املسار الرسيع للقادمني الجدد من املدرسني/املدرسات
لجميع املراحل التدريسية وللمدرسة التمهيدية

المسار السريع للقادمين الجدد من المدرسين/المدرسات
لجميع المراحل التدريسية وللمدرسة التمهيدية
الهدف العام من المسار الس ريع للقادمين الجدد من المدرسين/المدرسات هو أن
يستطيعوا تثبيت أنفسهم بشكل أسرع كمدرسي مدرسة/مدرسة تمهيدية في السويد.
المسار السريع هو مبادرة مشاركة بين ست جامعات وشركاء سوق العمل  -نقابة المدرسين ،النقابة
الوطنية للمدرسين ،التنظيم النيابي للبلديات في السويد ،شركة الخدمات ألميجا وكذلك مكتب العمل.
يستهدف المسار السريع القادمين الجدد من المدرسين/المدرسات والمسجلين في مكتب العمل.

العمل كمدرس في المدرسة السويدية والمدرسة التمهيدية

تهدف هذه الدراسة ضمن سوق العمل الى اعطاء المشتركين مدخال الى نظام المدرسة/المدرسة التمهيدية
في السويد .مدة الدراسة اسبوعا في جامعة تتبادل فيها المحاضرات والندوات في الحرم الجامعي (باللغتين
في مدرسة أو مدرسة تمهيدية ،مما يعني أن
العربية والسويدية) مع الدراسة الميدانية/التدريب
المشتركين ال يتواجدون مع مدرس مدرب و فريق من المدرسين فقط وانما يحصلون على صورة متكاملة
عن النشاط في المدرسة/المدرسة التمهيدية خالل الدراسة الميدانية .خالل هذه الفترة تتضمن الدراسة أيضا
دراسات في اللغة السويدية كلغة ثانية وكذلك مسح ومعادلة الدراسات الفردية إلحتمالية دراسات تكميلية
أخرى في طريق الحصول على هوية مدرس سويدية .بما أن المحاضرات ومواد الدورة باللغتين العربية
والسويدية يحصل المشتركون على تف ّهم للمحتوى ولغتهم السويدية تتطور في نفس الوقت.
خالل فترة الدراسة ومدتها  26أسبوعا تُناقش وتُدرس ثالثة محاور:
• تاريخ نظام المدرسة ،تنظيم وقيم
• األساليب التدريسية وتوثيق التعلم
• العالقات اإلجتماعية ،التعامل مع النزاعات والقيادة التربوية

لماذا مسار سريع؟
من ناحية فإن عمليات الترسيخ للمشتركين المسجلين ضمن فترة ترسيخ تبدأ مبكرا ويدعم المساركذلك
عملية اإلندماج .دراسة سوق العمل هذه تعطي معرفة عميقة عن نظام التعليم في السويد وتطور اللغة
السويدية كلغة ثانية وذلك بالتفاعل مع اللغة العربية.
ويُعطى كذلك ارشاد وتوجيه نوعي يوصل لدراسات تكميلية للحصول على هوية مدرس سويدية تزيد من
امكانية العمل في المدرسة/المدرسة التمهيدية السويدية.

معلومات لإلتصال

snabbsparlarare@su.se :العنوان االلكتروني
08-674 72 23 : تلفون

 أيام الثالثاء والخميس الساعة:أوقات اإلتصال التلفوني

.14.00–12.30  وأيام الجمعة الساعة14.30–13.00

:العنوان البريدي
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare
106 91 Stockholm
www.su.se/snabbsparet
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