
Dari

برای جوانان ۱۶ تا ۲۰ ساله

دوره ی لیسه

سیستم تعلیم 
تربیه ی  سویدن 
برای افراد تازه 

وارد



سیستم تعلیم تربیه ی سویدن

از زمانی که کودک شما یک ساله می شود، می تواند به 

کودکستان برود. بازی در فعالیت های کودکستان نقش مهم 

دارد. از زمانی که کودک شش ساله می شود، می تواند به صنف 

آمادگی برود. هم کودکستان و هم صنف آمادگی اختیاری است. 

همه کودکان از تقریبن هفت سالگی شامل مکتب ابتدایی 

می شوند. حاضری در این دوره حتمی و تحصیل از صنف اول تا 

نهم، یعنی به مدت نه سال اجباری است.

بعد از این دوره ی اجباری، اکثر جوانان در لیسه به مدت 

سه سال ادامه ی تحصیل می دهند.  تازه واردانی که اقامه ی 

سویدن را دریافت کرده اند، تا بیست سالگی و پناهجویان تا 

هجده سالگی می توانند شامل لیسه شوند. البته برای شمولیت 

به لیسه داشتن شهادت نامه ی دوره ی متوسطه یا نمره ی 

کامیابی در یک عده مضامین شرط است. لیسه نوجوانان را برای 

شمولیت به دانشگاه و یا بازار کار آماده می کند.

صنف آمادگی
کودکان ۶ ساله اختیاری

کودکستان
کودکان ۱ تا ۶ ساله اختیاری

خانه ی اوقات فراغت
کودکان ۶ تا ۱۳ ساله

دوره ی ابتدایی و متوسطه
جوانان ۷ تا ۱٥ ساله

اجباری

دوره ی لیسه
جوانان ۱۶ تا ۲۰ ساله

اختیاری

دوران ابتدایی، 
متوسطه و 
لیسه ویژه

کودکان و نوجوانان 
دارای معلولیت 

۷ تا ۲۰ سال



دوره ی لیسه 
ماده می کند

آ
برای کار یا تحصیل ا

تحصیل در لیسه در سیستم درسی سویدن اختیاری است.  

اما اکثر جوانان بعد از ختم دوره ی متوسطه برای ادامه ی 

تحصیل شامل لیسه می شوند. به این ترتیب بعد از ختم لیسه 

جوانان یا وارد دانشگاه می شوند و یا شامل کار می شوند.

دوره ی لیسه برای اغلب شاگردان سه ساله است. بسیاری 

از نوجوانان بعد از ختم دوره ی متوسطه مسقیم در ۱۶ 

سالگی شامل لیسه می شوند. آخرین فرصت برای شمولیت به 

لیسه سالی است که شخص بیست ساله می شود.  آنانی که 

باالی بیست سال دارند می توانند شامل لیسه های مخصوص 

بزرگساالن شوند. 

برای نوجوانان معلول نیز که نمی توانند در آموزش معمولی 

شرکت کنند لیسه های ویژه وجود دارد.  معلومات بیشتر در این 

زمینه در جزوه ی جداگانه موجود است.

تحصیل در لیسه رایگان است. این به این معنی است که 

شاگرد در برابر تحصیل، کتاب و مواد درسی پول نمی پردازد. اما 

مدارس می توانند برای عذای شاگردان پول بگیرند. در جریان 

دوره لیسه شاگرد مستحق دریافت کمک ماهانه ی مالی هم می 

شود. 



۱٨ رشته ی تحصیلی برای گزینش در لیسه
هجده برنامه ی سرتاسری درسی در لیسه های سویدن وجود 

دارد. دوازده رشته شاگرد را برای کار در بخش های مختلف 

آماده می سازد. شش رشته ی دیگر شاگرد را برای شمولیت به 

دانشگاه آماده می سازد.

شاگردانی که برنامه ی آمادگی برای دانشگاه را خوانده 

اند، می توانند بعد از ختم لیسه مستقیم شامل دانشگاه ها و 

انستیتوت ها شوند. برای ورود به برخی از رشته های دانشگاهی 

شاگرد باید نمره در بعضی درس ها را داشته باشد. این شرط 

حتمی شمولیت )särskild behörighet( نامیده می شود. اگر 

آنانی که برنامه های کاری را خوانده اند، بخواهند به تحصیل 

ادامه بدهند، باید کورس های اساسی زبان انگلیسی و زبان 

سویدنی را که شرط حتمی شمولیت به دانشگاه است بخوانند. 

شرایط الزم برای شمولیت به لیسه 
برای شمولیت به لیسه داشتن نمره ی کامیابی در تعدادی از 

مضامین دوره ی ابتدایی و متوسطه شرط است.

برای تحصیل در تمام رشته های دوره ی لیسه داشتن نمره 

ی کامیابی در مضامین سویدنی، سویدنی به عنوان زبان دوم ، 

انگلیسی و ریاضی حتمی است. 

برای انتخاب رشته های مسلکی برای کار الزم است که حد 

اقل در پنج مضمون و برای انتخاب رشته های آمادگی برای 

ادامه ی تحصیل حد اقل در نه مضمون نمره ی کامیابی داشته 

باشید.

رشته های مسلکی برای کار

رشته ی معلم کودکستان و اوقات فراغت  •
رشته ی ساختمان و تعمیرات  •

رشته ی برق و انرژی  •
•  رشته ی ترانسپورت و وسایل نقلیه

رشته ی تجارت و امور اداری  •
رشته ی صنالع دستی  •

رشته ی توریسم و هوتل داری  •
رشته ی تخنیک و صنایع  •

رشته ی استفاده از منابع طبیعی  •
رشته ی رستوران داری و مواد غذایی  •

رشته ی ترمیم سیستم نلدوانی و گرمای خانه  •
رشته ی مراقبت و نگاهداری   •

 رشته های آمادگی برای تحصیالت عالی

رشته ی اقتصاد  •

•  رشته ی هنر و زیبایی شناسی

رشته ی علوم انسانی  •

رشته ی علوم طبیعی  •

رشته ی علوم اجتماعی  •

رشته ی تخنیک  •

غیر از رشته های باال رشته های دیگر از جمله رشته ی تربیت 

بدنی و همچنین پنج برنامه ی درسی برای شاگردانی که واجد 

شرایط ادمه ی تحصیالت عالی نیستند، نیز وجود دارد.

هجده رشته ی تحصیلی برای گزینش در لیسه



در آخر شاگرد انتخاب انفرادی اش را انجام می دهد. برای    ●

مثال مضامینی را می توان انتخاب کرد که پس از دوره ی 

لیسه تحصیل در دانشگاه را ممکن سازد.

آنانی که رشته های مسلکی کاری را انتخاب می کنند، بخش 

بزرگ درس های شان را در داخل لیسه سپری می کنند اما تا 

نزدیک به نیمی از وقت خود را در جریان کار های عملی تکمیل 

می کنند. عده ی هم می خوااهند که بخش بیشتر درس شان را 

در محل کار بگذرانند که این شیوه را دوره ی عملی آموزشی یاد 

می کنند.

ترتیب درس ها در دوره ی لیسه
تدریس در دوره ی لیسه شامل بخش های گوناگون است

بعضی از مضامین در همه رشته ها ی دوره ی لیسه مشترک    ●

است. این مضامیت عبارت هستند از انگلیسی، تاریخ، تربیت 

بدنی، صحت، ریاضی، زیست شناسی، تاریخ ادیان، علوم 

اجتماعی، سویدنی و یا سویدنی به عنوان زبان دوم.

عده ی از مضامین نظر به رشته ی که انتخاب می کنید،    ●

تدریس می شود. برعالوه شاگردان در میان بخش ها هم می 

توانند رشته های مشخص تر را انتخاب کنند.

امتحانات و شهادتنامه
نمراتی که بعد از امتحان در هر مضمون دریافت می کنید، 

شش درجه دارند.  E ،D ،C ،B ،A و F. بلند ترین نمره A و 

پایین ترین نمره ی کامیابی E می باشد. F نمره ی ناکامی است. 

شاگرد در ختم دوره ی هر مضمون بعد از امتحان نمره دریافت 

می کند.

مکتب معیار هایی دارد که هر شاگرد برای به دست آوردن 

نمره ی کامیابی باید آن را پوره کند. این معیار ها برای همه ی 

مکتب های سویدن یکسان است. نمراتی که به شاگردان داده 

می شود، از روی همین معیار ها است نه از روی مقایسه با 

شاگردان دیگر.

معلم در آغاز هر کورس باید معیار ها را به شاگردان معرفی 

کند. شاگرد می تواند در جریان کورس راجع به رشد و نقاط 

ضعف خود با معلم داخل صحبت شود. بعد دریافت نمره دیگر 

نمی توان در قسمت نمره ی خود درخواست تجدید نظر نماید.

 دوره ی درسی لیسه با نوشتن یک پایان نامه ختم می شود. 

شاگرد باید خالصه ی آنچه را که در این دوره ی آموزشی آموخته 

است، درج پایان نامه ی خود کند. برای این که شاگرد فارع 

تحصیل شناخته شود باید پایان نامه اش مورد قبول قرار گیرد.



انتخاب مکـتب
اگر برای انتخاب مکتب و رشته ی تحصیلی نیاز به کمک دارید، 

می توانید از مشاور امور تحصیلی مشوره بگیرید. مشاوران امور 

تحصیلی هم در مکاتب ابتدایی و هم در مکاتب ثانوی یا لیسه 

وجود دارند. او می تواند به شما هم در انتخاب رشته ی تحصیل 

و هم در انتخاب بخش های کاری کمک کنند.

به عنوان یک شاگرد شما حق انتخاب مکتب در داخل و 

خارج از کمون )شهرداری( خود را دارید. در جریان این انتخابات 

رقابت وجود دارد، و نمرات شما نقش تعین کننده دارند. 

شهرداری مکتب های خود را دارد اما مکتب های خصوصی نیز 

وجود دارند. مکاتب خصوصی ممکن است از طرف یک شرکت، 

یک بنیاد یا یک انجمن ادره شوند. تحصیل در تمام مکاتب 

رایگان و شرایط و معیار های تدریسی در همه مکاتب یک سان 

اند. بدون توجه به مکتبی که انتخاب کرده اید شما حق دریافت 

کمک هزینه تحصیلی را دارید. کسی که می خواهد در مکتبی 

خارج از کمون خود و یا در یک مکتب خصوصی تحصیل کند 

نزد کمون خود تقاضا می کند.

درخواست شمولیت به دوره ی ثانوی یا لیسه در نیمه 

ی خزانی سال تعلیمی صتف نهم صورت می گیرد. . پذیرش 

مقدماتی در بهار و پذیرش نهایی در تابستان همان سال انجام 

می یاب نمرات نیمه ی بهاری این سال تعلیمی در شمولیت و 

انتخاب لیسه ی شما نقش اساسی دارد. به این ترتیب بهتر است 

از اول در چند رشته و چند لیسه درخواست بفرستید.

مقررات مهم در لیسه
شما به حیث شاگرد مستحق استید که از طرف مکتب حمایت 

شوید تا بتوانید درس های تان را موفقانه به پایان برسانید. در 

مقابل مکتب از شما توقع دارد که شما برای رسیدن به این 

هدف کوشش های اعظمی تان را به خرج بدهید.

شمولیت در لیسه اختیاری  اما حاضری حتمی است. یعنی 

حاضری شاگرد به اختیار او نیست. شاگرد اگر مریض می شود، 

باید مکتب را در جریان بگذارد. در صورت غیر حاضری بیش 

از حد خطر این وجود دارد که شاگرد از دریافت کمک مالی 

تحصیلی ماهانه محروم شود و جای خود را در لیسه از دست 

بدهد.

مکتب برای حفظ نظم و دسپلین دارای مقراررات است.  

شاگرد حق دارد که در جریان درس از آرامش و مسئونیت 

برخوردار باشد. معلم حق دارد شاگردی را که به طور مکرر 

درس را اخالل می کند، از صنف خارج کند. در موارد جدی معلم 

شاگرد می تواند اختار کتبی دریافت کند. 



شاگرد باید مسئولیت پذیر و تاثیر گذار می باشد
همه شاگردان لیسه در برنامه ریزی های درسی خود باید 

فعال و تاثیر گذار باشند. مکتب مانند دیگر بخش های جامعه 

باید بر قوانین و عملکرد دموکراسی استوار باشد. مهم است که 

مکتب هم در امور مربوط به خود قواعد دموکراسی را رعایت 

کند.

شاگرد در هر نیمه ی سال تعلیمی در یک نشست با معلم 

باید برنامه های آموزشی اش را مورد بحث و ارزیابی قرار بدهد.  

این نشست را به نام بحث رشد شاگرد یاد می کی کنند. در این 

نشست شما به عنوان شاگرد حق دارید در مورد جریان آموزش 

تان و این که تا چه حد از مکتب و شرایط آن راضی هستید، 

ابراز نظر کنید. حضور والدین در این نشست ارزشمند است. در 

اینجا به شما این امکان داده می شود که درمورد تحصیالت خود 

تاثیر گذار باشید. هر شاگردی برنامه تحصیلی خود را دارد. 

اگر شما هنوز هجده ساله نشده اید، والدین یا ولی تان باید 

در این نشست حضور داشته باشند. اگر باالی هجده سال دارید، 

در مورد حضور والدین شما می توانید تصمیم بگیرید.

زبان مادری و کمک های ویژه
اگر زبان مادری شما زبانیست غیر از زبان سویدنی و اگر شما 

در خانواده تان به زبان خودتان صحبت می کنید، حق دارید 

که ربان مادری تان به عنوان یک مضمون به شما تدریس شود. 

شرایط آن این است که شما به این زبان صحبت کنید و بتوانید 

یک گروپ که حد اقل پنج نفر باشد تشکیل دهید و یک معلم 

مناسب هم وجود داشته باشد.

در صورت نیاز شما حق دارید که برای تحصیل خود به زبان 

مادری کمک دریافت کنید. 

شاگردی که نمرات کافی برای شمولیت به لیسه به دست 

نیاورده است، می تواند شامل کورس های ویژه ی آمادگی شود. 

به طور مثال کسانی که تازه به سویدن آمده اند، می توانند 

شامل کورس های آمادگی زبان سویدنی شوند.

شاگردی که در دوره لیسه تحصیل می کند اما ممکن است 

کامیاب نگردد حق دریافت کمک ویژه دارد. در این صورت 

شاگرد، معلم، مدیر مکتب و شاید والدین به یک نشست برای 

اتخاذ تدابیر ویژه دعوت می شوند. تدابیر ویژه باید به شاگرد 

اعالم و مسئولیت شاگرد و مکتب در این زمینه باید به شاگرد 

روشن شود. 
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