي 

الدعم الماىلي المقدم من البلديات للمواظبة �ن
المدرسة التمهيدية عىل عمر الطفل وعىل ما إذا 

كان والداه )أو وىلي أمره( يعملن أو يدرسان أو 
ي إجازة رعاية أطفال 

ن عن العمل أو �ن عاطل�ي
للعناية بأطفال آخرين. 

ي المدرسة 
ويؤكد النهج السويدي �ن

ي نمو الطفل، 
التمهيدية عىلي أهمية اللعب �ن

حيث يهدف المنهج الدراسي إىل ضمان تلبية 
االحتياجات واالهتمامات الفردية للطفل. وقد 

ن  أصبح التعليم القائم عىل المساواة ب�ي
ايد ويسعى إىل  ن ن شائًعا عىل نحو م�ت الجنس�ي
ي الحياة دون 

منح االأطفال فرًصا متساوية �ن
النظر إىل نوع الجنس.

عام قبل العام الأول 
ي رياض االأطفال بدًءا 

لكل طفل مكان مضمون �ن
من الفصل الدراسي الذي يبدأ من خريف 

العام الذي يبلغ فيه عمر السادسة وح�ت بدء 
لزامي. مرحلة التعليم االإ

ن نمو كل طفل  وقد ُصمم هذا العام لتحف�ي
وقدرته عىل التعلم، وليكون قاعدة ينطلق منها 

ي مستقبله. ورغم أن 
ي تنتظره �ن

إىل دراسته ال�ت
رياض االأطفال غ�ي إلزامية إال أن كل االأطفال 

ي السويد يواظبون عليها. 
تقريًبا �ن

لزامي التعليم الإ
ي السويد من ثلث 

لزامي �ن يتكون التعليم االإ
مراحل: المرحلة االبتدائية )للأعوام الدراسية -1 

3(، تتبعها المرحلة المتوسطة )للأعوام -4 6( 
ثم المرحلة العليا )للأعوام -7 9(.ويحصل 

ي عمر 6 إىل 13 عاًما 
االأطفال أيًضا الذين هم �ن

عىل رعاية خارج المدرسة قبل اليوم الدراسي 
وبعده.

لزامي أيًضا مدارس قومية  ويشمل التعليم االإ
سامي للأطفال من قومية سامي االأصلية.

مرحلة التعليم الثانوي العالي
مرحلة التعليم الثانوي العاىلي )االأعوام الدراسية 

10 - 12( هي مرحلة تعليم اختيارية.وهي 
تتضمن 18 برنامًجا وطنًيا نظامًيا للدراسة لمدة 
3 أعوام يتم االختيار من بينها، حيث يمثل 6 

منها برامج إعداد للتعليم العاىلي مثل الجامعة، 
و12 منها برامج مهنية. 

امج  ن ال�ب وط القبول ب�ي ن تختلف �ش ي ح�ي
و�ن

ط حصول الُطلب عىل  إال أنها جميًعا تش�ت
ي اللغة السويدية واللغة 

علمات نجاح �ن
ي السنة النهائية من 

ية والرياضيات �ن ن نجل�ي االإ
لزامي. تعليمهم االإ

ي المائة من 
ي عام 2014، لم يحصل 13 �ن

و�ن
ي 

لزامي الذي مدته 9 سنوات �ن ُطلب التعليم االإ
نامج  السويد عىل درجات تؤهلهم لللتحاق ب�ب

امج الوطنية فإن  ، ومع ذلك وبدال من ال�ب ي
وط�ن

هؤالء الُطلب لديهم خمسة برامج تسمى 
امج التمهيدية للختيار من بينها. ويمكن  ال�ب

امج التمهيدية االنتقال إىل  للُطلب من هذه ال�ب
 . ي

برنامج وط�ن
وهناك أيًضا مدارس ثانوية عالية للأشخاص 
ي 

عاقة الذهنية، كما أن هناك تنويعات �ن ذوي االإ
. ن امج تستهدف - عىل سبيل المثال - الرياضي�ي ال�ب

ي 
ي عام 2014 حصل ما يقرب من 88 �ن

و�ن
المائة من ُطلب مرحلة التعليم الثانوي العاىلي 

n  .)عىل مؤهل اجتياز المرحلة )دبلوما

لزامي هي تسع سنوات، ولكن بيد أن معظم الُطلب يتمون أيًضا إكمال  يمنح القانون السويدي جميع االأطفال نفس فرص الحصول عىل التعليم. ومدة التعليم االإ
. مرحلة التعليم الثانوي العاىلي

ي
ي الحصول عىل التعليم المجا�ن

المساواة �ن
ي من عمر السادسة. وينظم قانون التعليم السويدي نظام المدارس، 

ي الحصول عىل تعليم مجا�ن
ي السويد له الحق �ن

كل طفل �ن
ي دراسة كل مادة ويضمن بيئة آمنة وودية للُطلب. ويفرض القانون كذلك 

ي يقضيها الطالب �ن
والذي يُحدد المدة الزمنية الدنيا ال�ت

ي الدراسة وقدرها تسع سنوات لجميع االأطفال منذ بلوغهم السابعة من عمرهم.
مدة انتظام �ن
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ي السويد عىل مدار السنوات القليلة الماضية، وهي تهدف إىل االرتقاء 
تم إنجاز العديد من االإصلحات �ن

بنتائج الُطلب.
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الوكالة الوطنية 
للتعليم

دارية  الوكالة الوطنية للتعليم هي الهيئة االإ
المركزية المسؤولة عن تحقيق االأهداف 

لمان  ي تحددها الحكومة وال�ب
الوطنية ال�ت
السويدي.

بية والتعليم  ويشمل إطار عملها قانون ال�ت
ي تحدد 

والمناهج الدراسية الوطنية ال�ت
ي 

ي يقضيها الطالب �ن
المدة الزمنية الدنيا ال�ت

لزامي. ويشمل  ي التعليم االإ
دراسة كل مادة �ن

ي 
ورة خاصة �ن ي تُعدُّ ذات �ن

هذا المواد ال�ت
ية  ن نجل�ي الحياة، مثل اللغة السويدية واالإ

والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية 
بية  والدراسات الدينية والفنون والِحرف وال�ت

البدنية والصحة.

www.skolverket.se

ثلث وكاالت أخرى

الوكالة الوطنية لتعليم ذوي 
االحتياجات الخاصة والمدارس

عاقة  توفر للأطفال والشباب والكبار من ذوي االإ
ي يحق لكل 

فرًصا متساوية للنمو والتعليم ال�ت
ي المجتمع الحصول عليها. 

 فرد �ن
www.spsm.se

الوكالة الوطنية السويدية للتعليم 
ي
العاىلي المه�ن

تحلل احتياجات سوق العمل الأغراض تعليم 
امج الواجب  القوى العاملة، وتقرر نوعية ال�ب

، وتخصص  ي
ي التعليم العاىلي المه�ن

تضمينها �ن
الموارد التمويلية العامة لمقدمي الخدمات 

التعليمية. كما تقوم هذه الوكالة أيًضا بتقييم 
 وتدقيق جودة ونتائج هذا التعليم. 

www.myh.se

مجلس مدارس سامي
هو وكالة إدارية لمدارس قومية سامي العامة 

ي يحكمها مرسوم
 واالأنشطة التابعة لها، وال�ت

 مدارس سامي. 
www.sameskolstyrelsen.se

المقارنة المرجعية عالمًيا
ي السويد لمناقشات ومجادالت قوية وجادة عىل مدى العقد 

خضعت جودة التعليم �ن
ي المقارنات الدولية. وتحركت 

ن �ن ، وذلك بعد تراجع نتائج الُطلب السويدي�ي ي
الما�ن

ن مستويات التحصيل العلمي  ي قدًما من أجل تحس�ي
السويد لبذل الجهود والم�ن

ي الثمار عىل المدى البعيد.
واالرتقاء بمكانة مهنة التعليم بغية ج�ن

نامج الدوىلي  أشارت دراسات دولية مثل ال�ب
لتقييم الطلب )PISA( وبرنامج االتجاهات 

ي الرياضيات والعلوم )TIMSS( إىل 
الدولية �ن

ن ُطلب  ّي مستويات التحصيل العلمي ب�ي
تد�ن

ة.  ي السنوات االأخ�ي
السويد �ن

ة، قامت منظمة التعاون  ي االآونة االأخ�ي
و�ن

ي 
ي الميدان االقتصادي )OECD( وال�ت

والتنمية �ن
نامج الدوىلي  تقف وراء التقييم الخاص بال�ب

ي 
لتقييم الطلب )PISA( بمتابعة االتجاهات �ن

مايو/ أيار 2015 باستعراض مفصل عن جودة 
ي السويد.

التعليم �ن
ي جرت بناًء عىل 

وقد أكدت الدراسة ال�ت
ي 

طلب الحكومة السويدية عىل أن السويد �ن
حاجة إىل االرتقاء بجودة التعليم والسيما 

ي القراءة 
ن مستويات تحصيل الُطلب �ن تحس�ي

ي 
والرياضيات والعلوم. ويمكن ملحظة ذلك �ن
ضوء استثمار الحكومة السويدية لحصة أك�ب 
ي 

ي التعليم )6.8 �ن
من إجماىلي الناتج المحىلي �ن

المائة( مقارنًة بمتوسط بلدان منظمة التعاون 
ي المائة( 

ي الميدان االقتصادي )5.6 �ن
والتنمية �ن

ي عام 2014. 
�ن

الإصالحات الحديثة
نامج الدوىلي  كانت أهمية الدراسات الخاصة بال�ب

لتقييم الطلبة PISA محل تساؤل من مسؤوىلي 
ي 

ي التعليم وصانعي السياسات �ن واختصاص�ي
السويد وخارجها. ويرى منتقدو االختبارات 

الموحدة أن الدراسات تركز أك�ش من اللزم عىل 
الرياضيات والعلوم وتهمل كليًة مجاالت 
تعليمية تحفز النمو الشخ�ي واالأخلق 

بداع.  واالإ
ن  رغم ذلك, وبينما يستمر الجدال ب�ي

 PISA نامج الدوىلي لتقييم الطلب المنتقدين لل�ب
ن عنه تبحث الحكومة السويدية عن  والمدافع�ي

ُسبل للرتقاء بنظام التعليم. وقد قامت 
باالطلع بصورة خاصة عىل جارتها فنلندا وأيًضا 

ن  عىل كوريا الجنوبية حيث رواتب المعلم�ي
أعىل، وكذلك عىل هولندا حيث سعة الفصل 

أقل بشكل نموذجي. 
ة الماضية إنجاز  ي السنوات االأخ�ي

تم �ن
ن نتائج الُطلب  إصلحات عدة تهدف إىل تحس�ي

واالرتقاء بمكانة مهنة التعليم: 

قانون التعليم الجديد
يتضمن قانون التعليم السويدي الجديد 

لعام 2011 المبادئ واالأحكام االأساسية 
لزامي والتعليم المستمر والمدارس  للتعليم االإ

التمهيدية ورياض االأطفال والرعاية خارج 
المدرسة قبل اليوم الدراسي وبعده وتعليم 
اف  �ش الكبار. وهو يعزز تحقيق المزيد من االإ

وحرية االختيار وأمن وسلمة الطلب. 

مناهج دراسية جديدة
ي االأول من يوليو / تموز 2011 تطبيق 

تم �ن
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لزامي  مناهج موّحدة جديدة لمدارس التعليم االإ
لكّل الطلب، ومدارس )قومية( سامي، ومدارس 

ذوي االحتياجات الخاصة، ومدارس التعليم 
. وتتضمن المناهج الجديدة  الثانوي العاىلي
أهداًفا عامة وإرشادات توجيهية ومقررات 

جديدة. وتشتمل المناهج الدراسية للمدارس 
التمهيدية عىل أهداف أك�ش وضوًحا من أجل 

نمو االأطفال اللغوي والتواصىلي وللعلوم 
والتكنولوجيا. وتُعقد اختبارات لمواد التعليم 

ي االأعوام 
ي �ن

لزامي عىل المستوى الوط�ن االإ
لزامي لتقييم  الدراسية 3 و 6 و 9 من التعليم االإ
التقدم العلمي للطلب. وهناك أيًضا متطلبات 

ي  ذلك دراسات 
تأهيلية جديدة للمناطق بما �ن

 . التعليم الثانوي العاىلي

نظام جديد للعالمات الدراسية
ي عام 2011 استبدال النظام السويدي 

تم �ن
القديم بعلماته الدراسية االأربع بدايًة من ناجح 

بدرجة ممتاز نزوال ح�ت راسب بنظام جديد 

 )A( يشتمل عىل ست علمات دراسية تبدأ من
إىل )F(.فالعلمة )A( ح�ت العلمة )E( هي 

درجات النجاح، و)F( هي درجة الرسوب. ويتم 
ن الدرجات ابتداًء من السنة 6. ويشبه  تعي�ي

النظام الجديد للعلمات الدراسية إىل حد كب�ي 
اكمي للساعات المعتمدة  ي ال�ت النظام االأورو�ب

والقابلة للتحويل )ECTS(, وهو نظام الدرجات 
ي التعليم العاىلي بأوروبا.

القياسي المطبق �ن
ن مؤهالت المعلم�ي

/ كانون االأول 2013،  ابتداًء من 1 ديسم�ب
سيكون مطلوبًا من معلمي المدراس والمدارس 

التمهيدية الذين يعملون بعقود دائمة 
حصولهم عىل شهادات مهنية. ويمثل هذا 

ي السياسة التعليمية 
القرار علمة فارقة �ن

السويدية، ويهدف إىل االرتقاء بمكانة مهنة 
ن  ي وبالتاىلي تحس�ي

التعليم ودعم التطوير المه�ن
n  .ي نظام التعليم

مستويات الجودة �ن

ي التعلم
تكنولوجيا المعلومات وأهميتها �ن

ي إطار المنهج 
تتحمل المدارس المسؤولية �ن

لزامي عن  الدراسي الخاص بمدارس التعليم االإ
ضمان قدرة كل طالب عىل استخدام 

التكنولوجيا الحديثة كأداة من أدوات البحث 
بداع والتعلم.  عن المعرفة والتواصل واالإ
وهناك أيضا منهج دراسي مماثل لمدارس 

 . التعليم الثانوي العاىلي
ي المائة من طلب المرحلة 

يستطيع 17 �ن
المتوسطة )االأعوام -4 6( استخدام أجهزة 

ي المائة 
ي المدرسة و71 �ن

كمبيوتر خاصة بهم �ن
ل.ويستطيع ذلك أيًضا 34  ن ي الم�ن

يمكنهم ذلك �ن

ي المائة من ُطلب المرحلة العليا )االأعوام 7 - 
�ن

ل. ن ي الم�ن
ي المائة �ن

ي المدرسة و87 �ن
 9( �ن

ي مرحلة 
ي المائة من الُطلب �ن

كما يستطيع 94 �ن
التعليم الثانوي العاىلي )االأعوام 10 - 12( 

ي 
استخدام أجهزة كمبيوتر خاصة بهم إما �ن

ل.  ن ي الم�ن
المدرسة أو �ن

وفضل عن ذلك، ثمة عدد كب�ي من الُطلب 
هم أيًضا مستخدمون للهواتف الذكية واالأجهزة 

ي المائة من كافة 
اللوحية. ويقول حواىلي 94 �ن

ي السويد إنه بإمكانهم 
ُطلب المدارس �ن

n  .ي المدرسة
نت �ن ن�ت الوصول إىل االإ

هل تعلم؟

ي المائة من ُطلب 
يقول حواىلي 94 �ن

السويد إنه بإمكانهم الوصول إىل 
ي المدرسة.

نت �ن ن�ت االإ

ي المائة من الكبار 	 
ي السويد، حصل 87 �ن

�ن
ن 25 و64 عاًما عىل  اوح أعمارهم ب�ي الذين ت�ت

درجة معادلة لشهادة التعليم الثانوي 
، بمعدل أعىل من متوسط بلدان  العاىلي

ي الميدان 
منظمة التعاون والتنمية �ن

ي المائة.
االقتصادي الذي يبلغ 75 �ن

ي السويد بصورة رئيسية 	 
يتم تمويل التعليم �ن

ائب البلدية، ولكن هناك أيًضا منحة  من ال�ن
حكومية عامة مرتبطة بنظام معادلة خاص 

من أجل إيجاد أوضاع متساوية لجميع 
البلديات.

كانت السويد هي الدولة االأوىل عىل مستوى 	 
ي للأطفال، 

ي حظرت العقاب البد�ن
العالم ال�ت

عام 1979.وقد كانت أيًضا من أوائل الدول 
الموقعة عىل اتفاقية االأمم المتحدة لحقوق 

الطفل، عام 1990.

يسعى قانون التعليم السويدي جنًبا إىل 
ن إىل  جنب مع القانون السويدي لحظر التمي�ي

ن  حماية االأطفال والُطلب من التمي�ي
والمعاملة المهينة. 

ي الجوهر، فإن مديري المدارس 
و�ن

التمهيدية والمدارس وبرامج تعليم الكبار 
ن  هم المسؤولون عن فرض الحظر ضد التمي�ي

ي 
ن وعن تعزيز المساواة �ن والسلوك المه�ي

المعاملة.
ي 2006 ممثلها 

عينت الحكومة السويدية �ن
االأول للأطفال وُطلب المدارس، والذي تُسند 

إليه مهمة توف�ي معلومات حول قانون حظر 
ي منع تسلط 

، ومساعدة المدارس �ن ن التمي�ي
اف عىل جهود  �ش االأقران )البلطجة( واالإ

المدارس وتمثيل االأطفال الذين تعرضوا 

يهدف قانون التعليم السويدي إىل حماية 
ي المدرسة.

ن �ن كافة االأطفال من التمي�ي

حقوق االأطفال
للبلطجة. والممثل عن االأطفال هو جزء من 

مفتشية المدارس السويدية وهي الوكالة 
الحكومية المسؤولة عن التفتيش عىل 

المدارس. 
والأن هذا المنصب كان هو الوحيد من 

نوعه عىل مستوى العالم فقد استقطب 
ي 

زيارات دولية متكررة مما زاد االآمال �ن
ي بلدان أخرى.

استحداث وظائف مماثلة �ن
يمكن لكافة االأطفال الحصول عىل 

خدمات رعاية طبية يقدمها طبيب وممرضة 
واختصا�ي نفسي يعملون بالمدرسة وكذلك 

n  .مسؤول رفاه مدرسي بدون مقابل
www.skolinspektionen.se
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التاريخ

ي 	 
لزامي �ن ي االإ

1842 إدخال التعليم االبتدا�أ
السويد.

لزامي المختلط، 	  1950 إطلق التعليم االإ
لزامي.  تسعة أعوام من التعليم االإ

1962 أُطلق عىل النظام المدرسي اسمه 	 
". وتم وضع أول  الحاىلي "التعليم االأساسي

ي السويد. 
ي �ن

منهج دراسي وط�ن

بية والتعليم تتوىل 	  1966 وزارة ال�ت
مسؤولية المدارس التمهيدية.

1968 تنفيذ قانون الخدمة الخاصة، 	 
ي 

وضمان حق التعليم لجميع االأطفال بما �ن
عاقة الذهنية. ذلك أيًضا االأطفال ذوي االإ

1992 تنفيذ إصلح يتعلق بالمدارس 	 
المستقلة ح�ت تتبع المدارس المستقلة 

والمدارس االأهلية نفس القواعد.

1994 استحداث مناهج دراسية تف� 	 
رسالة المدارس السويدية بطريقة مختلفة 
ات تحديد  اختلًفا جذريًا. وشملت التغي�ي

بوية وطرق التدريس وأدوار  المسؤولية ال�ت
المعلم غ�ي التقليدية والمواد التعليمية.

1997 وفًقا لقانون التعليم السويدي, 	 
لزامي  ي التعليم االإ

تُقدم لجميع الطلب �ن
وجبات غداء مجانية.

1998 حصلت المدارس التمهيدية عىل 	 
ي الخاص بها.

منهجها الدراسي الوط�ن

1998 حصل االأطفال بعمر ستة أعوام 	 
عىل الفرصة لحضور سنة رياض االأطفال 

ي المدرسة.
)السنة ما قبل المدرسة( �ن

2006 إصدار القانون الجديد الذي يحظر 	 
ن والمعاملة المهينة للأطفال وطلب  التمي�ي

المدارس.

2011 إدخال مجموعة من االإصلحات 	 
ي شملت نظام العلمات 

المدرسية، وال�ت
الدراسية السابق ونظام جديد خاص 

. ن بمؤهلت المعلم�ي

	  2013 إلزام معلمي المدارس والمدارس 	 
التمهيدية/ ورياض االأطفال الذين يعملون 

بعقود دائمة بالحصول عىل شهادات 
مهنية.

المدارس االأهلية
ي تحصل 

ي السويد ال�ت
ي يُطلق عليها المدارس االأهلية( �ن

إن عدد المدارس المستقلة )ال�ت
ي أعقاب التغي�ي الذي أُدخل عىل 

ي تناٍم وازدياد. و�ن
عىل تمويل من الخزانة العامة �ن

ين، تمكن الُطلب وأولياء أمورهم من  ي حقبة تسعينيات القرن الع�ش
ن �ن القوان�ي

ن المدارس ذات المصاريف المجانية، سواء كانت بلدية أو خاصة. االختيار من ب�ي

ي العاصمة السويدية. وتجتذب 
ا سوديرمالم بوسط ستوكهولم، واحدة من مدارس أهلية عديدة �ن مدرسة في�ت

المدارس االأهلية حواىلي ربع ُطلب مرحلة التعليم الثانوي العاىلي بالسويد اليوم.

لطالما ُوجدت المدارس الخاصة منذ عهد 
ي السويد، إال أنها لم تكن 

إلزامية التعليم �ن
بديل منافًسا واسع االنتشار للمدارس البلدية 

ح�ت منحها قانون عام 1992 التمويل من 
الخزانة العامة. 

ويُطلق عىل هذه المدارس غ�ي البلدية ذات 
نها عن  التمويل العام المدارس االأهلية لتمي�ي

المدارس الخاصة القائمة عىل المصاريف 
ي لم يتبق منها سوى بضع مدارس 

الدراسية )ال�ت
ي السويد(.

فقط �ن

تطبيق نفس القواعد
ي السويد عىل 

يجب توافق مفتشية المدارس �ن
ي يجب أن تُدرّس المناهج 

المدارس االأهلية ال�ت
ي ذلك شأن 

والمقررات الدراسية الوطنية شأنها �ن

المدارس البلدية النظامية. 
ي المائة من المدارس 

كان هناك حواىلي 17 �ن
ي المائة من مدارس التعليم 

لزامية و50 �ن االإ
الثانوي العاىلي مدارس أهلية عام 2014، وقد 

ي المائة من كافة ُطلب 
استقطبت ما يناهز 14 �ن

ي المائة من كافة ُطلب 
لزامية و26 �ن المدارس االإ

 . مدارس التعليم الثانوي العاىلي
نالت السويد نصيبها من الشكوك حول إدارة 

المدارس من أجل الربح. وشملت المخاوف أن 
االأرباح سوف تأخذ أولوية فوق الجودة. وعىل 

الجانب االآخر يحتج منا�و المدارس المستقلة 
ي 

يجابية العديدة الواردة �ن بالنتائج االإ
االستقصاءات االإحصائية. وأحدها هو أن أولياء 

أمور االأطفال الذين يدرسون بالمدارس 
المستقلة أك�ش رًضا من أولئك الذين يدرس 

n  .أطفالهم بالمدارس البلدية
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