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التعليم في التفيا
التعليم العام
الصف الثاني حتى الثامن،
األول لمداة  34أسبوعاً ،ويستمر لمداة  35أسبوعا ً ابتدا ًء من
يستمر العام الدراسي
ا
ا
للصف ا
للصف
للصف التاسع ،وذلك ابتدا ًء من  1سبتمبر حتى نهاية شهر مايو ،بدون حساب فترات االختبار
و 37أسبوعا ً بالنسبة
ا
ا
والصف الثاني عشر االختبارات النهائياة في شهري مايو ويونيو.
التاسع والثاني عشر .يجري تالميذ المدارس الليلياة
ا
وقد تتغير مداة ساعات التعليم األكاديمي من مؤسسة تعليمية إلى أخرى ،إذ ا
أن من يقوم بتحديدها هو مدير المؤسسة
التعليمية .في العادة ،تمتد ساعة التعليم األكاديمي لمدة  40دقيقة.

يُعد التعليم التمهيدي ما قبل المدرسة في التفيا إلزامياا ً من سن الخامسة .يتاسم التعليم في التفيا بمجانياته داخل المؤسسات
التعليمية الحكومية أو البلدياة (فترة ما قبل المدرسة وفي المرحلة االبتدائية) حتى الصف التاسع .إذا إلتحق الطالب بمدرسة خاصة
تمهيدية أو ابتدائية فإن تكاليف الدراسة يتم تحديدها من قبل المؤسسة التعليمية ذاتها.

في التفيا ،يبدأ األطفال مرحلة التعليم األساسي عندما يبلغون من العمر السابعة وتستمر هذه المرحلة تسعة سنوات.
وبعد نجاحهم في إكمال مرحلة التعليم األساسي ،يحصل التالميذ على شهادة تثبت نجاحهم بإتمام التعليم األساسي.
وعقب التعليم األساسي ،قد يختار المراهقون الدراسة في مدرسة ثانوية ويختارون عند إذن إ اما مدرسة ثانوية عادية
أو مدرسة ثانوية مهنياة لمن يرغب في الحصول على التعليم الثانوي ووظيفة.
إذا احتاج األطفال والشباب ذوي االحتياجات الخاصة (سواء كانوا ضعاف البصر وأكفااء ،أم كانوا يعانون من
صة ا
فإن ذلك ممكن.
اضطرابات نمو عقلية أو وظيفية) إلى الحصول على تعليم في مؤسسات تعليمية مخت ا
تمتدا فترة التعليم في المدرسة الثانوية إلى ثالث سنوات ،أما في المدرسة الثانوية المهنية فمدة التعليم تتراوح ما بين
ثالث إلى أربع سنوات.
يخول النجاح في المدرسة الثانوية العادية/المهنية للتالميذ إكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي أو في الكليات.
ا

لغة التعليم
توفر المؤسسات التعليمية الحكومياة والبلدياة التعليم باللغة الرسمية وهي اللغة الالتفية .يمكن تلقي التعليم بلغة أخرى
صة وكذلك داخل المؤسسات الحكومية والبلدية التي تضم برامج تعليمية مو اجهة لألقلية.
في المؤسسات التعليمية الخا ا
ومن بداية عام  ،2021سيعتمد التعليم في التفيا على اللغة الالتفية فقط.
في التفيا ،هناك َمدْرستين للطالب الشباب األجانب .إحداهما تقبل األطفال ابتدا ًء من عمر الثانية .وفي نهاية هذا
العمل ،سيكون هناك معلومات إضافية بشأن هاتين المدرستين.
أي فرد يتلقى التعليم االبتدائي أو الثانوي بلغة أخرى سيدرس اللغة الرسمية للدولة ويجري اختبار اللغة بتلك الدولة
وفقا ً لإلجراءات الوطنية والمعيار الوطني .تمنح الجامعات والكليات عدة برامج باللغة اإلنجليزية ،كما تمنح الطالب
فرص إضافية للدراسة بالخارج عبر برنامج إيراسموس.

رسوم التعليم
تمول الدولة أو الحكومة المحلية التعليم التمهيدي واالبتدائي والثانوي الممنوح من قبل المؤسسات التعليمية الحكومية
ا
والبلدية .قد تحداد المؤسسة التعليمية الخاصة الرسوم التعليمية .ومن الممكن أن تكون الرسوم في المدارس الخاصة
الدولية باهظة الثمن ،وذلك بنا ًء على المدرسة ومنزلتها.
صة ببرامج التعليم العالي لعدد معين من الطالب ،وفقا ً للنُظم الحكومية في العام
وتغطي الدولة رسوم التعليم الخا ا
الدراسي المعني .ويمكن للطالب أن يقداموا طلب الحصول على منح دراسية .وقد تحدد المؤسسات التعليمية الخاصة
صيصا
ممولة من قبل الدولة خ ا
رسوم التعليم لباقي الطالب .وبالنسبة إلى الدراسات بالجامعات والكليات ،يوجد مقاعد ا
للطالب الذين يحصلون على درجات أعلى ومقاعد عادياة تتطلب الدفع الخاص .وتعتمد الرسوم على الجامعة أو الكلية،
باإلضافة إلى البرامج التعليمية المختارة.

التعليم التمهيدي
في التفيا ،يتم إعداد األطفال للمدارس في مؤسسات أو مجموعات تعليمية تمهيدية بمنشآت تعليمية أخرى (مثل
المدارس أو المنشآت التعليمية ذات االهتمام ،وغيرها) والتي تكون مسجلة في سج ال المنشآت التعليمية والتي تمنح
المؤسسات التعليمية التمهيدية برامج تعليم مرخصة.
يقبل األطفال على برامج التعليم التمهيدي حتى عمر السابعة .ومن خالل اإلقبال على التعليم التمهيدي ،يكون األطفال
على أُهبة االستعداد للدخول للمدرسة االبتدائية وفقا إلرشادات التعليم التمهيدي .ويعتمد برنامج التعليم التمهيدي على
إرشادات تحيل إلى متطلابات التعليم.
صة تعليما لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
تمنح المؤسسات التعليمية التمهيدية المخت ا
تنص المادة السابعة عشرة من قانون التعليم بأن "على الحكومة المحلية أن تضمن لألطفال فرص الحصول على
التعليم التمهيدي واألساسي بأقرب مؤسسة تعليمية لمحل إقامة الطفل أو بأقرب مؤسسة تعليمية وذلك باالعتماد على مكان
اإلقامة المعلن في المنطقة اإلدارية للحكومة المحلية .لذلك ،على اآلباء أن يقدموا طلب للحكومة المحلية لتسجيل الطفل
بمؤسسة تعليمية تمهيدية.

التعليم األساسي
التعليم األساسي — والذي يشمل تحضيرا للتعليم الثانوي والنشاط المهني ،والذي يهدف إلى حصول التالميذ على معرفة
أساسية واكتساب مهارات سيحتاجونها في حياتهم االجتماعية والشخصياة كما يساهم التعليم في تطوير كيفية بناء القيم
وكيفية المشاركة الفعاالة في الحياة االجتماعية.
يهدف التعليم األساسي إلى إتاحة إمكانيات لحصول التالميذ على المعرفة األساسية واكتساب مهارات سيحتاجونها للعيش
داخل المجتمع والتي تُعتبر ُمه امة لما لها من أثر على حياتهم الشخصياة وقيمهم.
الحق في التعليم
القاصر من مواطني البلدان الثالثة أو الشخص عديم الجنسية وليس لديه أساس قانوني لإلقامة في جمهورية التفيا ،لديه
الحق في اكتساب التعليم األساسي خالل الفترة المحددة للخروج الطوعي أو خالل فترة تعليق الطرد ،وكذلك خالل فترة
احتجازه او احتجازها/ .القسم  ،3قانون التعليم/
يتم عادة ً ضم األطفال في برنامج التعليم األساسي خالل السنة التي يبلغون بها عمر  ،7وقد يتابعون دراستهم حتى
عمر  18سنة.
التعليم األساسي في التفيا إلزامي .مدة البرنامج هي  9سنوات ،ومحتواها األساسي يُحدَد بالمعايير المحلية للتعليم
األساسي ،والتي أيضا ً تتضمن التعليم االبتدائي.

تقييم نتائج التعليم ودليل التعليم الرسمي
في المستوى  ،1ال تُقيم معرفة ومهارات األطفال بمقياس ،وإنما بشكل وصفي.
في الصفوف  ،4-2يحدث انتقال تدريجي للتقييم ليحل محله مقياس -10نقاط في الصف  ،2العالمات تعطى في
الرياضيات ،اللغة الالتفية ،اللغات الثانوية ،وفي الصف  ،4أيضا ً تُعطى للعلوم.
من الصف  ،5يتم تقييم المعرفة والمهارات التي اكتسبها األطفال بمقياس 10نقاط في كل المواد.
بعد إتمام التعليم األساسي يخضع الطالب المتحان محلي .يُحدد عدد االمتحانات من قبل مجلس وزراء جمهورية
التفيا.
الطالب  -الذين حصلوا على تقييم إيجابي في كل مواد برنامج التعليم األساسي واالمتحان الوطني -يحصلون على
شهادة دبلوم بالتعليم األساسي ونسخة عن السجالت.
في المواد التي عقد فيها امتحان مركزي ،يحصل الطالب ذوي التقييم االيجابي على شهادة معتمدة في التعليم
األساسي.
استنادا على هذه الوثائق التي تثبت التعليم االبتدائي ،قد يكمل الشخص تعليمه في أي برنامج تعليم للمستوى الثانوي.
إذا لم يكتسب التلميذ تقييم في أي من المواد أو الفحص الوطني ،عندها يتلقى/تتلقى تقرير من المدرسة .التقرير
المدرسي يخول الشخص االلتحاق في برامج التعليم األساسي المهني أو برامج التدريب الحرفي.

معيار التعليم األساسي
معيار التعليم األساسي الجديد وإرشادات التعليم االبتدائي -الذي اعتمدته الحكومة مسبقا ً -يوفر إطارا ً للمناهج الدراسية المطورة والنهج
يُحدد فيه النتائج التي يجب تحقيقها في كل مجال دراسي .بنا ًء على هذا اإلطار ،يمكن للمدارس إما أن تستخدم البرامج الدراسية المعداة
بالفعل أو إنشاء برامج جديدة.
وفقا ً للنهج الجديد ،المدرس هو قائد العملية الدراسية وليس فقط يعطي المعرفة ،وإنما أيضا يوجه التالميذ حتى يصلوا لإلجابة
الصحيحة بأنفسهم .التعاون بين المدرسين والتخطيط المشترك لعملهم هو جانب مهم أيضا ً لنهج التدريس الجديد.
بالمعيار التعليمي الجديد ،المناهج الدراسية للمدرسة يتم ترتيبها في سبع مجاالت أساسية :اللغات ،المجال االجتماعي
والمدني ،الحضارة وفن التعبير عن النفس ،العلوم الطبيعية ،الرياضيات ،التقنية ،باإلضافة للصحة والنشاط الفيزيائي .يتوقع من أطفال
المدرسة تعلُم أساسيات كل مجال بحيث يحصلون على فهم شامل للعالم ومكان تواجدهم فيه ،باإلضافة للمهارات المرتبطة بكل مجال.
ْ
وسيولى اهتمام خاص لمنع التداخل والتجزئة في العملية التدريسية.
بينما يستمر المعلمون في تزويد التالميذ بالمعرفة الرئيسية والجوهرية والمهارات في مجاالت مختلفة من لنشاط البشري،
فإن المناهج الدراسية تتضمن أيضا ً تدريس المهارات المستعرضة والعادات المعتمدة على القيم لكي يتعلم الفئة الصغار التعلم من خالل
حياتهم ويتبعون قيمهم في حياتهم اليومية .المهارات المستعرضة تتضمن التفكير النقدي ،حل المشاكل ،العمل اإلبداعي وريادة األعمال،
التعاون ،المشاركة المدنية والمهارات الرقمية.
المسؤولية ،االجتهاد ،الشجاعة ،النزاهة ،الحكمة ،اللطف ،التعاطف ،االعتدال ،الهدوء ،التضامن ،العدل ،التحمل ،والقيم
األخالقية األساسية يتم تعليمها في المدرسة تبعا ً لمعيار التعليم الجديد.
معيار التعليم األساسي الجديد سوف يتم تفعيله في  1سبتمبر  ،2019وتنفيذ المعيار في المدارس سوف يبدأ في  1سبتمبر
 2020لصفوف  1و 4و ،7وفي  1سبتمبر  2021لصفوف  2و 5و ،8وفي  1سبتمبر  2022للصفوف  3و 6و.9

التعليم الثانوي
التعليم الثانوي ـــ مستوى التعليم يقدم فرص تطوير شخصي متعددة األبعاد؛ تطوير هادف وجذري باتجاه التعليم
العام والمهني الذي تم اختياره بشكل متعمد ومقصود ،تحضير للدراسات بمستوى تعليمي أعلى أو النشاط المهني،
والمشاركة في المجتمع.
هناك نمطان من برامج التعليم الثانوي :الثانوي العام وبرامج التعليم الثانوي الحرفي.
برامج التعليم الثانوي العام موجه اكاديمياً ،وغرضهم األساسي هو تحضير الطالب إلجراء مزيد من الدراسات ،بينما
برامج التعليم الثانوي الحرفي موجه نحو التأهيل المهني ،أي دخول سوق العمل و/أو مواصلة التعليم.

التعليم العالي
التعليم العالي قد يُكتسب في كال معاهد التعليم العالي الخاصة والحكومية .لاللتحاق بمعاهد التعليم العالي ،يجب أن يملك
الشخص شهادة في التعليم الثانوي العام أو دبلوم في التعليم الثانوي المهني .إذا كانت شهادة التعليم الثانوي/دبلوم صادرة من الخارج،
فإن برامج دراس ة معينة تتطلب أن يتم تقديم هذه الوثيقة لالمتحان في مركز المعلومات األكاديمي .من الممكن أن يتحتم دخول
االمتحانات من أجل االنضمام لمعهد التعليم العالي.

البرامج األكاديمية متوفرة فقط في معاهد التعليم العالي والجامعات ،بينما الكليات توفر أول مرحلة من برامج التعليم العالي.

في المعاهد الدولية للتعليم العالي ،عدد محدد من الطالب قد يدرسون مجاناً ،بناء على نتائج الدخول.
برامج التعليم العالي األكاديمية توفر الفرصة الحصول على درجة البكالوريوس في مجاالت محددة من العلوم (هناك 8
فئات من الفروع العلمية -العلوم التربوية ،العلوم اإلنسانية ،العلوم االجتماعية ،العلوم الطبيعية ،علوم الهندسة ،علوم الزراعة ،العلوم
الصحية ،العلوم البيئية) .وكل من هذه الفئات يتضمن عدة فروع من العلوم.
برنامج درجة البكالوريوس يستمر  4-3سنوات .بعد إكمال درجة البكالوريوس ،قد يكمل الطالب دراساتهم في الماجستير
أو برنامج آخر للتعليم العالي.
برنامج الماجستير يستمر 2-1سنة ،الحصول على الدرجة يستغرق عادة ً  6-5سنوات .مدة برنامج التعليم الحرفي بعد
الحصول على درجة الماجستير هي  2-1سنة.
درجة الماجستير تمكن الشخص التقدم لبرنامج الدكتوراه الذي يستمر  4-3سنوات.
اتحاد أرباب العمل في التفيا قام بتحديد المهن األكثر طلبا ً في سوق العمل لسنة  .2018وقد ت َّم اإلشارة إلى َّ
أن قطاع
األول .بين المهن األكثر احتياجا" في برنامج عام .2018
المعلومات واالتصاالت يكثُر الط َّلب عليه في المقام َّ
منح أرباب العمل جامعة ريجا للتكنولوجيا أعلى مراتب الشرف للعام السابع ،بينما اعتُبر برنامج علوم الكمبيوتر في جامعة
التفيا على أناه البرنامج الدراسي ال ُمفضَّل للعام الثاني على اإلطالق.

التعليم المرتبط باالهتمامات
يقداِّم التعليم المرتبط باالهتمامات فرصا" الحتياجات األفراد ورغباتهم في التعلُّم بغض النظر عن أعمارهم أو مراحل
تعليمهم السابقةَّ .
إن التعليم المرتبط باالهتمامات هو اختياري ،وهذا النمط من التعليم ال يتطلَّب مرحلة معينة من التعليم
المسبق للبدء به.
ويش َّكل التعليم المرتبط باالهتمامات جزءا" ال يتجزأ من التعليم غير الرسمي ،وهو متاح في التفيا لكل من األطفال
والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  3سنوات و 25سنة .وتعتبر برامج التعليم الثقافي واالهتمامات الرياضية هي األكثر
شعبية" .فهي توفاِّر الفرصة لألطفال والشباب الكتشاف قدراتهم اإلبداعية ،والتعبير عن مواهبهم ،فضالً عن االستفادة من
وقت الفراغ بعد المدرسة.
وتعمل مؤسسات تعليمية مختلفة على تنظيم البرامج التالية فيما يخص التعليم المرتبط باالهتمامات:


برامج عامة،



برامج مرتبطة باهتمامات،



برامج مهنية،



برامج تر ِّ اكز بشكل خاص على (الفنون ومرحلة ما قبل المدرسة ،والممارسات الخاصة والخاصة
بالمعلمين).

ويعمل على تنفيذ هذه البرامج معلمون حاصلون على تعليم ومؤ اهِّالت مناسبة.
ويقدم التعليم المرتبط باالهتمامات أشكا ل متنوعة من النشاطات .على سبيل المثال ،صفوف فردية وأنشطة ضمن
مجموعات وورش عمل إبداعية ونوادي مختلفة االهتمامات ومخيمات ،إلخ ويتم توفير البرامج التالية فيما يخص التعليم
المرتبط باالهتمامات في التفيا:

ويكون التعليم المرتبط باالهتمامات مجَّاني في بعض المدن ،ولكن في معظم األحيان يقوم اآلباء بتقديم تمويل مشترك لهذه
األنشطة .ويُستخدم التمويل المشترك مع اآلباء في األساس لشراء األدوات الالزمة لعملية التعليم ،اعتمادا ً على نوع وخصائص
برنامج التعليم المرتبط باالهتمامات .وتُقدم العديد من البلديَّات مساعدة مالية لألسر الكبيرة واألطفال والشباب ذوي االحتياجات
الخاصة ،فضالً عن األسر التي تعاني من مخاطر اجتماعية.
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