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  ( لە قوتابخانەی سەرەتاییداS2زانیاری بۆ دایک و باوکان سەبارەت بە وانەکانی زمانی فینالندی وەکو زمانی دووەم )

  

( بۆ هەموو ئەو قوتابیانەیە کە لە ماڵەوە بێجگە لە فینالندی زمانەکانی S2, STKفێرکاریی زمانی فینالندی وەک زمانی دووەم )

فێرکاریەکی    S2 تر بەکاردەهێنن. لە فێرکاریدا مەنهەجی نیشتمانی پێڕەو دەکرێت، کە بەپێی شارەوانییەکان دیاریکراوە.  فێرکاریی  

  پاڵپشتیکەر نییە.

  

ەکییەکان بریتین لە بەهرەی قسەکردن بە زمان، بەهرەی خوێندنەوەی بە بەهرەی زمانەوانی زۆر بەشی جیاجیای هەیە. بوارە سەر

زمان، بەهرەی نووسین بە زمان و بەهرەی تێگەیشتن لە گوێگرتن.  ئەگەر ئاستی قوتابی لە هەریەکێک لەمانەدا لەگەڵ ئاستی 

  دەبژێردرێت.  بۆی هەڵ S2بەکارهێنانی فینالندی وەک زمانی دایکیدا نەگونجێت، ئەوا بەرنامەی خوێندنی 

  

ی هەیە ئەگەر لە بەرژەوەندی خۆیدا بێت. S2 لە خوێندنی بنەڕەتی تورکودا، هەموو قوتابیەکی فرە زمان مافی بەرنامەی خوێندنی

لەو حاڵەتانەشدا   بەاڵم  بەکاردێت،  دانیشتووان وەک ڕێنیشاندەر  لە زانیاریەکانی تۆماری  دایک  فینلەندی وەک زمانی  کە زمانی 

  بەدەستبهێنێت ئەگەر زمانی ڕاستەقینەی ماڵەوە زمانێکی دیکە بێت.   S2شتوواندا دەنووسرێت، قوتابی دەتوانێت دۆخی  تۆماری دانی

  

   دەبێت لە سەرەتای خوێندنی بنەڕەتیدا بەرنامەی خوێندن بۆ قوتابی هەڵبژێردرێت.

  

ەرنامەی خوێندنی زمانی فینلەندی بە  ئەگەر قوتابییەک لە پەروەردەی ساواییەوە بچێتە خوێندنی سەرەتایی، ئەوا ب .1

قوتابخانە و سەرپەرشتیاران هەڵدەبژێردرێت. فێرکاریی پێش قوتابخانە پێشنیاری   هاوکاری نێوان فێرکاریی پێش 

ئامرازی  ساواییدا،  پەروەردەی  لە  دەدات.  بڕیارەکە  سەرپەرشتیار  و  دەکات  گونجاو  خوێندنی  بەرنامەیەکی 

Kielipeda  فێرکردنی هۆشیاریی زمان( بەکاردەهێنرێت بۆ چاودێریکردنی گەشەکردنی توانا )پەرەپێدانی ئوسوڵی

یە. فێرکاریی پێش قوتابخانە زانیارییەکانی    Kielipedaزمانییەکانی قوتابیان، و ئامانج لێی بەکارهێنانی سیستماتیکی  

  شارەزایی زمانی قوتابیەکە دەگوازێتەوە بۆ قوتابخانەی بنەڕەتی.
  

قوتابیەک .2 لەسەر  ئەگەر  نەبێت  تر  بەڵگەیەکی  هیچ  یان  هاتبێت  ساواییەوە  پەروەردەی  دەرەوەی  لە  زمان  فرە  ی 

شارەزایی لە زمانە فینلەندیەکەی ، ئەوساکە بۆ بەرنامەی خوێندنەکەی فینلەندی وەکو زمانی دووەم هەڵدەبژێردرێت. 

فینلەندیەک زمانە  توانای  و  دەبن  قوتابیەکە  ئاشنای  قوتابیەکە  یەکەمی مامۆستاکانی  وەرزی  لە  هەڵدەسەنگێنن.   ەی 

پێشنیاری   قوتابخانە  دەکرێت.  )مەنهەج(  خوێندن  بەرنامەی  لەسەر  گفتوگۆ  سەرپەرشتیار  لەگەڵ  پایزدا  خوێندنی 

یان فینلەندی وەکو زمانی دایک بۆ قوتابی دەکات لە بەرژەوەندیی قوتابیەکەدا بە پشتبەستن S2 بەرنامەی خوێندنی  

  ابیەکە. سەرپەرشتیار بڕیار لەسەر بەرنامەی خوێندن دەدات. بە زانیارییەکانی قوت
  

ئەگەر قوتابییەک لە ناوەڕاستی خوێندنی سەرەتاییدا بچێتە قوتابخانە و دەست بە خوێندن بکات، بە پشتبەستن بە  .3

  دەدرێت. S2 هەڵسەنگاندنی ئەو قوتابخانەیەی کە ناردوویەتی بڕیار لەسەر پێویستیی بەرنامەی خوێندنی 
  

خوێندنی   .4 بەرنامەی  ئەوا  بنەڕەتی،  خوێندنی  بچێتە  ئامادەکارییەوە  خوێندنی  لە  قوتابیەك  بۆ    S2ئەگەر 

   هەڵدەبژێردرێت.
  

توانای زمانی قوتابی بەردەوام لە گەشەکردندایە. ئەگەر پێویست بکات دەتوانرێت گۆڕانکاری لە بەرنامەی خوێندندا بکرێت. باشتر 

خو بەرنامەی  هەڵبژاردنی  بدرێت.وایە  وریاییەوە  بە  بڕیارەکە  هەمیشە  دەبێت  بۆیەش  هەر  بێت،  درێژخایەن  بەرنامەی    ێندن 

خوێندنەکە بە تایبەتی لە سەرەتای خوێندنی سەرەتایی و لە کاتی گواستنەوە لە خوێندنی سەرەتاییەوە بۆ پۆلی سێیەم و لە قۆناغی 

لی نۆیەمدا، چیتر ئاڵوگۆڕی بەرنامەی خوێندن بە باش دانانرێت.  هاوبەشی سەرەتایی و ناوەندیدا گفتوگۆی لەسەر دەکرێت. لە پۆ

  ئامانج ئەوەیە کە قوتابی ئەو بەرنامەی خوێندنەی هەبێت کە بە باشترین شێوە پشتگیری لە فێربوونی بکات.

  

 
ردنە لە پەرەپێدانی ئامانج لە فێرکاریی فینلەندی وەکو زمانی دووەم پشتگیریکردنە لە گەشەکردنی فرەزمانی منداڵ و پشتگیریک 

هاندەرە بۆ بەکارهێنانی زمانەکانی تر کە قوتابی دەیزانێت لە کاتی   S2توانا ئەکادیمیەکانی زمانی فینلەندی قوتابییەکە. فێرکاریی  

ابەتگەلی خوێندنی فینلەندی و بابەتەکانی تردا. ئامانج لێی یارمەتیدانی قوتابیە بۆ بەدەستهێنانی توانای زمانی پێویست بۆ خوێندنی ب

جیاواز. فێرکاریەکە چەندین ئامراز دەدات بە قوتابی بۆ ئەوەی لە کاتێکی درەنگتریشدا لە ژیاندا بەردەوام پەرە بە تواناکانی زمانی  
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دا، وێنەی ئەرێنی قوتابی لە سەر خۆی وەکو پەیوەندیکەر بەهێز دەکرێت و یارمەتی دەدرێت بۆ   S2خۆی بدات. لە فێرکاریی  

  ڵە بەهێزەکانی خۆی و بۆ بەکارهێنانی زمان بە شێوەیەکی ئازایانە.هەستکردن بە خا

  

 کەواتە قوتابیەکە لەو شتانەدا کە لە پۆلەکەیدا ڕوو دەدەن بێبەش نامێنێتەوە ، بەڵکو بە تایبەتی زیاتر بەدەست دەهێنێت. فێرکاریی  

S2گەر پێویست بکات دەکرێت بە ئاسانی ڕێکخستنەکان ئەگەر پێویست بکات بە درێژایی قوتابخانەی بنەڕەتی بەردەوام دەبێت. ئە

تەنها سوودبەخشە بۆ قوتابی، چونکە لەو کاتەدا مامۆستایان دەتوانن لە    S2ۆڕدرێن. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا بەرنامەی خوێندنی  بگ

فینل لەبەرچاو دەگیرێت کە زمانی  لە هەڵسەنگاندنەکەدا ئەوە  ەندی بەهێزترین زمانی بابەتەکانی تریشدا یارمەتی بدەن. هەروەها 

   قوتابیەکە نییە. 

  

هەروەها دەتوانرێت زمانی فینالندی وەکو زمانی دووەم لە قۆناغی ناوەندی و خوێندنی پیشەییشدا بخوێنرێت. پێشکەشکردنی داوا 

امەڵەی  یەکسان ش سەردەگرێت. بەڕێوەبەرایەتی گشتیی پەروەردە پێشنیاری م  S2بۆ درێژەدان بە خوێندن بە بەرنامەی خوێندنی   

دەکات بۆ داواکارانی زانکۆ. ئامانج ئەوەیە کە بەرنامەی خوێندنی زمانی فینلەندی لە هەڵبژاردنی خوێندکاراندا گرنگ نەبێت. بۆ 

  نموونە زانکۆکانی تورکو و هێلسنکی ئەم کارە دەکەن.

  

  ی قوتابخانەکەت و مامۆستای خۆتەوە بکە. S2بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بە مامۆستای 
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