التعليم يف فنلندا

مفتاح نجاح االمة

© Aalto University

املحتويات

02

التعلم املتواصل مدى الحياة

03

ما الذي يتم تدريسه يف املدارس الفنلندية وكيف؟

04

كيف نحقق ذلك

05

قضايا موضوعية يف التعليم الفنلندي

06

نحو املستقبل

وزارة الشؤون الخارجية.2017 ،
النص :ساال كوربيال
االنتاج :أوتافا ميديا OMA
الصور :زيارة فنلندا ،أوتافا ميديا ،وزارة التعليم والثقافة ،إيالري
نومي

البداية تكون من املدرسة
إن تطوير التعليم ملواجهة تحديات اليوم واملستقبل مسألة أساسية يف بقاء البرشية ونجاحها .ويسعى صناع القرار
واملتخصصون حول العامل إىل إيجاد أفضل الحلول لتوفري التعليم .ويتو ّجه اهتاممهم بصورة متزايدة إىل نظام التعليم يف
فنلندا ،الذي يحقق أعىل النتائج يف مقارنات التعلم الدولية.
واحدة من أعظم نقاط القوة يف التعليم يف فنلندا هو أنه يوفر للجميع تكافؤ الفرص للدراسة ،بغض النظر عن الخلفية
االجتامعية واملالية .وبدال من املنافسة واملقارنة ،يركز التعليم األسايس عىل الدعم والتوجيه للتالميذ كأفراد.
ويتلقى املدرسون تدريباً عالياً ،ويحصلون عىل درجات جامعية .وتتمتع مهنتهم
باحرتام كبري .تعليم األطفال الصغار يركّز عىل نقاط القوة الكامنة ويدعم إحساسهم باألمان وتنمية حياتهم العاطفية
ومهاراتهم االجتامعية .يقوم املعلمني بتحفيز التالميذ وتشجيعهم .ال يتم تقييم األداء بالدرجات واألرقام حتى وقت الحق
يف السنوات الدراسية.
بعد االنتهاء من التعليم األسايس يف املدرسة الشاملة ،كل شخص لديه الفرصة ملواصلة التعليم العام واملهني وفقاً
ملصالحهم وميولهم .مواصلة الدراسة ممكنة بأشكال مختلفة طوال الحياة .ويف فنلندا ،فإن التعليم مجاين ،من مرحلة ما
قبل التعليم االبتدايئ إىل التعليم العايل بل وملا هو اعىل من ذلك.
الصفحات التالية تصف كيف يتم ذلك يف فنلندا وما هي الفلسفة وراء التعليم الفنلندي.
مرحبا بكم يف املدرسة الفنلندية!
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سنة اضافية تطوعية للتعليم األسايس

1-2
تصنيف 2011 ISCED

تستند الجودة العالية للنظام املدريس الفنلندي إىل روح ورسالة وطنية واضحة أن األفراد
هم املوارد واألصول األهم يف البالد .ولھم الحق يف الحصول علی تعلیم ممتاز ،مام یساعد
علی تعظیم إمکانیاتھم وقدرتهم ليك يصبحوا من يريدون ويحققوا ما يريدون.
وقد مكنت هذه الفلسفة فنلندا من االرتفاع من واحدة من أفقر البلدان يف العامل إىل ذروة
الخربة التكنولوجية وأصبحت واحدة من أغنى البلدان يف العامل خالل  100عام منذ استقاللها.
عىل مدى عقود ،سمحت بعض الحلول الجريئة لفنلندا بتطوير نظام يتيح الفرصة للدراسة
والتنمية الذاتية مدى الحياة لكل من يعيشون هنا.
عملياً ،يتم متويل جميع تكاليف التعليم من اإليرادات الرضيبية .أسواق التعليم الخاص
التي تقدّم التعليم املتفوق أو املتميز مقابل املال غري موجودة عملياً .وتلتزم املؤسسات التعليمية
القليلة التي تديرها املنظامت واملؤسسات الخاصة بنفس األهداف واملعايري التي تتبعها املدارس
الحكومية التابعة للدولة ،وتقوم بتمويل عملياتها علناً ،ويستند قبولها للتالميذ والطلبة إىل نفس
املبادئ .وتبلغ حصة جميع األموال العامة التي تنفق عىل التعليم أكرث من  11يف املائة.
يستمر التعليم األسايس لتسعة سنوات .ويسرتشد ما يتم تدريسه يف املدرسة الشاملة

األطفال الذين يعيشون يف منطقتهم .وهناك أيضا خدمات واسعة النطاق لدعم التعلم والرفاه
لألشخاص الذين يحتاجون إليها .ويسبق التعليم األسايس التعليم والرعاية الجيدة يف مرحلة
الطفولة املبكرة ،وهي متاحة للجميع.
بعد املدرسة الشاملة ،ميكن للشباب االستمرار إما يف التعليم املهني أو التعليم الثانوي .مدة
كل منهام حوايل ثالثة سنوات .ويقدم كال املنحيني التعليم العام باإلضافة إىل فرص واسعة للدراسة
وفقا للمصالح وامليول الشخصية .أكرث من  76يف املائة من الفنلنديني الذين ترتاوح أعامرهم بني
 24-20إما اجتازوا امتحان شهادة الثانوية العامة أو حصلوا عىل مؤهل مهني (بيانات من عام
 .)2015وكالهام يؤهل الطالب للدراسة يف إحدى الجامعات أو يف جامعة للعلوم التطبيقية.
يوجد هناك  14جامعة و  25جامعة للعلوم التطبيقية يف فنلندا .حوايل  41يف املائة من
الفنلنديني يف سن العمل لديهم تعليم عال .ويتم التصدي للعامل املتغري والحياة العملية من خالل
توفري فرص للحصول عىل التعليم املستمر وإعادة التدريب يف مختلف مراحل العمر.
وتتاح الفرص أيضا لزيادة معارف ومهارات املرء يف معاهد تعليم الكبار املفتوحة للجميع،
وتقدم مواضيع ترتاوح من اللغات إىل النسيج ومن تكنولوجيا املعلومات إىل الرقص.

امتحان شهادة الثانوية العامة

املؤهالت املهنية*
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: 9-1التعليم األسايس -
عاما  7-16لألعامر
املدارس الشامل
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ما قبل التعليم االبتدايئ لألعامر  6-1اعوام

1

تعليم ورعاية الطفولة املبكرة لألعامر من 6-1

0–6

 0التعليم يف الطفولة املبكرة 1 ،التعليم األسايس 2 ،التعليم الثانوي األدىن 3 ،التعليم الثانوي األعىل 4 ،التعليم ما بعد الثانوي غري العايل 6 ،درجة البكالوريوس أو ما يعادلها،
 7درجة املاجستري أو ما يعادلها 8 ،درجة الدكتوراه أو ما يعادلها
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التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة
التعليم ما قبل االبتدايئ

 .02التعليم املتواصل مدى الحياة
يتمتع الفنلنديون بإمكانية الحصول عىل التعليم املجاين طوال حياتهم ،بدءا
بالتعليم ما قبل االبتدايئ ،وحتى أعىل مستوى يف معاهد التعليم العايل.
سيتم وصف الطرق املختلفة املقدمة يف مسار التعليم الفنلندي يف الصفحات
الالحقة.
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اللعب والرعاية يساعدان يف إعداد األطفال للمدرسة.

ا

ألطفال يف فنلندا يبدأون الدراسة يف وقت متأخر نسبيا ،يف سن السابعة .من
املبادئ الوطنية أن األطفال بحاجة إىل وقت ومساحة للنمو والتطور .ويستفيد
التدريس الفنلندي من الفرتات الحساسة للتطور للنمو االنساىن ويشجع
األطفال عىل التفكري بشكل مستقل واإلبداع.
خالل مرحلة الطفولة املبكرة ،ميكن لألطفال التمتع بالرعاية التي يقدمها
والديهم يف حني يستفيدون أيضا من خدمات الحضانة والرعاية النهارية،
حيث ميكنهم مامرسة النشاطات يف مجموعات من خالل اللعب ،ومامرسة
التامرين وقضاء بعض الوقت يف الهواء الطلق .يحق لألبوين ذوي األطفال
الصغار الحصول عىل إجازات عائلية طويلة .ميكن للعائالت االختيار بني
خدمات الحضانة و الرعاية النهارية الخاصة أو املقدمة من قبل البلدية ،إما يف
مجموعات صغرية يف منزل مقدم الرعاية أو يف مركز الحضانة والرعاية النهارية.
وتتلقى خدمات الحضانة والرعاية النهارية دعام ماليا كبريا من الدولة ،وتتناسب

رسوم خدمات الحضانة والرعاية النهارية مع دخل األرس .إن خدمات التعليم
املبكر والحضانة والرعاية املبكرة التي تقدمها البلديات لها أهداف تربوية،
وينظم القانون متطلبات الكفاءة للموظفني العاملني يف هذا املجال .يكون
معلمي الحضانة و الرعاية النهارية من حملة شهادات جامعية.
ويتلقى األطفال يف سن السادسة التعليم قبل االبتدايئ ،الذي يعدّهم
للمدرسة ويعزز مهاراتهم االجتامعية واحرتامهم للذات ،سواء يف مركز الحضانة
والرعاية النهارية أو يف املدرسة .وتوجد معايري وطنية ملحتوى ومضمون الرعاية
قبل املرحلة االبتدائية .وتلتزم البلديات بتزويد األطفال بخدمات النقل من وإىل
املدرسة عند الحاجة.
إذا لزم األمر ،يتم اختبار استعداد الطفل للمدرسة وأنه أو أنها ميكن أن
تبدأ املدرسة قبل عام أو يف وقت الحق.
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التعليم األسايس  -مشرتك للجميع

املعرفة واملهارات الالزمة

ا

لتعليم يف املدرسة إلزامي لألطفال والشباب الفنلندي .ويبدأ التعليم اإللزامي يف
السنة التي يبلغ فيها الطفل عمر السابعة وينتهي عندما يكمل املنهج املدريس
الشامل ملدة  9سنوات بالكامل أو بعد عرش سنوات من التعليم اإللزامي .التعليم
األسايس متاح أيضا للبالغني ،مثل املهاجرين.
الهدف من التعليم األسايس هو دعم النمو الشخيص كأفراد وكأعضاء يف املجتمع
باإلضافة إىل تعليم املعرفة واملهارات الهامة .التعليم األسايس يوفر للجميع نفس الفرص
ملتابعة املزيد من الدراسات ،وباملجان .جميع األدوات واللوازم واملواد املستخدمة يف
التدريس مجانية أيضا للتالميذ.
وتقع مسؤولية توفري التعليم األسايس عىل عاتق البلديات ،وبالتايل تفتح املدارس
الشاملة اينام وجدت .قد تكون املدارس إما مدارس مشرتكة بجميع الصفوف واملراحل
التسعة يف نفس املبنى ،أو الصفوف  1-6و 7-9يف مباين منفصلة للمدارس .وقد
يكون لدى املدارس الريفية الصغرية يف القرى عدد محدود ال يتجاوز بضع عرشات من
التالميذ ،يف حني أن املدارس يف املدن قد يكون لديها أكرث من ألف تلميذ .وبغض النظر
عن حجم املدارس ،فإن مستوى التدريس لن يختلف إال قليال عن املعايري الدولية.
مؤهالت املعلمني هي أيضا موحدة يف كل مكان.
يتم إدراج نفقات التعليم األسايس والثانوي االعىل يف ميزانيات البلديات ،عىل
الرغم من أن الحكومة تسدد ما متوسطه  % 25من النفقات .وبلغت التكلفة التي
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يتحملها املجتمع عن التلميذ الفنلندي الواحد يف السنة الدراسية  8,025يورو (8,519
دوالرا أمريكيا) يف عام .2016
ويجري رصد نتائج التعلم لدى التالميذ يف املدارس الشاملة عن طريق
التقييامت الوطنية التي يشارك فيها ما يقرب من  5إىل  10يف املائة من الفئة العمرية
من خالل أخذ العينات العشوائية.

األهداف املوحدة للتعليم عىل الصعيد الوطني عىل مستوى البالد
تقرر الحكومة الفنلندية األهداف العامة وتقسيم الساعات بني املواضيع التي تد ّرس يف
مرحلة التعليم املبكر والتعليم األسايس والتعليم الثانوي .واستنادا إىل األهداف ،تتخذ
الوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم التابعة لوزارة التعليم والثقافة ،قرارا بشأن املناهج
الدراسية الوطنية األساسية .ويقوم مقدمو التعليم ،ومعظمهم من البلديات ،بوضع
مناهجهم الدراسية الخاصة اعتامدا ً عىل املناهج الدراسية الوطنية األساسية ،وبنا ًء عىل
ذلك تقوم املدارس بإعداد خططها الخاصة.
وهذا يضمن أن مستوى ونطاق التدريس يف نفس املواضيع هو نفسه لجميع
طالب املدارس يف جميع أنحاء البالد .ومع ذلك ،فإن النظام يسمح باإلضافات
والتخصيص والرتكيز املحيل.

وجبة غداء مجانية لكل تلميذ
يحصل كل طفل وشاب يف فنلندا ،من مرحلة الحضانة و الرعاية
النهارية وحتى املدارس الثانوية العليا واملدارس املهنية ،عىل وجبة يومية
وصحية ساخنة ،تشمل السلطة و الحليب أو املرشوبات األخرى والخبز.
وجبة الغداء املجانية مشمولة يف املنهج الدرايس .تنعش هذه الوجبة
التالميذ والطالب ،وتعطيهم الطاقة وتساعدهم عىل البقاء يف حالة نشاط
وتركيز لبقية اليوم .ويف الوقت نفسه ،فإن غداء املدرسة هو فرصة لتعليم
األطفال عن الصحة والتغذية واألخالق الحميدة.
تؤخذ الوجبات الغذائية الخاصة وأنظمة الحمية بعني االعتبار .هناك
عدد متزايد من املدارس التي تقدم خيار وجبة نباتية ،أو األغذية العضوية أو
املواد الغذائية الصديقة للبيئة كل يوم.
كانت فنلندا هي أول دولة ىف العامل تزود تالميذ املدارس بوجبة غداء
مجاين ىف عام .1948
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ه ّيا نذهب إىل
املدرسة!

مهارات التعلم للمستقبل معا يف مدرسة ميتسوكانغاس

م

جموعة فخمة من املباين امللونة تقف عىل حافة غابة ثلجية يف إحدى ضواحي مدينة أولو.
هذه هي مدرسة ميتسوكانغاس الشاملة ،حيث يتواجد أكرث من  1100تلميذ ترتاوح أعامرهم
بني  7و  16سنة وما يقارب من مائة معلم ،ومساعدين لذوي االحتياجات الخاصة وغريهم
من البالغني كل يوم.
هنا ،عىل بعد بضع مئات من الكيلومرتات من الدائرة القطبية الشاملية ،يبدأ اليوم الدرايس
يف املدرسة يف صباح كانون الثاين يناير البارد قبل ساعة من ظهور الشمس فوق األفق .ومع ذلك،
فإن تالميذ مدرسة ميتسوكانغاس ال ينزعجون من ذلك :معظمهم يأتون إىل املدرسة من املنطقة
السكنية القريبة بالدراجة عىل مدار السنة.
داخل املبنى ،يرتك التالميذ مالبسهم وأحذيتهم التي يستخدموها يف الخارج يف الرواق،
وتحيات البهجة متأل املكان بينام يقومون هم واملعلمني وأعضاء آخرين من املجتمع املدريس
بالتو ّجه نحو أعاملهم والفصول الدراسية .الجو العام ودّي ومتكافئ.
يقول كايل كومولينن ،مدير املدرسة“ :ال أستطيع أن أتذكر أسامء الجميع يف هذا الحشد
الكبري ،ولكني أحاول السري يف املمرات لتحية الناس”.
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وقد شارك املدرسة منذ البداية يف تصميم املباين والتخطيط لطرق الرتبية والتدريس:
افتتحت املدرسة يف عام  2008وال يزال يجري توسيعها .املبدأ التوجيهي للمدرسة هو الشعور
باالنتامء للجامعة املحلية ،الذي يتضح من شعار املدرسة“ :مدرستنا ميتسوكانغاس!”
يقول كومولينن“ :نحن نهدف إىل تعليم التالميذ ليس فقط املهارات األساسية ولكن أيضا
مهارات للمستقبل :التعاون واملناقشة والتفكري املستقل والتوجيه الذايت”.
تقوم املدرسة بشكل متزايد بنقل عملية التدريس من داخل الفصول الدراسية إىل العامل
الخارجي ومن الكتب إىل طرق الحصول عىل املعلومات .التعلم القائم عىل املواضيع وتنفيذ
املشاريع يعمل عىل كرس الحواجز بني مختلف املوضوعات ويعلّم التالميذ القيام بالبحث وتحليل
ومعالجة املعلومات .ويشمل كل التدريس الرتكيز عىل التعلم والعمل بشكل فعال عىل استخدام
مهارات تكنولوجيا املعلومات.
توسع دور التلميذ من متعلّم ومتلقّيي للمعلومات إىل
“لقد
بأنه:
القول
يخلص كومولينن
ّ
منتج للمعلومات .واجبنا نحن كمعلمني وأساتذة هو تشجيعهم وتوفري إطار متني لرحلة ذاتية
التوجه إىل العامل”.

يف فنلندا ،األيام املدرسية أقرص من املعدل يف بقية
بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )،(OECD
لكن بالرغم من ذلك فإنه يتم استغاللها بكفاءة .حجم
الواجبات املنزلية أيضاً أصغر وأقل من املعايري الدولية.
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ه ّيا نذهب إىل املدرسة!

اليوم املدريس لهيلام فيسوري ،من الصف الرابع

ف

ي اليوم املدريس العادي ،هيلام فيسوري البالغة من العمر  10سنوات تستيقظ يف السابعة
يف الصباح ،وتتناول وجبة اإلفطار يف املنزل .تقسم هيلام وقتها لتعيش مع والدتها وأبيها،
وكل منهام يعيش بالقرب من مدرستها .یبدأ الیوم الدرايس عادة يف الساعة  8:15صباحا،
وأحيانا يف وقت الحق ،يف الساعة التاسعة والنصف صباحا .عادة ما تذهب هيلام إىل املدرسة بالدراجة.
يوجد الصف الدرايس لهيلام يف أحدث مبنى من مدرسة ميتسوكانغاس ،واسمه كوربيمتسو،
الذي بني يف عام  .2016بدال من الفصول الدراسية التقليدية ،يضم املبنى أربع وحدات تعليمية
كبرية مساحة كل منها حوايل  320م .2وهم يضمون ثالث أو أربع مجموعات تعليمية ،ومعلميهم
ومساعديهم  100 -شخص عىل األكرث .املساحة مرنة وقابلة للتكيف والتعديل ،مام يجعل من املمكن
العمل يف مجموعة متنوعة من تركيبات املجموعات واألوضاع واالنخراط يف أنشطة مختلفة.
النوع الجديد من بيئة التعلم يتناسب جيدا ً مع هيلام.
وتقول ان «أفضل يشء هو أنك تستطيع اختيار كيف وأين تدرس وأن املساحة غري محصورة».
يف صف هيلام ،يتم توزيع الواجبات والتامرين والتدريبات لألسبوع يف أيام االثنني ،وميكن للتالميذ
أنفسهم تخطيط متى وكيف سيقومون بحلها وإكاملها .ويتم تنفيذ جزء كبري من الواجبات املدرسية عىل
شكل مجموعات وكمشاريع .يتم التخطيط للتامرين والتدريبات والواجبات والتقسيم يف مجموعات
صغرية باألخذ بعني االعتبار املتطلبات السابقة وامليول الشخصية للتالميذ.
الجو يف املساحة متعددة الوظائف يحث عىل الرتكيز والتحفيز؛ بينام تقوم مجموعة بالبحث عن
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معلومات حول البلدان يف أوروبا ،تقوم مجموعة أخرى بتعلم األفعال باللغة االنجليزية مع معلم .وبعض
املجموعات األخرى الصغرية تلعب ألعاب تعليمية ،أما الباقي فريكزون عىل القراءة .إذا كان أي طالب
يحتاج إىل عناية خاصة أو إذا حصل أمور غري مستقرة يف الغرفة ،يوجد معلم أو مساعد متاح هناك يقوم
بالتدخل .وميكن استخدام عنارص مكانية عازلة للصوت لخلق زوايا هادئة ملزيد من الدراسة الخاصة ،إذا
لزم األمر .املواضيع املفضلة لدى هليام هي الفنون والحرف اليدوية ،والتي تم تخصيص وحدة لها مجهزة
مبساحة واقية من الرطوبة.
مدة الحصص الدراسية يف مدرسة ميتسوكانغاس  60دقيقة ،وهناك اسرتاحة  15دقيقة بني كل
منها .اسرتاحة الغداء تكون مدتها أطول .األطفال يقضون االسرتاحات يف الهواء الطلق ويسمح لهم أيضا
بالتجول يف الغابة القريبة.
ينتهي اليوم املدريس لهيلام يف العادة عند الساعة  1:30بعد الظهر كحد أقىص .تعود إىل منزلها
مبفردها ،باستخدام الدراجة يف معظم األحيان .يف املنزل ،تتناول وجبة خفيفة وتنجز واجباتها الدراسية
املنزلية ،والتي تستغرق ما يقارب  10دقائق ،وأحيا ًن قد تستغرق فرتة أطول .خالل وقت فراغها ،تلعب
هليام مع أصدقائها وتأخذ دروس يف الرقص بواقع ثالثة مرات يف األسبوع .يف العادة يقوم والدها أو
والدتها باصطحابها إىل هذه الحصص ،وأحياناً تذهب مبفردها بالباص.
تقول هيلام« :عندما أكرب ،أود أن أصبح مصممة أزياء أو ممثلة».
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التعليم الثانوي

ويف نظام التعليم الفنلندي ،يعترب امتحان شهادة الثانوية العامة االختبار الوطني
الوحيد الذي يق ّيم مهارات ونضج جميع الطالب عىل الصعيد الوطني.

مسارات فردية للمهارات املهنية

ب

عد االنتهاء من الدراسة الشاملة ،فإن أقل قليال من نصف الفئة العمرية
سيواصل الدراسة يف املرحلة الثانوية العليا ،وسيتلقى أكرث من النصف
بقليل دراسات مهنية .حوايل خمسة يف املائة من التالميذ الذين يكملون
املدرسة الشاملة لن يواصلوا الدراسة .يكون التوجيه املهني متوفر لهذه الفئة.
والهدف من ذلك هو أنه بعد املدرسة الشاملة ،ينبغي للجميع الحصول عىل درجة
التعليم الثانوي عىل األقل ،وبعبارة أخرى ،يكملون امتحان شهادة الثانوية العامة أو
املؤهل الثانوي العلوي املهني.
كل من التعليم الثانوي والتعليم املهني ،مبا يف ذلك وجبات الغداء املدرسية،
مجانية ،بغض النظر عام إذا كانت املؤسسة التعليمية مملوكة من قبل البلدية أو
الوالية أو القطاع الخاص .يحتاج الطالب لرشاء الكتب املدرسية الخاصة بهم وغريها
من اللوازم .ميكن للطالب الحصول عىل مساعدات مالية من الحكومة والحصول عىل
نظام واسع من مختلف املزايا االجتامعية وخدمات دعم الرفاهية.

املدرسة الثانوية العليا وامتحان شهادة الثانوية العامة
يف املدرسة الثانوية العليا ،يستمر الحصول عىل التعليم العام املتعمق ويبدأ الطالب يف
التعرف عىل املحتوى األكادميي .يتم استخدام شهادة التخرج من املدرسة الشاملة عند
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التعليم املهني واملؤهالت

التقدم إىل املدرسة الثانوية العليا .ويدرس كل طالب يف املدرسة الثانوية العليا لغته
األم ،واللغة الوطنية األخرى ،ولغة أجنبية واحدة عىل األقل ،والرياضيات والعلوم،
والعلوم اإلنسانية واالجتامعية ،والدين أو األخالق ،فضال عن الرتبية البدنية والفنون
والحرف اليدوية .وباإلضافة إىل املواضيع اإلجبارية للجميع ،يتمتع الطالب بحرية
واسعة نسبيا يف االختيار ،وإذا رغبوا ،ميكنهم دراسة مواضيع اختيارية بعمق أكرب.
يتم تنظيم الدراسات يف دورات وتستمر ملدة  2-4سنوات ،اعتامدا عىل
الخيارات الخاصة للطالب .وتركز املناهج الدراسية يف بعض املدارس الثانوية العليا
بشكل أكربعىل بعض املواضيع الخاصة مثل املوسيقى أو األلعاب الرياضية أو الفنون
البرصية .باإلضافة إىل املهارات األكادميية ،فإن معايري التطبيق يف هذه املدارس تشمل
هوايات وميول الطالب وتركز عىل إظهار املهارات.
وتختتم دراسات املرحلة الثانوية بامتحانات شهادة الثانوية العامة الوطنية،
التي تتيح املجال إلكامل الدراسة يف معاهد التعليم العايل .يعقد هذا االمتحان كل
ربيع وخريف .يجب عىل كل مرشح إجراء اختبارات بلغته األم ،واألدب ،وثالثة
مواضيع اختيارية عىل األقل :اللغة الوطنية الثانية ،لغة أجنبية والرياضيات أو العلوم
اإلنسانية والعلوم الطبيعية .وميكن تقسيم االمتحان عىل عدة جلسات اختبار نصف
سنوية.

التعليم األسايس املهني يوفر للطالب املعرفة األساسية واالستعداد للعمل يف مهنة
باإلضافة إىل تقديم املعرفة واملهارات الهامة ملزيد من الدراسات والهوايات والتنمية
الشخصية  .51ميكن أن تبدأ الدراسات املهنية إما مبارشة بعد املدرسة الشاملة ،أو بعد
االنتهاء من التعليم الثانوي ،أو أثناء الحياة العملية .وميكن ملن حصلوا عىل مؤهل مهني
أن يواصلوا دراستهم يف الجامعات ويف جامعات العلوم التطبيقية.
ويتم توفري التعليم األسايس املهني يف عدة قطاعات ويف مجموعة متنوعة من
مقدمي الخدمات :يف املدارس املهنية ،واملدارس الثانوية الشعبية ،من خالل التدريب
عىل التلمذة الصناعية أو التعلم أثناء العمل .مدة الدراسة هي عادة  2-4سنوات
ويعتمد عىل الخلفية التعليمية للطالب ،باإلضافة إىل أمور أخرى .وميكن للطالب أيضا
إثبات كفاءتهم من خالل املؤهالت املختلفة ،والتي قد تكون أيضا املؤهالت القامئة عىل
الكفاءة.

املؤهل املزدوج واملسار الدرايس املخصص للشخص
يف العديد من البلديات ،تتاح للطالب الفرصة إلكامل كل من املدرسة الثانوية والدراسات
املهنية التي يختارونها يف نفس الوقت .يف نهاية الدراسات املشرتكة ،التي تستمر 3-4
سنوات ،سيقوموا باستكامل كل من امتحان شهادة الثانوية العامة والتأهيل املهني.
وميكن ألولئك الذين يدرسون مهنة أيضا تصميم مسار دراسة شخصية بأنفسهم وتشمل
وحدات تقدمها مدارس مختلفة يف دراستهم.
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الدراسات األكادميية والعملية مبستوى أعىل

ب

عد االنتهاء من التعليم الثانوي ،ميكن للطالب مواصلة الدراسة
يف إحدى الجامعات أو يف جامعة العلوم التطبيقية .يتم تقديم
الطلبات إىل هذه الجامعات يف البداية من خالل نظام التطبيق
املشرتك ،ويستند اختيار الطالب إما عىل شهادة الثانوية العليا ،أو امتحان
القبول ،أو اختبار الكفاءة أو مزيج منهم كلهم.

جامعات العلوم التطبيقية/التكنولوجيا
© Novia UAS

تقدم هذه الجامعات الدراسات العملية التي تتطلب كفاءة عالية
املستوى .وتشمل التخصصات التي ميكن الحصول عىل شهادات فيها:
إدارة األعامل ،والهندسة ،وتكنولوجيا املعلومات ،والخدمات االجتامعية،
والثقافة والفنون ،والتمريض ،باإلضافة إىل تخصصات أخرى.
تستغرق الدراسة يف جامعات العلوم التطبيقية من  3اىل  4سنوات
ونصف وتشمل فرتة تدريب ومامرسة عملية ملدة فصل درايس واحد.
بعد االنتهاء من درجة البكالوريوس ،أولئك الذين لديهم ثالث سنوات
عىل األقل من الخربة يف العمل ميكن أن يتقدموا للتسجيل يف برنامج
املاجستري .الدراسة بدوام كامل تستغرق مابني سنة وسنة ونصف إلكامل
درجة املاجستري .عند استيفاء رشوط معينة ،ميكن أن تؤدي الدراسات إىل
دراسات علمية إضافية يف الجامعة.

الجامعات
تضم جامعات فنلندا جميع مجاالت العلوم والفنون ،وتغطي شبكة
الجامعات البلد بأكمله .أقدم وأكرب جامعة هي جامعة هلسنيك ،التي
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تأسست يف  1640واليوم لديها أكرث من  34,000طالب .يف
املقارنات الدولية ،تم تصنيف جامعة هلسنيك بشكل متكرر من بني أفضل
 100جامعة يف العامل.
يف معظم املجاالت ،يكمل الطالب أوالً درجة البكالوريوس،
والتي تستغرق حوايل ثالث سنوات ،ومن ثم يتابعون الدراسة يف درجة
املاجستري ،والتي تكتمل يف العادة يف غضون عامني .أولئك الذين أمتوا
درجة املاجستري يف الجامعة أو جامعة العلوم التطبيقية ميكنهم أن
يتقدموا بطلب للحصول عىل مزيد من الدراسات يف الجامعة ملتابعة
درجة الليسانس أو الدكتوراه .وتقدم الجامعات أيضا خدمة تعليم الكبار
ومجموعة متنوعة من البحوث والخدمات االستشارية.

الدعم املايل واالجتامعي للدراسة
الدراسة يف مرحلة التعليم العايل مجانية للمواطنني الفنلنديني واملواطنني
من دول االتحاد األورويب وبلدان املنطقة االقتصادية األوروبية .يف ظل
ظروف معينة ،ميكن للطالب الحصول عىل املساعدات املالية ،وخدمات
اإلسكان املدعومة ،والوجبات بأسعار معقولة ،والخصومات عىل وسائل
النقل العام املحلية ،وخدمات الرعاية الصحية وغريها من الخدمات
املساندة.

الفنلنديون الحاصلون عىل التعليم العايل

فنلندا لديها ما مجموعه  14جامعة و  25جامعة
للعلوم التطبيقية ،والتي تع ّد الطالب للمهام التي
تتطلب مهارات مهنية عالية .وحاليا ،حصل ما يقرب
من  04ىف املائة من الفئة العمرية من الفنلنديني
الذين ترتاوح اعامرهم بني  30و  34عاما عىل
شهادة التعليم العاىل.

روفانيمي )(Rovaniemi

أولو )(Oulu

الجامعات يف فنلندا
			
الجامعة
		
 .1جامعة آلتو هلسنيك
		
 .2جامعة هلسنيك
		
 .3جامعة الفنون هلسنيك
		
 .4جامعة هانكن لالقتصاد
 .5جامعة توركو		
		
 .6جامعة آبو أكادميي
		
 .7جامعة تامبريي للتكنولوجيا
		
 .8جامعة تامبريي
		
 .9جامعة رشق فنلندا
 .10جامعة البيرنانتا للتكنولوجيا
		
 .11جامعة يوفاسكوال
 .12جامعة فآسا		
 .13جامعة أولو		
		
 .14جامعة البالند

املدينة

هلسنيك
هلسنيك
هلسنيك
هلسنيك ،فآسا
توركو
توركو
تامبريي
تامبريي
جونسو ،كوبيو ،سافونلينا
البيرنانتا
يوفاسكوال
فآسا
أولو
روفانيمي

فآسا )(Vaasa

كوبيو )(Kuopio
جونسو )(Joensuu
يوفاسكوال )(Jyväskylä
سافونلينا )(Savonlinna

تامبريي )(Tampere
البيرنانتا )(Lappeenranta

هلسنيك ()Helsinki

توركو )(Turku
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تطوير املهارات واملعرفة

ف

ي فنلندا ،كل شخص لديه الفرصة لتعليم وتثقيف وتطوير أنفسهم
والحصول عىل مهارات وهوايات جديدة ،إما مجانا أو بتكلفة منخفضة.

التعليم األسايس يف الفنون لألطفال والشباب
يوفر التعليم األسايس يف الفنون للطالب املهارات الالزمة للتعبري عن
أنفسهم ومواصلة التعليم املهني والعايل يف مجالهم الفني املختار بعد
استكامل الدراسات األساسية بصورة كافية .ويتم تقديم التعليم األسايس
من خالل ما يقرب من  400معهد موسيقي ،باإلضافة إىل مدارس الفنون
البرصية والرقص والدراما والفن األديب والحرف اليدوية والتصميم .التعليم
يف هذه املؤسسات له أهداف ثابتة وتتطور املادة الدراسية من مستوى
إىل آخر .تدفع أرس الطالب رسوما للفصل الدرايس ،ولكن معظم نفقات
املؤسسات تغطيها الحكومة والبلديات .ويتلقى نحو  12يف املائة من
مجموع األطفال والشباب يف فنلندا التعليم األسايس يف الفنون.
التعليم الحر الليربايل للكبار
يوجد لدى جميع البلديات تقريبا مؤسسة تعليمية واحدة عىل األقل تقدم تعليام
متحررا ليربالياً للكبار ،مدعوم من قبل املجتمع .التعليم الحر الليربايل للكبار له
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التعليم املتواصل مدى الحياة

تقاليد طويلة  -تأسست أول مدرسة ثانوية شعبية قبل نهاية القرن التاسع عرش.
التعليم الحر الليربايل للكبار متاح ألي شخص ،وعادة ما تكون التكلفة بضع
عرشات يورو لكل دورة دراسية لدراسة موضوعات مثل اللغات األجنبية والتصوير
الفوتوغرايف وعزف الجيتار وما إىل ذلك يف مراكز تعليم الكبار املوجودة يف منطقة
السكن .يف الصيف ،تتوفر دراسات عملية وأكادميية متنوعة يف الجامعات الصيفية
واملدارس الثانوية الشعبية .وتنظم املدارس الثانوية الشعبية دراسة مدتها سنة
واحدة ألولئك الذين يحاولون تحديد ما هي أفضل املهن التي تناسبهم والذين
يأخذون اسرتاحة بعد إمتام التعليم األسايس أو الثانوي.
الغرض من التعليم الحر الليربايل للكبار هو دعم التنمية الشخصية املتنوعة
وقدرة األفراد عىل العمل يف املجتمع ،وكذلك لتعزيز الدميقراطية واملساواة والتنوع
يف املجتمع الفنلندي.
وتقرر املؤسسات التعليمية بنفسها ما ستكون محتويات التعليم الحر
الليربايل للكبار الذي تقدمه ،وال تؤدي هذه الدراسة للحصول عىل شهادة .وميكن
للمجموعات التي تدير هذه املؤسسات أن تتخذ أو تحمل وجهات نظر أيديولوجية
أو دينية متنوعة ،أو أن تستند إىل االحتياجات التعليمية املحلية أو لتلك املنطقة.
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 .03ما الذي يتم تدريسه يف املدارس الفنلندية

األحياء

املدرسة الشاملة
مواضيع عامة ومشرتكة لدى الجميع:

الجغرافيا
الفيزياء
الكيمياء
الرتبية الصحية
الدين أو األخالق **
التاريخ
الدراسات االجتامعية
املوسيقى
الفنون املرئية
الحرف اليدوية
الرتبية البدنية
االقتصاد املنزيل

خارج الصف الدرايس ونحو العامل

ا

ملنهاج األسايس الوطني للتعليم األسايس ،والذي بدأ تطبيقه يف عام  ،2016يؤكد عىل تطوير بيئات
التعلم .باإلضافة إىل الصفوف الدراسية التقليدية ،فإن التعليم والدراسة بدآ بالتحرك بشكل متزايد نحو
البيئات خارج املدرسة :يتم إعطاء الدروس يف الهواء الطلق والرحالت إىل املتاحف والرشكات ،وما إىل
ذلك .األلعاب والبيئات االفرتاضية األخرى هي أيضا من بني بيئات التعلم .كام تزداد أهمية التكنولوجيا يف
األنشطة اليومية للمدارس .وتستخدم أساليب متنوعة يف تدريس جميع املواد الدراسية.

التعلم املو ّجه نحو املسائل وحل املشاكل ،والتفاعل وتحمل املسؤولية
يسلط املنهاج الدرايس الضوء عىل الكفاءة الشاملة واملستعرضة وكذلك مهارات التفاعل والتعبري .ويتم
تعليم األطفال والشباب كيفية تحمل املسؤولية فيام يخص دراستهم ،وكيفية وضع األهداف ،وحل املشاكل
وتقييم التقدم املحرز نحو تحقيق األهداف .كام تسهم التجارب الشخصية ،والعواطف ،واملصالح والتفاعل
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اللغة األم واألدب
اللغة الوطنية األخرى (الفنلندية أو السويدية)*
اللغة األجنبية

مع اآلخرين يف خلق أساس للتعلم .يقوم املعلم بتوجيه التالميذ ليصبحوا متعلمني مدى الحياة .ويويل
التعليم أيضا اهتامما ملهارات الحياة اليومية وقدرة التالميذ عىل العناية بأنفسهم.

الرياضيات

املعرفة املتعددة واملواطنة الفعالة
لقد اتسع نطاق محو األمية التقليدية ليشمل تعدد األساليب واملعرفة املتعددة ،وهو ما يعني القدرة عىل
إنتاج وتفسري املعلومات يف أشكال وبيئات وأوضاع مختلفة ،وكذلك عن طريق أدوات مختلفة شفهيا وبيانيا
وتدقيقيا وحركيا .وهذا يساعد التالميذ عىل فهم العامل املتغري من حولهم وإدراك التنوع الثقايف .وتدعم
املعرفة املتعددة تطوير التفكري النقدي والتعلم وترتبط بقوة مبهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
كام يوفر التعليم األسايس للتالميذ مهارات الحياة العملية ويدربهم ليصبحوا رواد أعامل ويشاركوا يف
املجتمع ويؤثرون فيه.

الدراسات البيئية

ميكن للتالميذ أيضا اختيار املواد االختيارية ،مبا يف ذلك دراسات
لغوية إضافية ،والدراسات الفنية والعملية أو غريها من
الدورات التي تقدمها املدرسة.

**) كقاعدة عامة ،يتلقى التالميذ يف املدرسة الشاملة التدريس
يف ديانتهم الخاصة ،أو إذا كانوا ال ينتمون إىل أي طائفة دينية،
فإنهم يتلقون التدريس يف األخالق.

*) فنلندا هي بلد ثنايئ اللغة حيث اللغة الفنلندية والسويدية هي اللغات
الرسمية .يتعلم التالميذ الناطقني باللغة الفنلندية اللغة السويدية كلغة
وطنية أخرى ويتعلم التالميذ السويديون اللغة الفنلندية.
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 .04جعل األمر ممكناً

رسنا؟
ما هو ّ

ي

ستند نجاح نظام التعليم الفنلندي إىل الخصائص الثقافية والحلول الوطنية
التي تضمن الجودة العالية للتعليم يف كل يوم.

التعليم هو أولوية وطنية

يستطيع املعلمون اختيار طرق تدريسهم

التعليم ذو قيمة عالية يف فنلندا ،وتؤمن األمة بقوة بأهمية التعليم باعتباره املحرك
الرئييس لنجاح البالد .الثقة يف التعليم وقوة املعرفة ال تزال جزءا من اإلدراك الذايت
والهوية الوطنية يف البالد .وينظر إىل التعليم أيضا عىل أنه وسيلة مركزية ملواجهة
التحدي الناشئ من العوملة .وال ينحرص تطبيق ذلك يف التعليم األسايس فحسب بل
أيضا يشمل مستويات التعليم األخرى.

يجب اتباع املناهج الدراسية الوطنية ،ولكن للمعلمني حرية اختيار أساليب
التدريس واملواد التعليمية يف الصفوف الدراسية .املعلمون هم اختصاصيون
مستقلون ،من ناحية ،يعرفون احتياجات ونقاط قوة التالميذ ،ومن ناحية أخرى،
يحرتمون األهداف املشرتكة.
مواد التعلم عالية الجودة هي عامل مهم يف العمل املدريس التطبيقي
العميل .وعىل الرغم من أن املساحة اللغوية الفنلندية صغرية ،واألقلية الناطقة
بالسويدية أصغر من ذلك ،فإنه يتم التأكيد بشدة عىل رضورة وأهمية إنتاج الكتب
املدرسية وغريها من املواد التعليمية .أصبحت املواد متاحة بشكل متزايد عىل شكل
إلكرتوين ويف االنرتنت.

التعليم العايل للمعلمني

22

املرشحني الذين يتقدمون لتدريب املعلمني هو خمسة أضعاف عدد الذين يتم
قبولهم وتوظيفهم.

معلمو املدرسة الشاملة يجب أن يكونوا من حملة شهادة املاجستري .يف الصفوف
 ،6-1يدرس معلمو الصف جميع ا ملواد ،كقاعدة عامة .وهم عادة ما يحملون
درجة املاجستري يف اآلداب يف التعليم ،مع الرتكيز عىل املهارات الرتبوية .يف الصفوف
من السابع إىل التاسع من املدرسة الشاملة ويف املدرسة الثانوية العليا ،يتم التدريس
حسب املوضوع من قبل املعلمني الذين لديهم درجة املاجستري يف هذا املوضوع
املعني وأكملوا دراسات الرتبية.

مبدأ التعليم املحيل يعني أن جميع األطفال والشباب تقريبا يذهبون إىل املدرسة

تدريب املعلمني يحظى بشعبية كبرية ويحظى هذا املجال باحرتام كبري .عدد

األقرب إىل منزلهم .وهذا مينع التمييز بني املدارس وفقا للوضع االجتامعي لألرس.

مبدأ املدرسة املحلية وثقافة الثقة

ومبا أن املدارس تحافظ عىل مستوى عال ومواصفات عالية موثوق بها ،فإن
اآلباء راضون بشكل عام عن املدارس املحلية ،ومل يتطور أي نظام من مدارس النخبة
بجانب نظام املدرسة الشاملة .برشط الحصول عىل الرتاخيص الالزمة ،فإنه يوجد
بعض املدارس الخاصة ،لكنها بالرغم من كونها خاصة إال أنها تحصل عىل دعم مادي
من الحكومة وتتبع املنهج الدرايس األسايس الوطني.

التشجيع بدالً من التحكم واملراقبة
يركز التعليم يف فنلندا عىل التعلم من خالل الرؤية والبصرية والتحفيز يف تقييم
األداء .وهي ال تستند إىل التقييم املستمر ،أو تصنيف األداء أو التنافس بني التالميذ.
بدال من ذلك ،يركز التدريس عىل إيجاد طرق التعلم التي تخدم كل تلميذ عىل
أفضل وجه وعىل دعم أولئك الذين لديهم تحديات أو صعوبات يف التعلم .كام يتم
تقديم فرصة ملواصلة الدراسة لكل تلميذ وليس هناك أي طريق مسدود أمامه يف
مسارات الدراسة.

الدعم من املجتمع
يتم دعم فرص التعليم املتكافئة لجميع األطفال من خالل خدمات الرعاية الصحية
املدرسية الشاملة واملنافع االجتامعية للتالميذ.
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قمة العامل
يتم تصنيف املدارس الفنلندية بشكل متكرر يف أعىل القامئة يف املقارنات الدولية .عىل سبيل املثال ،يف
ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،والتي تجرى كل ثالث سنوات لتقييم مهارات  PISAدراسة بيسا
.األفراد عند سن  15سنة من العمر ،حققت فنلندا أعىل املناصب خالل هذا القرن

املعرفة العلمية

:موقع فنلندا ضمن جميع الدول املشاركة
5
5
2
1
1
3

2015
2012
2009
2006
2003
2000

معرفة القراءة

:موقع فنلندا ضمن جميع الدول املشاركة
4
6
3
2
1
1

2015
2012
2009
2006
2003
2000

املعرفة بالرياضيات

:موقع فنلندا ضمن جميع الدول املشاركة
13
12
6
2
2
4
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2015
2012
2009
2006
2003
2000

الدعم االضايف متوفر عند الحاجة

إ

حدى نقاط القوة الخاصة للنظام املدريس الفنلندي هي الطريقة التي يتم بها دعم التالميذ الذين
يحتاجون إىل مساعدة خاصة .املبدأ األسايس هو أن لكل طفل وشاب الحق يف تلقي تعليم عايل
الجودة ،بغض النظر عن استعدادهم وكفاءتهم األولية.
ويحق للتالميذ الحصول عىل دعم خاص حاملا تنشأ الحاجة .وتشمل أشكال الدعم الشائعة
التعليم التعوييض يف مجموعات صغرية أو اإلرشادات الفردية .ويحق لهم الحصول عىل التعليم الفردي
وفقا لرشوطهم الشخصية حتى أثناء عمل الدراسة الجامعية .ويف معظم املدارس ،يوجد مدرسون
لذوي االحتياجات الخاصة ،ويوجد لدى جميع املدارس تقريبا مساعدين لذوي االحتياجات الخاصة .إذا
لوحظت صعوبات تعلم دامئة وكبرية عند التلميذ ،يتم وضع خطة التعلم الفردية بالنسبة له .ويدرس
التالميذ الذين يعانون من صعوبات تعليمية بسيطة أو متوسطة يف نفس املدارس والصفوف الدراسية
كغريهم ،ولكن تخصص للمدارس موارد إضافية.
أما بالنسبة للتالميذ الذين يعانون من إعاقات منوية أو إعاقات حسية حادة أو إعاقات جسدية
أو مشاكل صحية أو عقلية أخرى ،فهناك صفوف دراسية أو مدارس خاصة .وبالنسبة لبعضهم ،يستمر
التعليم اإللزامي ملدة  11عاما.
يتم دعم تعليم األطفال املهاجرين بطرق عديدة .األطفال املهاجرون الذين ال ميتلكون املهارات
أو ذوي املهارات الضعيفة يف اللغتني الفنلندية أو السويدية يتلقون تعليام تحضرييا يف مجموعات
صغرية ،ولديهم فرصة لدراسة اللغة الفنلندية وفقا ملنهج معدَّل .ويف املدن الكربى ،تتاح لألطفال
املهاجرين الفرصة لتلقي التعليم بلغتهم األم.
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1921

1948

دخول قانون التعليم اإللزامي حيز التنفيذ ،والذي
يشمل جميع األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني
 7و  13سنة

صدور قانون الوجبات املدرسية الذي ينص
عىل تقديم وجبات الغداء مجانا إىل املدارس

1958
متديد التعليم اإللزامي ملدة سنتني اضافيتني

 100عام من التعليم الفنلندي

ت

م إعطاء أولوية التعليم كعامل يضمن نجاح األمة منذ نهاية القرن التاسع عرش يف فنلندا .وكان هذا مرتبطا بالصحوة القوية
للوعي الوطني :فاألمة تحتاج إىل مواطنني متعلمني ومثقفني وتحتاج إىل ثقافة أدبية ومعرفية .وأشار هذا إىل ظهور املدارس
االبتدائية لتزويد كل طفل بتعليم ابتدايئ عام.
تم إنشاء عدد كبري من املدارس االبتدائية يف البلديات يف جميع أنحاء فنلندا يف بداية القرن العرشين .وقد سن قانون التعليم
اإللزامي يف عام  .1921والذي ألزم جميع التالميذ بإكامل ست صفوف عىل األقل يف املرحلة االبتدائية .تم وضع املنهاج الوطني األول
يف عام  .1925كانت هناك مدارس للتعليم الثانوي يف فنلندا يف وقت مبكر من القرن التاسع عرش ،ولكن عددهم زاد بشكل كبري
بعد الحرب العاملية الثانية.
وشهدت السبعينات تحوال يف نظام التعليم ،عندما حل نظام املدارس الشاملة محل نظام املدارس االبتدائية والثانوية .ويتألف
هذا النظام من تسع سنوات من التعليم األسايس ،تقدمها البلديات عموما ،كام أنه مدد التعليم اإللزامي إىل تسع سنوات .وكان
الهدف من إصالح املدارس وإدخال املدرسة الشاملة هو ضامن التعليم األسايس املتساوي املجاين لجميع األطفال بغض النظر عن مكان
عائلتهم وما هو الوضع االجتامعي واالقتصادي ألرسهم.

1971

2016

تنفيذ نظام األسبوع املدريس
لخمسة أيام

2006

االصالحات الجديدة يف املناهج الدراسية
األساسية

االصالحات يف املناهج الدراسية األساسية

1972
بدء االصالحات يف نظام املدرسة الشاملة
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 .05قضايا موضوعية يف التعليم الفنلندي

دولة رائدة يف التعليم الحديث

ا

لرؤية الطموحة لعام  2025هي أن فنلندا ستكون بلدا يريد الجميع أن يتعلموا فيه املزيد.
وقد ارتفع مستوى املعرفة والتعليم يف األمة ،بشكل يعزز تكافؤ الفرص ودعم تجديد املجتمع.
فنلندا بلد رائد يف التعليم واملعرفة والتعلم الحديث.
وتغطي اإلصالحات الحالية سلسلة املعارف بأكملها من مرحلة الطفولة املبكرة إىل أعىل
البحوث العلمية .يف فنلندا ،تطوير التعليم هو دامئا عملية تعاونية ،مبشاركة جميع املعنيني.

28

التعليم املهني
اإلصالح يف التعليم املهني هو واحد من املجاالت األوسع نطاقاً يف فنلندا منذ عقود عديدة .مل تعد
املؤھالت املھنیة محددة بطول مدة دراسة املنھاج الدرايس ولکن من خالل نتائج التعلم .الهدف
هو بناء نظام تعليم مهني مرن يستجيب عىل النحو األمثل الحتياجات الحياة العملية ويعزز
القدرة عىل التعلم طوال الحياة املهنية.

التعليم الشامل

التعليم العايل والعلم

تم البدء بتطبيق املنهاج األسايس الوطني الجديد يف املدارس منذ آب  /أغسطس  .2016ويركز
برنامج املدرسة الشاملة الجديد عىل أساليب الرتبية الحديثة ،وبيئات التعلم الجديدة ،والحوسبة
للتعليم .يف هذا اإلصالح ،يتم االستفادة الكاملة من مهارات املعلمني وتجاربهم ،مع السامح لهم
بحرية تربوية كبرية .ويتم تشجيع الحلول املحلية واإلبداع والتجريب .ويقوم مركز االبتكار الذي
يعمل مع الوكالة الوطنية للتعليم بضامن نرش أفضل املامرسات بكفاءة .وقد تم إنشاء املنتدى
الفنلندي لتعليم املعلمني من أجل تجديد تعليم املعلمني.
ويشمل تحفيز وتعزيز النشاط البدين بني األطفال يف سن الدراسة زيادة يف النشاط البدين
وخفض الوقت الذي يجلس فيه التالميذ .املدارس املتحركة هو مرشوع يضمن أن جميع التالميذ
يحصلون عىل ساعة واحدة عىل األقل من النشاط البدين كل يوم .ويتاح لألطفال والشباب أيضا
فرصا أكرب بأخذ دور فعال يف األنشطة الفنية والثقافية.

تساعد مسارات التعلم املرنة الطالب عىل إكامل دراستهم والحصول عىل شهادات الدرجات
العلمية والجمع بشكل أفضل ما بني العمل والدراسة .ويف املستقبل ،ستقدم مؤسسات التعليم
العايل يف فنلندا التعليم طوال العام .ومن شأن تعزيز بيئات التعلم الرقمي واملحوسب وتوفري
ييس أيضا التقدم املحرز يف الدراسة.
التعليم عرب اإلنرتنت أن ّ
ويجري اتخاذ خطوات جديدة لرفع مستوى التعليم العايل والبحث العلمي ،وتطوير وسط
دويل حقيقي ومجتمع للتعليم العايل والبحث العلمي .وقد أدى اندماج مؤسسات التعليم العايل
إىل حلول جديدة ومثرية مثل جامعة آلتو وجامعة تامبريي الجديدة التي عىل وشك االنجاز.
لدى فنلندا نظام ابتكار متطور وتسعى إىل زيادة تعزيز التعاون بني مؤسسات التعليم
العايل والحياة العملية ووسط األعامل .ويعود معظم النجاح يف بيئة بداية األعامل واملشاريع
إىل الحيوية يف ريادة األعامل للطالب يف مؤسسات التعليم العايل .ومن األمثلة عىل ذلك حفالت
سالش  SLUSHالتي نظمت حول العامل.

29

 .06نحو املستقبل

احتضان التحدي

ج

ودة نظام التعليم الفنلندي هي من ضمن األفضل عىل مستوى العامل .يقوم
الربوفيسور بايس سالبريغ ،الذي جعل النظام املدريس الفنلندي معروفاً يف الخارج،
وكتب العديد من الكتب املشهود لها دوليا حول هذا املوضوع ،بتقييم كيفية تطوير
املدارس الفنلندية عىل أفضل وجه ملواجهة التحديات املستقبلية.

تحفيز األوالد عىل القراءة

«معظم املهن والوظائف التي سيتم ملؤها من قبل طالب املدرسة اليوم ،مل تخلق بعد .مل تعد
املدرسة تدرب الشباب عىل الحياة العملية بالطريقة نفسها التي كانت يف وقت سابق .من
املهم تعلم املهارات والقدرات يف املدرسة التي ال تعتمد عىل املهنة أو الوضع ،مثل االتصال
والتفاعل والقيادة والتعاطف ،وحل املشاكل اإلبداعية .التعلم التعاوين واملوجه نحو حل
املسائل واملشكالت ،وتعليم مهارات املناقشة ،هي طرق جيدة ،وينبغي تطويرها أكرث».

«الفتيات الفنلنديات أفضل من الفتيان وفقاً لدراسات التعلم الدولية .إذا مل يكن هناك سوى
الفتيات يف املدارس الفنلندية ،كنا سنكون نحن وسنغافورة من أفضل الدول عىل مستوى العامل
حسب دراسة بيسا  .PISAومن بني أسباب هذا التطور أن األوالد مل يعودوا يقرؤون للمتعة،
كام كانوا يف السابق ،مام أدى إىل رسعة ضعف مهارات القراءة .واحد من أسباب تدهور
التعلم يف املدارس هو الوقت الذي يقضيه الشباب واألوالد عىل وجه الخصوص أمام أجهزة
الكمبيوتر .استعادة تعلم األوالد ملا كان عليه من قبل يتطلب اتخاذ تدابري فعالة إلدارة الوقت
سواء يف البيت أو يف املدرسة «.

التفاعل ،التعاون ،والتعلم املوجه نحو حل املسائل واملشكالت

30

واألمهات .وعلينا أيضا أن نضمن أن املدارس يف املدن الكبرية باألخص ال تتباعد يف مستواها
وتتحول إىل تصنيف مدارس جيدة ومدارس سيئة «.

االنتباه والرتكيز عىل تعليم ذوي االحتياجات الخاصة وتكافؤ الفرص لألطفال

االنفتاح عىل االبتكارات  -حتى لألفكار الغريبة

«يف ضوء نتائج دراسة بيسا  PISAلعام  ،2015فإن املساواة ،التي كانت تعترب سابقا
قوة للتعليم الفنلندي ،آخذة يف التدهور .وهذا أمر مثري للقلق ،وإليجاد تدابري عالجية فإن
ذلك يتطلب فهام عميقا للجذور االجتامعية للمشكلة .حتى عندما يكون الوضع االقتصادي
صعب ويف حالة أزمة ،ينبغي أن يتم تخصيص موارد كافية للمدارس للتعليم الخاص واألنشطة

«التعليم يف فنلندا ويف أماكن أخرى آخذ يف التغري ،ولن يكون من املمكن تلبية احتياجات
املستقبل باستخدام النامذج القدمية ،حتى لو كانت تعمل جيدا قبل ذلك .فنلندا بلد االبتكار
ومجتمع متفتح عىل العديد من األفكار الجديدة وحتى الغريبة .ولذلك ،فإن هذا سيكون
املكان املثايل الكتشاف اتجاه جديد للتعليم .بيد ان النجاح ىف ذلك سيتطلب تعاونا دوليا

الرتفيهية لألطفال؛ بينام حاليا فإن هذه األمور تعتمد بشكل متزايد عىل مدى ثراء اآلباء

وحسن نية «.
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هل تعلم؟

يف فنلندا ،يتم تقديم وجبة غداء مجانية .كانت فنلندا أول بلد يبدأ يف تقديم وجبة ساخنة يومية مجانية للطالب
منذ عام  ،1948وال تزال تقوم بذلك حتى اآلن.

اآلراء الواردة هنا تعرب عن وجهة نظر أصحابها من املؤلفني فقط.
الربيد االلكرتوينvie-50@formin.fi :
لالستخدام املرجعي بشكل حر ومجاين.

فنلندا ،الفنلنديون ،الحياة يف فنلندا

