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KOULUSANASTO / คำ�ศัพท์พื้นฐ�นเกี่ยวกับโรงเรียน

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA / กิจกรรมในตอนเช้�และบ่�ย
กิจกรรมในตอนเช้�และบ่�ยเป็นก�รเสียค่�ใช้จ่�ย จะจัดขึ้นก่อนและ
หลังชัว่โมงเรียนให้กับเด็กนักเรียนชัน้เกรด 1และ 2 หรือสำ�หรับเด็ก
นักเรียนที่ได้รับก�รพิจ�รณ�แล้วว่�ควรได้รับก�รสนับสนุนเป็นพิเศษ

ALKUOPETUS / ก�รศึกษ�ขัน้แรก
ก�รศึกษ�ขัน้แรกคือก�รเรียนก�รสอนระดับชัน้เกรด 1 และ 2

ERITYISOPETUS / ก�รเรียนก�รสอนพิเศษ 
ก�รเรียนก�รสอนพิเศษนัน้สำ�หรับนักเรียนที่มีคว�มย�กลำ�บ�กในก�ร
เรียนร้้หรือก�รเข้�ชัน้เรียน

ESIOPETUS / ก�รศึกษ�ก่อนวัยเรียน
เด็กจะเข้�ร่วมในก�รศึกษ�ก่อนวัยเรียน ก่อนที่จะเริ่มก�รศึกษ�ขัน้พื้น
ฐ�น  ก�รศึกษ�ก่อนวัยเรียนจะไม่เสียค่�ใช้จ่�ย

HUOLTAJA / ผ้้ปกครอง
ผ้้ปกครองเป็นผ้้ที่รับผิดชอบในก�รเลีย้งด้ล้กและวัยรุ่น  ต�มปกติคือแม่หรือพ่อของเด็ก

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT / กฎระเบียบกติก�
กฎระเบียบกติก�จะระบุว่�โรงเรียนมีก�รดำ�เนินก�รอย่�งไรเพื่อที่จะให้ทุกคนมีคว�มปลอดภัย 
ทำ�ง�นกันอย่�งสงบและมีคว�มพึงพอใจ

KIELIOHJELMA / โครงก�รภ�ษ� 
โครงก�รภ�ษ�บอกถึงก�รเลือกภ�ษ�ของโรงเรียนหรือเขตเทศบ�ล

KIVA KOULU -OHJELMA / โครงก�รโรงเรียนที่ดี
โรงเรียนที่ดีคือโรงเรียนซึ่งอย่้ในโครงก�รที่มีก�รป้องกันและลดก�รกลัน่แกล้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ / คว�มร่วมมือกันของท�งบ้�นและโรงเรียน 
คว�มร่วมมือกันของท�งบ้�นและโรงเรียนหม�ยถึง เจ้�หน้�ที่โรงเรียนและผ้้ปกครองนักเรียนได้
ทำ�ง�นร่วมกันเพื่อให้กิจกรรมต่�ง ๆ ของนักเรียนเป็นไปได้ด้วยดี  คว�มร่วมมือกันที่ดีนัน้จะช่วย
นักเรียนได้เสมอ  ที่โรงเรียนจะมีสม�คมผ้้ปกครองเช่นกัน  ส่วนหน่ึงนัน้เพื่อเป็นก�รสนับสนุนคว�ม
ร่วมมือกันระหว่�งท�งบ้�นและโรงเรียน

KOULUKIUSAAMINEN / ก�รกลัน่แกล้งกันที่โรงเรียน
ก�รกลัน่แกล้ง คือก�รที่นักเรียนคนหน่ึงและคนๆ เดียวกันนัน้กระทำ�โดยทัง้ที่เจตน�และไม่เจตน�
อย่�งต่อเน่ือง
ก�รแกล้งกันเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับก�รยอมรับ   และจะต้องมีก�รจัดก�รให้หมดสิน้ไปตลอดเวล�
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KOULUKULJETUS / พ�หนะก�รเดินท�งโรงเรียน
ถ้�นักเรียนที่อย่้ในก�รศึกษ�ก่อนวัยเรียน ก�รศึกษ�ขัน้พื้นฐ�น หรือก�รศึกษ�เพิ่มเติม ต้องเดินท�ง  

 ม� เรียนเป็นระยะท�งม�กกว่�  5 กิโลเมตร เข�ก็มีสิทธิที่จะได้รับค่�พ�หนะฟรี  
นักเรียนมีสิทธิได้รับค่�พ�หนะฟรีเช่นเดียวกัน ในกรณีถ้�อ�ยุของนักเรียนและสถ�นก�รณ์อื่นๆ  เป็น 

 ที่น่�สังเกตุว่�ก�รเดินท�งนัน้ทำ�ให้ย�กลำ�บ�ก และอันตร�ยเกินไปต่อนักเรียน 

KOULUKURAATTORI / นักสังคมสงเคร�ะห์โรงเรียน
นักสังคมสงเคร�ะห์โรงเรียนมีหน้�ที่สนับสนุนคว�มเป็นอย่้ที่  

 ดีท�งสังคม และช่วยเหลือนักเรียนในก�รเข้�เรียนโดยเฉพ�ะ  
 ในสถ�นก�รณ์ที่มีปัญห�

KOULUN KERHOTOIMINTA / กิจกรรมชมรมโรงเรียน
กิจกรรมชมรมของโรงเรียนเป็นก�รดำ�เนินก�รโดยท�ง  

 โรงเรียน เป็นชมรมต่�งๆโดยสมัครใจต่อเด็กนักเรียนซึ่งจะอย่้  
 นอกเวล�ต�ร�งเรียน

KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA / ผ้้ช่วยคร้พิเศษ
ผ้้ช่วยคร้พิเศษเป็นบุคคลที่ทำ�หน้�ที่ให้คว�มช่วยเหลือแก่  

 นักเรียนและคร้ที่โรงเรียน

KOULUPSYKOLOGI / นักจิตวิทย�โรงเรียน
หน้�ที่ของนักจิตวิทย�โรงเรียนคือช่วยสนับสนุนคว�มเป็นอย่้ที่ดี ก�รเจริญเติบโต คว�มก้�วหน้� ก�ร 

 มีปฏิสัมพันธ์ และก�รเรียนร้้ของนักเรียนและวัยรุ่น  

KOULURUOKAILU / อ�ห�รโรงเรียน
นักเรียนจะได้รับอ�ห�รฟรีในทุกวันทำ�ก�รของโรงเรียน ก�รรับประท�นอ�ห�รร่วมกันที่โรงเรียนจะ  

 เป็นก�รเรียนร้้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภ�พและม�รย�ทที่ดีต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

KOULUTERVEYDENHUOLTO / ส�ธ�รณสุขโรงเรียน
ส�ธ�รณสุขโรงเรียนเป็นสวัสดิก�รชุมชนโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับสุขภ�พ คว�มเป็นอย่้ที่ดี ของ  

 นักเรยีน   หรอืเป็นก�รติดต�ม ประเมนิ และสนับสนนุก�รเจรญิเตบิโตและพฒัน�ก�รทีด่ต่ีอสขุภ�พ    
 ทัง้น้ียังรวมถึงก�รด้แลสุขภ�พในช่องป�กด้วยซึ่งหม�ยถึง

ทันตกรรมนัน่เอง ที่โรงเรียนอ�จจะมี เจ้�หน้�ทีส�ธ�รณสุขและแพทย์ของตัวเอง หรือไม่ก็จะดำ�เนิน  
 ก�รในคลีนิคของชุมชน

KURINPITO / ระเบียบวินัย
นักเรียนส�ม�รถถ้กลงโทษได้  ถ้�เข�มีคว�มประพฤติที่เป็นก�รละเมิดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน  

 หรือพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�ขัน้พื้นฐ�น
บทลงโทษมีก�รกำ�หนดไว้ในกฎหม�ยพระร�ชบัญญติก�รศึกษ�ขัน้พื้นฐ�น

KOULUKULJETUS / พ�หนะก�รเดินท�งโรงเรียน
ถ้�นักเรียนที่อย่้ในก�รศึกษ�ก่อนวัยเรียน ก�รศึกษ�ขัน้พื้นฐ�น หรือก�รศึกษ�เพิ่มเติม ต้องเดินท�ง  

 ม�เรียนเป็นระยะท�งม�กกว่�  5 กิโลเมตร เข�ก็มีสิทธิที่จะได้รับค่�พ�หนะฟรี  
นักเรียนมีสิทธิได้รับค่�พ�หนะฟรีเช่นเดียวกัน ในกรณีถ้�อ�ยุของนักเรียนและสถ�นก�รณ์อื่นๆ  เป็น 

 ที่น่�สังเกตุว่�ก�รเดินท�งนัน้ทำ�ให้ย�กลำ�บ�ก และอันตร�ยเกินไปต่อนักเรียน 

KURSSIMUOTOISUUS / ร้ปแบบหลักส้ตร
ร้ปแบบหลักส้ตรหม�ยถึง  หลักส้ตรวิช�เรียนที่แบ่งออกไปเป็นกระบวนร�ยวิช�
ส่วนใหญ่ในปีก�รศึกษ�จะประกอบไปด้วย 4-6 ร�ยวิช�
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LASTENSUOJELUN ILMOITUSVELVOLLISUUS /  
หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในก�รแจ้งให้คว�มคุ้มครองแก่เด็ก

ก�รบริก�รจัดก�รศึกษ�นัน้จะมีเจ้�หน้�ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รคุ้มครองเด็ก  
ซึ่งพวกเข�จะต้องร�ยง�นต่อสำ�นักสังคมสงเคร�ะห์ท้องถิ่นหรือ องค์กรที่รับผิด
ชอบทร�บทันที   โดยไม่คำ�นึงถึงกฎก�รห้�มเปิดเผยข้อม้ล ถ้�พวกเข�ได้ทร�บ
เรื่องในก�รปฏิบัติหน้�ที่เกี่ยวกับเด็ก ซึ่งเด็กจำ�เป็นที่จะต้องได้รับก�รด้แลเลีย้ง
ด้  ก�รที่เด็กตกอย่้ในสถ�นก�รณ์ที่เป็นอันตร�ยต่อก�รพัฒน�ก�ร และคว�ม
ประพฤติของตัวเด็กเอง จึงจำ�เป็นที่จะต้องให้สำ�นักง�นปกป้องคุ้มครองเด็กเข้�
ม�ตรวจสอบ

LEIRIKOULU / โรงเรียนค่�ย
โรงเรียนค่�ยเป็นแผนง�นของโรงเรียนซึ่งจะระบุไว้ในช่วงเวล�ของก�รเรียน 
และจัดขึ้นที่นอกโรงเรียน  ผ้้ปกครองส�ม�รถมีส่วนร่วมในก�รว�งแผนโรงเรียน
ค่�ย   ท�งโรงเรียนจะเป็นผ้้รับผิดชอบในก�รจัดก�รเกี่ยวกับโรงเรียนค่�ยน้ี

LISÄOPETUS / ก�รเรียนเสริม
ก�รเรียนเสริมหม�ยถึงก�รที่นักเรียนได้รับใบประก�ศนียบัตรก�รศึกษ�ขัน้พื้น
ฐ�นซึ่งให้มีก�รเรียนเสริม
ก�รเข้�ร่วมเป็นไปด้วยคว�มสมัครใจของนักเรียน

LUKUVUOSI / ปีก�รศึกษ�
ปีก�รศึกษ�เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 เดือนสิงห�คม และสิน้สุดวันที่  31 กรกฎ�คม  ท�งท้องถิ่นจะเป็นผ้้
พิจ�รณ�ว่�ก�รเรียนก�รสอนของปีก�รศึกษ�นัน้ควรจะเริ่มเมื่อไหร่และโรงเรียนปิดเทอมเมื่อไหร่ ปึก
�รศึกษ�แบ่งออกเป็นก�รเรียนก�รสอน 2ภ�คเรียน คือ  ภ�คฤด้ใบไม้ร่วง และภ�คฤด้ใบไม้ผลิ ในปี
ก�รศึกษ�หน่ึงจะมีวันทำ�ก�รเรียนก�รสอนทัง้หมด  190 วัน

LUOKANVALVOJA / คร้ประจำ�ชัน้
ในชัน้เกรด 7และ8 คร้ที่สอนร�ยวิช�จะเป็นคร้ประจำ�ชัน้ห้องหน่ึงที่ตัวเองสอนอย่้  ซึ่งจะคอยด้แล
พฤติกรรมของห้องเรียนและสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รเรียน เช่นด้แลก�รข�ดเรียน  และก�รที่ต้อง
ติดต่อกับท�งผ้้ปกครอง

LUOKKARETKI / ก�รเที่ยวของชัน้เรียน
ก�รไปเที่ยวของชัน้เรียนเป็นก�รว�งแผนของนักเรียน และ/หรือ ผ้้ปกครอง เพื่อไปเที่ยวหรือเดิน
ท�ง ซึ่งท�งโรงเรียนไม่ได้เป็นผ้้รับผิดชอบ (ถ้�เปรียบเทียบกับก�รไปทัศนศึกษ�เพื่อเรียนร้้)

LÄHIKOULU / โรงเรียนใกล้บ้�น
ในเขตของท้องถิ่นจะมีก�รแจ้งนักเรียนถึงโรงเรียนใกล้บ้�น โรงเรียนใกล้บ้�นส่วนใหญ่จ�กบ้�นม�
โรงเรียนนัน้จะใกล้ที่สุด ทัง้น้ีเพื่อคว�มปลอดภัยในก�รเดินท�งม�โรงเรียนของนักเรียน

LISÄOPETUS / ก�รเรียนเสริม
ก�รเรียนเสริมหม�ยถึงก�รที่นักเรียนได้รับใบประก�ศนียบัตรก�รศึกษ�ขัน้พื้นฐ�นซึ่งให้มีก�รเรียน
เสริม
ก�รเข้�ร่วมเป็นไปด้วยคว�มสมัครใจของนักเรียน

MAI-OPETTAJA / คร้วิช�ภ�ษ�แม
คร้วิช�ภ�ษ�แม่ตนเองในก�รศึกษ�ขัน้พื้นฐ�นเมืองตุรก้

OMO-OPETTAJA / คร้วิช�ต่�ง ๆเป็นภ�ษ�แม่
คร้ที่สอนในร�ยละเอียดวิช�เรียนเป็นภ�ษ�แม่ของตนเองของก�รศึกษ�ขัน้พื้นฐ�นเมืองตุรก้
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OPETUKSEN ERIYTTÄMINEN / ก�รแยกกลุ่มสอน
คร้อ�จจัดกลุ่มสอนต�มคว�มต้องก�รในก�รเรียนหรือจัดเป็นร�ยบุคคลซึ่งขึ้นอย่้กับสถ�นก�รณ์
ก�รแยกกลุ่มสอนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอก�สในก�รเรียนร้้แก่ทุก ๆ คน

OPETUKSEN PAINOTTAMINEN / ก�รเน้นก�รเรียนก�รสอน
โรงเรียนอ�จจะเน้นก�รเรียนก�รสอน เช่น ดนตรี ศิลปะว�ดภ�พ วิทย�ศ�สตร์และก�รสื่อส�ร

OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINEN / ก�รเรียนก�รสอนร�ยบุคคล 
ห�กนักเรียนมีคว�มย�กลำ�บ�กในก�รเรียนร้้ สิ่งต่�ง ๆ ที่เรียนส�ม�รถปรับเปลี่ยนได้ในลักษณะที ่  

 ให้ก�รเรียนร้้นัน้เป็นไปได้

OPETUSSUUNNITELMA / หลักส้ตรก�รศึกษ�
หลักส้ตรก�รศึกษ�เป็นเอกส�รที่ระบุว่�ในโรงเรียนมีก�รเรียนเมื่อไหร่และอย่�งไร 
หลักส้ตรก�รศึกษ�เป็นสิ่งที่จะต้องทำ�ต�ม
ผ้้ปกครองส�ม�รถมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�หลักส้ตรก�ร 

 ศึกษ�ของโรงเรียน 

OPINTO-OHJELMA / แผนก�รเรียน
แผนก�รเรียนระบุถึงวิช�ต่�ง ๆ ที่เรียนและกลุ่มวิช�เรียนที่ 

 นักเรียนต้องเรียน

OPINTORETKI / ก�รทัศนศึกษ�
ทัศนศึกษ�เป็นแผนง�นของโรงเรียนซึ่งหม�ยถึงกิจกรรม 

 ทัศนศึกษ�ในช่วงเวล�เรียน เพื่อให้ร้้ร�ยละเอียดและ  
 เพิ่มเติมในสิ่งที่ต่�ง ๆ ที่เรียน โรงเรียนเป็นผ้้รับผิดชอบใน 
 ก�รทัศนศึกษ�ซึ่งจำ�เป็นต้องมีคร้ร่วมไปด้วย ผ้้ปกครอง 
 ส�ม�รถมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินก�ร  
 ทัศนศึกษ�

OPPILAAN ARVIOINTI / ก�รประเมินผลนักเรียน
ก�รประเมินผลนักเรียนแบ่งออกเป็นก�รประเมินก่อนหน้�และตอนจบซึ่งจะมีง�นหล�กหล�ยอย่�ง 
ก�รประเมินผลเกี่ยวข้องกับก�รที่จะต้องชีแ้จงนักเรียนว่� เข�ได้ประสบคว�มสำ�เร็จในวัตถุประสงค์  

 ก�รเรียนร้้อย่�งไร
ก�รขีแ้จงน้ีจะมีส่วนช่วยให้ผ้้ปกครองได้สนับสนุนให้ก�รเล่�เรียนของเด็กดีขึ้น
คำ�ชีแ้จงคร้อ�จจะทำ�ในร้ปแบบของป�กเปล่� และชีแ้จงเป็นล�ยลักษณ์อักษร หรือเป็นใบ   

 ประก�ศนียบัตร
ก�รประเมินผลตอนจบจะระบุไว้ว่� นักเรียนนัน้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ต�มหลักส้ตรของก�รศึกษ�ขัน้  

 พื้นฐ�นในแต่ละร�ยวิช�อย่�งไร

OPO = OPPILAANOHJAAJA / ผ้้ให้คำ�ปรึกษ�นักเรียน
ผ้้ให้คำ�ปรึกษ�นักเรียน จะให้คำ�ปรึกษ�แก่นักเรียนในก�รศึกษ�ขัน้พื้นฐ�นซึ่งอ�จจะเป็นร�ยบุคคล  

 หรือเป็นกลุ่ม

OPPILAANOHJAUS / ก�รควบคุมด้แลนักเรียน
ก�รควบคุมด้แลนักเรียนช่วยแหลือก�รพัฒน�ด้�นคว�มพร้อมในก�รเรียนของนักเรียน และท�งเลือก 

 ในก�รเรียนที่เกี่ยวข้อง หลังจ�กก�รศึกษ�ขีน้พื้นฐ�น นักเรียนจะได้รับคว�มช่วยเหลือในก�รศึกษ�  
 ขัน้ต่อไปในท�งเลือกที่เกี่ยวข้อง
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OPPILASHUOLTO / สวัสดิก�รนักเรียน
สวัสดิก�รนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีก�รเรียนร้้ที่ดีทัง้สุขภ�พก�ยและจิตใจ รวมทัง้
ช่วยส่งเสริมและรักษ�คว�มเป็นอย่้ท�งสังคมที่ดีให้คงไว้

OPPILASKUNTA / ตัวแทนนักเรียน
นักเรียนของโรงเรียนได้จัดตัง้ตัวแทนนักเรียนซึ่งพวกเข�จะมีคณะกรรมก�รของตนเอง ตัวแทน
นักเรียนจะมีส่วนร่วมในก�รว�งแผน ก�รดำ�เนินก�ร รวมทัง้ร่วมมือกันพัฒน�โรงเรียน   หน้�ที่ก็คือ
แนะนำ�ให้นักเรียนมีก�รทำ�ง�นร่วมกัน  พย�ย�มที่จะปรับปรุงปัจจัยท�งสิ่งแวดล้อมของนักเรียนให้
ดีขึ้นและมีคว�มพอใจในโรงเรียน และช่วยส่งเสริมกิจกรรมง�นอดิเรกของนักเรียน รวมไปถึงคว�ม
รับผิดชอบในก�รจัดก�รบริห�รเรื่องทัว่ไปร่วมกัน

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI / คว�มช่วยเหลือในก�รเข้�เรียนและก�รเรียน 
นักเรียนมีสิทธิที่จะได้รับคว�มช่วยเหลือท�งก�รเรียนหรือคว�มก้�วหน้�อย่�งเพียงพอเมื่อมีคว�ม
จำ�เป็นเกิดขึ้น คว�มช่วยเหลือที่นักเรียนได้รับจะยืดหยุ่นและมีก�รว�งแผนในระยะย�ว และคว�ม
ช่วยเหลือจะมีก�รเปลี่ยนแปลงต�มคว�มจำ�เป็น สำ�หรับคว�มช่วยเหลือในก�รเข้�เรียนและก�รเรียน
นัน้จะเป็นแบบระดับทัว่ไป ระดับเพิ่มขึ้นและคว�มช่วยเหลือแบบพิเศษ  ผ้้ปกครองและนักเรียนจะ
ได้รับช้อม้ลเกี่ยวกับม�ตร�ก�รของคว�มช่วยเหลือ รวมทัง้โอก�สในก�รแสดงคว�มคิดเห็นก�รให้
คว�มช่วยเหลือ

OPPIMISSUUNNITELMA / แผนก�รเรียน
แผนก�รเรียนเป็นแผนส่วนบุคคลในเรื่องก�รเรียนของนักเรียนและคว�มก้�วหน้�ในก�รเข้�ชัน้เรียน  
รวมทัง้ก�รเตรียมก�รสอนต�มคว�มต้องก�รและก�รให้คว�มช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ต้องก�ร

OPPIMISTAVOITTEET / วัตถุประสงค์ของก�รเรียน
วัตถุประสงค์ของก�รเรียนจะระบุถึงก�รบรรลุเป้�หม�ยของก�รเรียนร้้ วัตถุประสงค์อ�จเกี่ยวข้องกับ
ก�รศึกษ�ขัน้พื้นฐ�นทัว่ไปหรือเป็นวิช�เฉพ�ะใด ๆ

OPPIMÄÄRÄ / หลักส้ตร
แต่ละวิช�เรียนจะมีหลักส้ตรของตัว
เอง  ซึ่งหลักส้ตรของก�รศึกษ�ขัน้พื้น
ฐ�นคือเก้�ปี  หลักส้ตรในแผนของก�ร
ศึกษ�นัน้จะระบุถึงวิช�เรียนต่�ง ๆ หรือ
วัตถุประสงค์และร�ยละเอียดของวิช�ที่
เรียนทัง้หมด

OPPIMÄÄRÄN YKSILÖLLISTÄMINEN / 
หลักส้ตรพื้นฐ�นร�ยบุคคล

วัตถุประสงค์หลักของนักเรียนคือเรียน
ต�มหลักส้ตรโดยทัว่ไป
ถ้�เข�ไม่ได้รับคว�มช่วยเหลือเพื่อให้
บรรลุเป้�หม�ยของหลักส้ตรโดยทัว่ไป  
หลักส้ตรวิช�เรียนหน่ึงหรือหล�ยวิช�อ�จจัดให้เป็นร�ยบุคคล
ร�ยบุคคลจะเกี่ยวข้องกับระดับเป้�หม�ยของนักเรียนที่มีคว�มต้องก�รของตนเองเป็นตัวกำ�หนด

OPPIVELVOLLISUUS / ก�รศึกษ�ภ�คบังคับ
ก�รศึกษ�ภ�คบังคับเริ่มในปีที่เด็กมีอ�ยุครบเจ็ดปี และจบลงเมื่อหลักส้ตรก�รศึกษ�ภ�คบังคับได้
เสร็จสิน้สมบ้รณ์ หรือเมื่อก�รศึกษ�ภ�คบังคับมีระยะเวล� 10 ปีนับตัง้แต่เริ่มต้นก�รศึกษ�ภ�คบังคับ  
ผ้้ปกครองควรจะคอยด้แลว่�ก�รศึกษ�ภ�คบังคับนัน้ได้ดำ�เนินก�รเสร็จสิน้สมบ้รณ์
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PERUSOPETUS / ก�รศึกษ�ขัน้พื้นฐ�น
ก�รศึกษ�ขัน้พื้นฐ�นคือก�รเรียนก�รสอนระดับชัน้ประถมปีที่ 1ถึงมัธยมปีที่ 3 ที่ได้รับในโรงเรียน
ประถมศึกษ� นอกจ�กน้ียังส�ม�รถจัดก�รได้เช่น ที่บ้�นของนักเรียน ในโรงเรียนขุมชน โรงเรียน
ศึกษ�ผ้้ใหญ่ หรือสถ�บันก�รศึกษ�อื่น ๆ ที่อนุญ�ติในมีก�รจัดก�รศึกษ�ขัน้พื้นฐ�น

PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS / ก�รศึกษ�ภ�คบังคับต่อเน่ือง
ถ้�วัตถุประสงค์ก�รศึกษ�ขัน้พื้นฐ�นไม่ส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ภ�ยในเก้�ปี โดยที่ไม่มีเหตุผล
ท�งด้�นคว�มพิก�รของเด็กหรือก�รเจ็บป่วย  ก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนจำ�นวนปีก�รศึกษ�ภ�คบังคับต�ม
กฎหม�ยก�รศึกษ�ขัน้พื้นฐ�นก่อนหน้�น้ี และจะเป็นระยะเวล�11 ปี

PIENRYHMÄOPETUS / ก�รเรียนก�รสอนกลุ่มย่อย
ก�รเรียนก�รสอนส�ม�รถจัดขึ้นในแบบกลุ่มย่อยต�มคว�มจำ�เป็นของนักเรียน 
 

REISSUVIHKO/WILMA / สมุดพก/วิลม่�
สมุดพกเป็นสมุดที่นักเรียนต้องพกพ�  ซึ่งผ้้ปกครองและคร้ส�ม�รถเขียนข้อคว�มถึงกันได้
 นอกจ�กน้ียังส�ม�รถทำ�ในร้ปแบบของอีเลคทรอนิกส์ได้ด้วย (วิลม่�)  
วิลม่�เป็นเครื่องมือติดต่อที่สำ�คัญของท�งโรงเรียนกับที่บ้�น

TET / เต เอ เต
เต.เอ.เต คือก�รทำ�คว�มร้้จักชีวิตก�รทำ�ง�น  ในช่วงของ  เต.เอ.เต จะมีก�รจัดอบรมตลอดจนพื้น
ฐ�นในก�รเลือกอ�ชีพ และก�รเพิ่มคุณค่�ของง�น

TODISTUKSET / ประก�ศนียบัตร
ประก�ศนียบัตรในก�รศึกษ�ขัน้พื้นฐ�นที่มีให้คือ ประก�ศนียบัตรของชัน้ปีก�รศึกษ� 
ประก�ศนียบัตรระหว่�งภ�ค ประก�ศนียบัตรแยก และประก�ศนียบัตรจบก�รศึกษ�
เมื่อจบปีก�รศึกษ�ก็จะมีก�รมอบใบประก�ศนียบัตรจบชัน้ปีก�รศึกษ�ให้กับนักเรียน
ในระหว่�งปีก�รศึกษ�อ�จจะมีก�รให้ประก�ศนียบัตรระหว่�งภ�ค
ใบประก�ศนียบัตรแยกจะมอบให้กับเด็กนักเรียนที่เปลี่ยนโรงเรียน ออกจ�กก�รศึกษ�ขัน้พื้นฐ�น  
หรือไม่ส�ม�รถจบก�รศึกษ�ในภ�คบังคับได้ในช่วงระเวล�ที่มีก�รศึกษ�ภ�คบังคับ

TUKIOPETUS / คว�มช่วยเหลือสำ�หรับก�รเรียน
คว�มช่วยเหลือสำ�หรับก�รเรียนเป็นก�รให้ก�รศึกษ�กับนักเรียนที่อย่้ในภ�วะก�รเรียนที่ต�มไม่ทัน
เป็นครัง้เป็นคร�ว  หรือต้องก�รคว�มช่วยเหลือท�งก�รเรียนเป็นระยะเวล�สัน้ ๆ 
คว�มช่วยเหลือสำ�หรับก�รเรียนต้องเริ่มในทันทีเมื่อสังเกตุได้ว่�มีคว�มย�กลำ�บ�กที่เกี่ยวข้องกับก�ร
เรียน

TURVALLISUUS / คว�มปลอดภัย
ที่โรงเรียนจะมีคำ�แนะนำ�รวมทัง้ก�รว�งแผนที่เกี่ยวข้องกับคว�มปลอดภัย  
สถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน และก�รทำ�ง�นอย่�งปลอดภัย  โรงเรียนต้องให้คว�มมัน่ใจ
ว่� เจ้�หน้�ที่ทัง้หมดของโรงเรียน นักเรียน และผ้้ปกครอง ได้รับทร�บถึงแผน
และเน้ือห�ของร�ยละเอียด

VANHEMPAINYHDISTYS / สม�คมผ้้ปกครอง
ผ้้ปกครองส�ม�รถก่อตัง้สม�คมผ้้ปกครองของโรงเรียน 
สม�คมผ้้ปกครองเป็นกิจกรรมที่ผ้้ปกครอง นักเรียนและเจ้�หน้�ที่
โรงเรียนส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกัน
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VALMISTAVA OPETUS (VALMO) / ก�รเรียนก�รสอนเตรียมคว�มพร้อม
ก�รเรียนก�รสอนเตรียมคว�มพร้อมเป็นก�รศึกษ�แก่ผ้้อพยพที่มีอ�ยุหกขวบและเป็นผ้้อย่้ในวัยของ
ก�รศึกษ�ภ�คบังคับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคว�มส�ม�รถสำ�หรับก�รเข้�ร่วมก�รศึกษ�ขัน้
พื้นฐ�น

WILMA / วิลม่�
วิลม่�คือช่องท�งข่�วส�รของโรงเรียน  โดยผ่�นท�งวิลม่�นักเรียนและผ้้ปกครองส�ม�รถติดต�มสิ่ง
ต่�ง ๆ ได้เช่น ก�รประเมินผล ก�รข�ดเรียน และคว�มขยันในชัน้รียน

VÄLITUNTI / ช่วงโมงพัก
ในโรงเรียน ระหว่�งทุกชัว่โมงเรียนจะมีช่วงพัก

YHTEISHAKU / ก�รรับสมัครร่วมกัน
ก�รรับสมัครร่วมกันคือระเบียบก�รสมัครห�ที่เรียนทัว่ประเทศซึ่งเป็นก�รสมัครเรียนหลังจ�กจบ
โรงเรียนขัน้พื้นฐ�น

YTE / อือ. เต.เอ
ระดับคว�มช่วยเหลือในก�รเรียนและก�รเข้�ร่วมชัน้เรียน
แบ่งเป็น ระดับคว�มช่วยเหลือทัว่ไป ระดับเพิ่มขึ้น และ
ระดับพิเศษ


