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عن املركز

مركُز البيان للدرأسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد. مهمته الرئيسة، 
فضاًل عن قضايا أخرى، تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية 
اليت ختّص العراق بنحٍو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحٍو عام. ويسعى إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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موجز
منظمة  العلمي يف  التحصيل  ال��رائ��دة يف  ال��دول��ة  إح���دى  فنلندا ك��وهن��ا  ب���رزت  امل��اض��ي  العقد  يف 
التعاون االقتصادي والتنمية، ومن خالل دراسة مصادر صعود هذه الدولة إىل األعلى، تظهر األحباث 
تفاصيل  امل��وج��ز  ه��ذا  وي��ت��ن��اول  اآلخ��ري��ن،  على  وتفوقها  أث���رت يف جناحها  ال��يت  الرئيسة  العناصر  أح��د 
العناصر الرئيسة للنظام الناجح يف فنلندا، ودراسة إعداد املعلمي، والتعّلم، والتطوير املهين، واألنظمة 
ميكن  ال��يت  وال���دروس  ال��ق��رار،  وصنع  هل��ا،  املستقبلية  السياسة  وقضايا  والتقييم،  للمناهج  وامل��م��ارس��ات 

للواليات املتحدة أن تتعلمها من جناح فنلندا.

يف  وكتابة  ق��راءة  اجملتمعات  أكثر  أحد  فنلندا  تُعدُّ  العلمي،  التحصيل  من  عالية  مستويات  مع 
العامل؛ لدخول أكثر من 98 يف املئة لدروس ما قبل املدرسة، وإكمال 99 يف املئة للتعليم األساسي 
اإللزامي، وخترج 94 يف املئة من املدارس اإلعدادية، فضاًل عن معدالت إكمال التعليم اإلعدادي املهين 

اليت تصل إىل 90 يف املئة )Välijärvi وSahlberg، 2008، إحصائيات فنلندا، 2010(.

ومنذ ظهورها يف عام 2000 كأعلى الدول يف تقييم الربنامج الدويل لتقييم الطلبة PISA يف 
لدراسة »املعجزة  البالد  بالتدفق على  الباحثون  بدأ   ،OECD والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 
الفنلندية«، كيف لبلد مع نظام تعليم غري ممّيز يف الثمانينيات أن يصل إىل قمة الطبقة العاملية خالل 
اليت أدت إىل  العناصر  بقية  يهيمن على  البحوث والتجارب إىل عنصر واحد  إذنْ تشري  بضعة عقود؟ 
أداه  الذي  الدور احلاسم  التقرير  املمتازون(. وسيبحث هذا  فلندا وهو: )املعلمون  التعليم فيب  تطور 

املعلمون يف التحّول الكبري لنظام التعليم يف فنلندا.

سر النجاح في فنلندا: إعداد المعلمين

باسي سالبريج*

بكلية  التطبيقي  للتعليم  زائ��ر  أستاذ  منصب  حاليا  يشغل  فنلندي،  وباحث  وكاتب  معلم  وال��ت��ع��اون،  ال��دويل  احل��راك  مركز  ع��ام  مدير   *
وباحثاً  للمعلمي،  ومدرباً  مدرسياً  معلماً  السابق  يف  عمل  وقد  األمريكية.  املتحدة  الواليات  هارفارد،  جبامعة  للتعليم  العليا  الدراسات 

ومستشاراً يف جمال السياسات يف فنلندا. للمزيد انظر:
http://www.eces.org.eg/MediaFiles/events/406b87cd.pdf

مركز ستانفورد لسياسة الفرص يف التعليم: موجز حبث
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املعلم يف اجملتمع الفنلندي:
املعلمون حالياً  ويتمتع  الفنلندي،  اجملتمع  ثقافة  يتجزأ من  ال  ج��زءاً  التعليم -دائمًا-  لقد كان 
باحرتام كبري وثقة عالية هناك، وينظر الفنلنديون إىل التعليم كعمل نبيل ومرموق، كالطب، والقانون، 
الرئيس  وليس ماديّاً، فاملعلمون هم السبب  واالقتصاد، وواحدة من املهن اليت يكون غرضها أخالقياً 

لقيادة فنلندا للمجتمع الدويل يف جمال حمو األمية، والعلوم، والرياضيات. 

ظل مستوى التحصيل التعليمي يف فنلندا منخفضاً نوعاً ما حىت الستينيات، إذ كان 1 من 10 
فنلنديي بالغي يف ذلك الوقت قد أكمل أكثر من تسع سنوات من التعليم األساسي؛ وكان حتقيق 
شهادة جامعية أمراً غري مألوف )Sahlberg ، 2007(، يف ذلك الوقت كان مستوى تعليم األمة 
والنرويج،  )الدمنارك،  األسكندنافيي،  عن جرياهنا  البريو، ومتخلفاً  أو  ماليزيا  املوجود يف  لذلك  مماثاًل 
والسويد(، أما اليوم فتعرتف فنلندا علناً بقيمة معلميها، وتثق بأحكامهم وقراراهتم املهنية يف املدارس، 
فمن دون املعلمي املمتازين كان من املستحيل لفنلندا حتقيق النجاح الدويل الذي وصلت إليه حالياً.

الفنلنديي ال يدخلون  أن األطفال  بالنظر إىل  التعليمية أكثر روعة  ويبدو أن هذه اإلجن��ازات 
اختياري  ع��ام  م��ن  ال��ي��وم  فنلندا  التعليمي يف  النظام  يتكّون  إذنْ  السابعة،  س��ن  ح��ىت  األساسية  امل���دارس 
)مرحلة ما قبل املدرسة( يف سن السادسة، تليها املدرسة األساسية لتسع سنوات، ست سنوات منها 
إلزامي للجميع، ويعقب ذلك مدة  يف املدرسة االبتدائية والثالث األخرى يف املدرسة املتوسطة وهذا 
ثالث سنوات من التعليم اإلعدادي الطوعي مع اجتاهي: التعليم العام أو التعليم املهين، ويقدم اخلرباء 
واملعلمون الذين يركزون يف موضوع التعليم تعليمات للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية وكذلك على 

املستوى اإلعدادي.

ال يعتمد نظام التعليم الفنلندي على اختبار الطالب املوحد لتحسي أداء املدارس؛ وال يعتمد 
على نظام التفتيش الدقيق، فبداًل من املساءلة على أساس االختبار، يعتمد النظام الفنلندي على خربة 

ومساءلة املعلمي الذين هم على دراية بطالهبم وملتزمي جتاهم.

التحّول إىل التعليم
يعد التعليم املهنة األكثر متّيزاً بي الشباب الفنلنديي يف استطالعات الرأي املنتظمة بي خرجيي 
املدارس اإلعدادية )Helsingin Sanomat ، 2004(، إذ إن احلصول على وظيفة معلم يف 
مدرسة أساسية يف فنلندا هي عملية تنافسية للغاية، واألفضل واألملع يف فنلندا هم فقط من يستطيعون 
حتقيق هذه األحالم املهنية، ففي كل فصل ربيع يقدم اآلالف من خرجيي املدارس اإلعدادية طلباهتم 
اإلع��دادي��ة  ال��دراس��ة  إمت��ام  ال��ع��ادة ال يكفي  فنلندية، ويف  مث��اين جامعات  املعلمي يف  تربية  إدارات  إىل 
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الناجحون  املرشحون  يكون  أن  بل جيب  القبول،  على  للحصول  الصارم  اإلع��دادي��ة  امتحان  واجتياز 
حاصلي على أعلى الدرجات وميتلكون مهارات ممتازة، يتم قبول حوايل 1 فقط من كل 10 متقدمي 
سنوياً للدراسة ليصبحوا معلمي يف مدرسة أساسية فنلندية، ومن بي مجيع فئات املعلمي، يتم اختيار 

حوايل 5000 معلم من حوايل 20000 متقدم.

اختيار  يتم  األوىل:  األساسية:  للمدارس  املعلمي  لتأهيل  االختيار  عملية  يف  مرحلتان  هناك 
الثانوية  امل���دارس  ودب��ل��وم  العامة،  اإلع��دادي��ة  الشهادة  امتحان  نتائج  على  ب��ن��اًء  املرشحي  م��ن  جمموعة 
الصادرة من قبل املدرسة، والسجالت ذات الصلة من اإلجنازات خارج املدرسة، ويف املرحلة الثانية: 

تكون اإلجراءات كاآليت:

1. يكمل املرشحون امتحاناً حتريرياً حول الكتب املخصصة يف الرتبية والتعليم.

إذ  املدرسة ملالحظة نشاطهم،  املرشحون يف حاالت خمتربية مشاهبة ملا حيدث يف  2. ينخرط 
تدخل مهارات التفاعل والتواصل االجتماعي يف اللعبة. 

 3. جترى مقابالت مع املرشحي املتميزين ويطلب منهم شرح األسباب اليت دفعتهم ليصبحوا 
نفقة  على  ال��ص��ارم  املعلمي  إع��داد  برنامج  العالية  الكفاءة  ذوي  املرشحون  ه��ؤالء  يكمل  مث  معلمي، 

احلكومة.

كان يتم إعداد معلمي املدارس األساسية يف فلندا يف كليات املعلمي حىت منتصف السبعينيات، 
السبعينيات  هناية  وحبلول  الفنلندية،  للجامعات  اخلاضعة  األقسام  يف  اإلع��دادي��ة  معلمو  ي��درس  بينما 
البحث  ومناهج  العلمي  احملتوى  ب��دأ  نفسه  الوقت  ويف  جامعية،  املعلمي  إع��داد  برامج  أصبحت كل 
الرتبوية بإثراء املناهج التعليمية للمعلمي، فتعليم املعلمي اآلن قائم على البحوث العلمية، وهذا يعين 
أنه جيب أن تكون معتمدة على املعرفة العلمية وتركز يف عمليات التفكري واملهارات املعرفية املستخدمة 

.)Niemi، 2006و Jakku-Sihvonen( يف إجراء البحوث

الفنلندية  امل��دارس األساسية واإلع��دادي��ة  دائ��م كمعلم يف مجيع   إن ش��رط احلصول على عمل 
اليوم يتطلب احلصول على درجة املاجستري، بينما جيب أن يكون معلمو احلضانة ورياض األطفال من 
الشباب معلمي يف  الرئيس كي يصبح  السبب  األجور  البكالوريوس، وليست  احلاصلي على شهادة 
فنلندا، اذ إهنم يكسبون مرتبات قريبة جداً من متوسط   املستوى الوطين للمرتبات، أي ما يعادل ما 
حيصل عليه معلمو املدارس اإلعدادية يف منتصف حياهتم املهنية يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
الذي يبلغ حوايل 38500 دوالر  )OECD، 2008(، واألهم من املرتبات هي العوامل املتمثلة 
باملكانة االجتماعية العالية واالستقاللية املهنية يف املدارس، وروح التعليم وخدمة اجملتمع والصاحل العام؛ 
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وهلذا فإن الشباب الفنلنديي ينظرون إىل التدريس كمهنة مساوية للمهن األخرى اليت يعمل فيها الناس 
بنحٍو مستقل ويعتمد فيها على املعارف واملهارات العلمية اليت اكتسبوها خالل دراستهم اجلامعية.

تثقيف معلمي املدارس حول معرفة اجملتمع:
 Sahlberg( ًتشري املؤشرات الدولية إىل أن فنلندا واحدة من جمتمعات املعرفة األكثر تقدما
2007 ،(، وقد أدت املدارس دوراً مهماً يف حتويل فنلندا من دولة صناعية تقليدية إىل اقتصاد حديث 
قائم على االبتكار واملعرفة، وهذا مل يكن ممكنا من دون التحسينات الكبرية يف الكيفية اليت ي�َُعدُّ هبا 

الفنلنديون. املعلمون 

املعايري العاملية العالية:
يهدف تعليم املعلمي يف فلندا إىل التنمية املتوازنة للكفاءات الشخصية واملهنية للمعلم، ويركز 
االهتمام بنحٍو خاص على بناء مهارات التفكري الرتبوية اليت متكن املعلمي من إدارة العملية التعليمية 
على وفق املعرفة التعليمية واملمارسات املعاصرة )Westbury وآخرون، 2005(، يدرس املرشحون 
للتعّلم يف املدرسة األساسية ثالثة جماالت رئيسة هي: )1( نظرية التعليم، )2( معرفة احملتوى الرتبوي، 
امل���دارس  معلمو  امل��اج��س��ت��ري، ويكمل  منهم رس��ال��ة  ط��ال��ب  وامل��م��ارس��ة، مث يكمل ك��ل  التعليم  ف��ن   )3(
األساسية احملتملون عادًة إطروحاهتم يف جمال التعليم، وخيتار معلمو املرحلة اإلعدادية موضوعات ضمن 
اختصاصاهتم، إذ إن مستوى التوقعات األكادميية إلعداد املعلمي جيب أن يكون مماثاًل جلميع املعلمي 

من املرحلة األساسية إىل املرحلة اإلعدادية.

إن إعداد املعلمي الفنلنديي يتوافق واملنطقة األوروبية للتعليم العايل )2009(، يف إطار جيري وضعه 
معايري  األوروبية من خالل  اجلامعات  توحيد فضاء  املشروع يسعى إىل  البولوين، وهذا  املشروع  إىل جانب 
وقوانيي موحدة، وتقدم اجلامعات الفنلندية -حاليًا- برنامج شهادة ذا مستويي، شهادة بكالوريوس إلزامية 
ملدة ثالث سنوات مث شهادة املاجستري ملدة سنتي، وتقدم هذه الشهادات يف برامج متعددة التخصصات 
اليت تتكون من دراسات يف اثني من املوضوعات على األقل، وتعتمد الدراسات على نظام الدرجات املعتمد 
أوروب��ي��ة، ويستند  دول��ة  املستخدم يف 46   ECTS املعتمدة  للساعات  الرتاكمي  األورويب  النظام  قبل  من 
النظام األورويب إىل افرتاض أن 60 ساعة معتمدة تقيس حجم عمل الطالب بدوام كامل خالل عام دراسي 
واحد، وكل درجة من ECTS تعتمد على حوايل 25 إىل 30 ساعة عمل، وجيب على املعلمي قضاء 
 ECTS للحصول على البكالوريوس تليها 120 ساعة معتمدة من ECTS 180 ساعة معتمدة من
التعليم -مبا يف ذلك  املاجستري يف  النجاح على درجة  املاجستري، ويستغرق حصول  للحصول على درجة 
.)Ministry  of Education، 2007( درجة البكالوريوس- من مخسة إىل سبع سنوات ونصف
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اإلعداد القوي يف احملتوى وطرق التدريس:
املعارف واملهارات  ميتلكون  املعدين حديثاً  الفنلنديي  املعلمي  النطاق أن  املنهج واسع  يضمن 
البصرية  ميتلكون  احملتملي  املعلمي  أن  أيضا  يعين  وه��ذا  والعملي،  النظري  اجمل��ال  من  يف كل  املتوازنة 
املهنية العميقة يف التعليم من عدة زوايا، مبا يف ذلك علم النفس الرتبوي، وعلم االجتماع، ونظريات 
املناهج، والتقييم، وتعليم ذوي االحتياجات اخلاصة، وكذلك معرفة احملتوى الرتبوي يف املناطق اخلاضعة 
تنسيقها  يتم  تعليم معلمي خاصة هبا، ومناهج  اسرتاتيجيات  الثماين  اجلامعات  احمل��ددة، متتلك مجيع 
مل��وارد  استخدام  أفضل  حتقيق  أج��ل  من  حملياً  توضع  ولكنها  االت��س��اق،  لضمان  الوطين  الصعيد  على 

اجلامعة واملوارد األخرى اجملاورة.

من  معتمدة  ساعة   60 عامة-  -كقاعدة  األساسية  امل��دارس  يف  املعلمي  تعليم  نظام  يشمل 
أخرى  جم��االت  ECTS يف  معتمدة من  يقل عن 60 ساعة  وم��ا ال  الرتبوية  للدراسات   ECTS
البحثية،  الدراسية  احللقات  يف  واملشاركة  مستقاًل،  حبثاً  املاجستري  رسالة  وتتطلب  الرتبوية،  العلوم  يف 
وتقدمي دراسة تعليمية هنائية، وإن الدرجة املشرتكة املرتبطة هبذا العمل البحثي يف   اجلامعات هو 40 
املرشحي  من  فنلندا  يف  املتجددة  املعلمي  إع��داد  مناهج  وتتوقع   ،ECTS قبل  من  معتمدة  ساعة 
الذين يريدون التعليم يف املدارس األساسية إكمال ختصص يف العلوم الرتبوية وما جمموعه 60 ساعة 
معتمدة من ECTS كدراسات جانبية حول املوضوعات املدرجة يف مناهج اإلطار الوطين للمدارس 

األساسية.

األس��اس��ي��ة، ولكن  امل���دارس  املعلمي يف  نفسها إلع��داد  امل��ب��ادئ  املتخصصة  امل��واد  معلمو  يتبع 
برتتيب خمتلف، إذ يتخصص مدرس املادة يف املوضوع الذي سيدرسه -كالرياضيات أو املوسيقى على 
سبيل املثال- وتشمل الدراسات املتقدمة إكمال 90 ساعة معتمدة من ESCT، وفضاًل عن ذلك 
والتعليم  الرتبية  وزارة  تنظم  ثانية. عموما،  دراسية  مادة  من  معتمدة  إكمال 60 ساعة  عليهم  يتحتم 
دورات يف الدراسات الرتبوية بالتعاون مع برامج حول موضوعات معينة مقدمة من قبل الكليات، اليت 
ت�َُعدُّ مسؤولة عن إعداد املعلمي، وتعطي الكليات األكادميية اليت لديها دوراً مهّماً يف إعداد املعلمي 

يف فنلندا درجة املاجستري  ملدرسي مواد حمددة.

أواًل  املاجستري  الطلبة  األوىل يكمل  ما:  مبوضوع  خمتصاً  معلماً  لتصبح  رئيستان  هناك طريقتان 
بالتسجيل يف قسم إعداد  الطالب  ثانويي، مث يقوم  يف موضوع رئيٍس واح��د وموضوع أو موضوعي 
املعلمي للرتكيز يف املوضوع الذي سيدرسونه، يتم إمضاء سنة دراسية واحدة )60 ساعة معتمدة من 
قبل ESCT( يف الدراسات الرتبوية، مع الرتكيز يف اسرتاتيجيات تدريس املوضوع الذي خيتص فيه 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

8

الطلبة، أّما الطريقة األخرى فهي التسجيل املباشر لربنامج تعليم املدرسي حي البدء بدراسة املوضوع 
الرتبوية يف وزارة  بالدراسات  الطلبة  يبدأ  املوضوع،  دراس��ة  الثانية من  السنة  به، وبعد  الذي سيختص 
التعليم، وأن املنهج الدراسي هلذا املسار الثاين مطابق لألول، وخيتلف فقط يف مسارات البكالوريوس 
واملاجستري، وعادة ما يزيد على أربعة فصول دراسية كما هو مبي يف املثال من جامعة هلسنكي يف 

اجلدول )1(.

)ESCT (البكلوريوس )25 ساعةESCT املاجستري )35 ساعة

الفصل الدراسي األول )18 ساعة معتمدة(
❒ علم نفس النمو والتعلم )4 ساعات(

❒ التعليم اخلاص )4 ساعات(
❒ مقدمة إلخضاع فن التعليم )10 ساعات(

الفصل الثالث )17 ساعة معتمدة(
❒أسس التعليم االجتماعية والتأرخيية والفلسفية

 )5 ساعات(
❒ تقييم التعليم وتطويره )7 ساعات(

❒ اخلضوع للتعليم املتقدم يف مدرسة إعداد املعلمي أو يف 
املدرسة املختصة باملوضوع الدراسي )5 ساعات(

الفصل الدراسي الثاين )7 ساعات معتمدة(
❒ اخلضوع األساسي يف مدرسة إعداد املعلمي )7(

الفصل الرابع )12 ساعة معتمدة( حلقة حبث )4(
❒ اخلضوع للتعليم النهائي يف مدرسة إعداد املعلمي أو يف 

املدرسة املختصة باملوضوع الدراسي )8(

كجزء من برنامج املاجستري )يرتبط حبقل املاجستري املقابل(:
❒ منهجية البحث )6(

اجلدول )1( هيكلية برنامج إعداد مدرس مادة ما يف جامعة هلسنكي.

يتم ترتيب التدريس يف أقسام إعداد املعلمي لتعكس املبادئ الرتبوية اليت من املتوقع أن متارس 
ل��ه احلكم  أس��ت��اذ جامعي  أن ك��ل  م��ن  ال��رغ��م  داخ��ل فصوهلم -ع��ل��ى  املعدين حديثاً  املعلمي  قبل  م��ن 
والسلطة الذاتية الرتبوية الكاملة- وكل جمموعة من املعلمي يف فنلندا لديها اسرتاتيجية مفصلة وملزمة 
الرتبوية اليت تركز يف املوضوع  يف كثري من األحيان لتحسي جودة برامج إعداد املعلم، إن األساليب 
وحبوثه وتعليم العلوم بنحٍو جّيد متقدمٌة جداً يف اجلامعات الفنلندية، وإن اسرتاتيجيات التعّلم التعاوين 
أمٌر شائع يف مجيع  التعليم  لدعم  الكمبيوتر  التأملية، واستخدام  املشاكل، واملمارسة  القائم على حل 
املبتكرة  اجلامعية  التدريس  ممارسات  خبدمة  الفنلندي  التعليم  تقييم  نظام  ويقوم  الفنلندية،  اجلامعات 

والفعالة اليت تقود إىل تطورات إجيابية.
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التكامل بني النظرية والبحث واملمارسة:
إن التزام معلمي فنلندا بالبحوث العملية حول التدريس يعين أن النظريات الرتبوية ومنهجيات البحث 
منهجياً  لتخلق مساراً  للمعلمي  الدراسية  املناهج  اإلع��داد، ومت تصميم  برامج  مهّماً يف  واملمارسة تؤدي دوراً 
ينشأ لدى كل  الرتبوية،  للعلوم  تقدماً  اجمل��االت األكثر  الرتبوي إىل  البحث  ملناهج  العلمي  التفكري  من أسس 
طالب فهٌم بطبيعة النظام متعدد اخلصائص من الناحية العملية التعليمية، ويتم كذلك تعليم الطلبة الفنلنديي 
للتعليم، والعنصر اآلخر املهم  النظرية  العملية أو  البحوث وتقدميها حول اجلوانب  املهارات يف كيفية تصميم 
املنهج  من  مهماً  الذي يعدُّ ج��زءاً  امل��دارس  العملي يف  التدريب  البحوث هو  القائم على  الفنلندي  التعليم  يف 

الدراسي الذي يتكامل مع البحث والنظرية.

مت دمج ممارسة التدريس يف كل من الدراسات النظرية واملنهجية، وخالل الربنامج الذي يستمر ملدة 
مخس سنوات، يتحول املرشحون من ممارسة التدريس األساسية إىل ممارسة التدريس املتقدمة ومن مث إىل ممارسة 
التدريس النهائية، وخالل كل مرحلة من هذه املراحل، يطلع الطالب على فصول تدرس من قبل معلمي ذوي 
خربة، وميارسون التدريس حتت أنظار املعلمي املشرفي، وتقدمي دروس مستقلة جملموعات خمتلفة من التالميذ 

بينما يتم تقييمهم من قبل املشرفي واحملاضرين من وزارة الرتبية والتعليم.

هناك نوعان رئيسان من اخلربات العملية يف برامج إعداد املعلمي يف فنلندا: األول: هو جزء بسيط 
من التدريب املختربي، حيدث يف ندوات ودروس يف جمموعات صغرية يف وزارة الرتبية والتعليم، حيث ميارس 
الطالب مهارات التدريس األساسية أمام أقراهنم، واآلخر: التدريس الرئيس الذي حيدث يف الغالب يف مدارس 
العامة،  امل��دارس  تشابه  وال��يت  ومم��ارس��ات خاصة،  مناهج  هلا  ال��يت  للجامعات،  التابعة  اخلاصة  املعلمي  إع��داد 
علَّمون يف املدارس األساسية ما 

ُ
وميارسة بعض طلبة التعليم أيضاً يف شبكة حمددة من املدارس. يكرس الطلبة امل

يقرب من 15 يف املئة من وقت الدراسة املقصود )حوايل 40 ساعة معتمدة من ECTS( ملمارسة التدريس 
يف املدارس، أما يف ما يتعلق بإعداد املعلمي املختصي مبوضوعات حمددة فإن ممارسة التدريس تشكل حوايل 

ثلث املناهج الدراسية.

الطلبة  فيها  يقوم  ال��يت  للشبكة  الرئيس  اجل��زء  تشكل  املعلمي  إع��داد  أقسام  أن  من  الرغم  على 
احلقلية(  البلدية  امل��دارس  )وتسمى  العامة  امل��دارس  بعض  أن  إال  التدريس،  ممارسة  بإكمال  الفنلنديون 
تقوم أيضا بالغرض نفسه )انظر الشكل )1( يف أدناه(. متتلك املدارس اليت جيري فيها ممارسة التدريس 
مستوى أعلى من املتطلبات للموظفي الفنيي واملعلمي املشرفي ليثبتوا أهنم أكفاء للعمل مع الطالب 
الرتبية  بالتعاون مع وزارة  والتطوير  البحث  تتابع  املعلمي  إعداد  أقسام  أن  أيضا  املتوقع  املعلمي، ومن 
والتعليم، وأحياناً مع الكليات األكادميية اليت لديها أيضا وظائف للمعلمي؛ لذلك ميكن هلذه املدارس 
إدخال عينة من الدروس واملناهج البديلة للطالب املعلمي، ومتلك هذه املدارس أيضا مدرسي مستعدين 
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ومطلعي بنحٍو جّيد على اسرتاتيجيات اإلشراف والتقييم والتطوير املهين للمعلمي.

الشكل )1(: هيكلية جامعة أولو وتنظيم املعلمني:

املهنية: التعلم والتنمية 
العليا  ال��دراس��ات  إكمال  حق  املاجستري  درج��ة  على  احلاصلون  الفنلنديون  املعلمون  ميتلك 
للُمضّي ُقُدماً يف تطورهم املهين، ويستغل العديد من املعلمي هذه الفرصة ملتابعة دراسات الدكتوراه 
التعليم، ويف كثري من األحيان يفعلون ذلك بينما يدرسون يف املدرسة. لدراسات الدكتوراه يف  يف 
التعليم، وجيب على الطالب إكمال الدراسات العليا يف العلوم الرتبوية، وهذا يعين أنَّ على مدرسي 
يتسىن هلم فهم اختصاصهم فقط،  التعليم؛ حىت ال  الرتكيز األكادميي إىل  تغيري تركيزهم من  امل��واد 

ولكن أيضاً كيف ميكنهم التعليم بنحٍو أفضل أيضاً.

بينما يتم اإلشادة باهلكيلية األكادميية واملنهجية عالية اجلودة لعملية إعداد املعلم الفنلندي 
)Jussila و Saari، 2000(، إال أنَّ التنمية املهنية وبرامج املعلمي أكثر تنوعاً من ذلك بكثري، 
وإن حتضري املعلمي اجلدد يف أول موقف تدريسي ليس موحداً كاإلعداد األويل، فاألمر مرتوك لكل 
من  امل��دارس -كجزء  بعض  اعتمدت  وق��د  التدريس،  ملهام  اجل��دد  املعلمي  لرعاية وحتضري  مدرسة 
مهمتها- على اإلجراءات املتقدمة ونظم دعم املوظفي اجلدد، يف حي أن املدارس األخرى قدمت 
عروضاً يسرية للمعلمي اجلدد ورحبت هبم وعرفتهم على صفوفهم، ويكون تعريف املعلم -يف بعض 
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املدارس- مسؤولية املديرين أو نواهبم، بينما يف حاالت أخرى يتم تعريف املدرس من قبل املعلمي 
ذوي اخلربة، إن تقدمي املعلمي يف املدارس حيتاج إىل مزيد من التطوير يف فنلندا، كما أشري إىل ذلك 

يف تقرير املفوضية األوروبية مؤخراً )2004(.

إذ إن اجملالس  الفلندي،  التعليم  التغرّي يف خدمة  إث���ارة خم��اوف ح��ول  يف اآلون���ة األخ���رية مت 
البلدية، اليت تشرف على املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية، هي املسؤولة عن توفري فرص التعلم 
التدريب  برامج  تنظم  الفنلندية  البلدية  بناًء على احتياجاهتم، يف حي أن بعض اجملالس  للمعلمي 
أثناء اخلدمة بنحٍو موحد جلميع املعلمي، ويف حاالت أخرى يكون األمر مرتوكاً للمعلمي أو مديري 

املدارس كي يقّرروا كمية التطوير املهين ونوعيته املطلوبة وما إذا كان سيتم متويلها أم ال.

 على الرغم من أن امل��دارس متول بصورة عادلة إال أن احلكومة املركزية متتلك تأثرياً حمدوداً 
فقط على قرارات امليزانية املقدمة من قبل اجملالس البلدية أو املدارس؛ لذلك تتلقى بعض املدارس 
خم��ص��ص��ات أك���رب للتطوير امل��ه��ين لتحسي امل��درس��ة م��ن غ��ريه��ا، والس��ي��م��ا أث��ن��اء أوق���ات االن��ك��م��اش 

االقتصادي اليت تتالشى فيها ميزانيات التنمية املهنية أوال.

وعلى  املهين،  والتطوير  للتخطيط  أي��ام  ثالثة  ختصيص  للمعلمي  السنوية  الواجبات  تشمل 
وفق دراسة استقصائية وطنية فنلندية فيخصص املعلمون حوايل سبعة أيام عمل يف السنة كمتوسط 
للعمل على التنمية املهنية يف عام 2007؛ ما يقرب من نصفه هذا مأخوذ من الوقت الشخصي 
للمعلمي، وقد شارك حوايل ثلثي معلمي املدارس االبتدائية واإلعدادية يف التطوير املهين يف تلك 

.)Kumpulainen، 2007( السنة

ورداً على خماوف تناقص املشاركة يف التنمية املهنية )وزارة الرتبية والتعليم، 2009(، ختطط 
على  املعلمي  مجيع  ح��ص��ول  تتطلب  سبل  وت���درس  املهنية،  التنمية  م��ي��زان��ي��ات  زي���ادة  إىل  احل��ك��وم��ة 
التدريب املهين املناسب واملمول من قبل اجملالس البلدية، إذ ختصص الدولة سنوياً حنو 30 مليون 
العايل  التعليم  م��ن  أش��ك��ال خمتلفة  م��ن خ��الل  امل���دارس  وم��دي��ري  للمعلمي  املهنية  التنمية  دوالر يف 
والتعليم املستمر، وحتدد احلكومة الرتكيز يف التدريب على أساس احتياجات التنمية التعليمية الوطنية 
والتعليم  الرتبية  وزارة  وختطط  تنافسي،  أس��اس  على  التدريب  يوفر  من  مع  التعاقد  ويكون  احلالية، 
الفنلندية )2009( بالتعاون مع اجملالس البلدية إىل مضاعفة التمويل العام للتنمية املهنية للمعلمي 

حبلول عام 2016.
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أدوات املعلم:
املناهج الدراسية والتقييم

السبعينيات، كربت  األكادميية يف  اجلامعية  الدراسات  من  املعلمي ج��زءاً  تعليم  أن أصبح  منذ 
اهلوية املهنية للمعلمي الفنلنديي وحتسن وضعهم، وخالل إصالحات التعليم يف فنلندا طالب املعلمون 
مبزيٍد من السيطرة واملسؤولية لتقييم املناهج والطالب )Aho وآخرون، 2006(. إن السلطة املهنية 
واالس��ت��ق��الل��ي��ة ال��يت يتمتع هب��ا امل��ع��ل��م��ون يف فنلندا ت��ع��دُّ ع��ام��اًل م��ه��م��اً يف ش��رح ن��ظ��رة ك��ث��ري م��ن الشباب 

الفنلنديي إىل التدريس كعمل مستقبلي.

إن اإلطار املنهجي الوطين للمدرسة األساسية والوثائق املماثلة للتعليم اإلعدادي توفر التوجيه 
على  املوافقة  وتتم  البلدية،  واجمل��ال��س  امل���دارس  عاتق  على  يقع  للمناهج  التخطيط  أن  إال  للمعلمي، 
رئيساً يف  املناهج الدراسية من قبل السلطات التعليمية احمللية، ويؤدي املعلمون ومديريو املدارس دوراً 
تصميم املناهج، ويوفر التدريب للمعلمي املعرفة باملنهج والتخطيط املتطور واملهارات، وفضاًل عن ذلك 
فقد ساعدت أمهية تصميم املناهج الدراسية يف ممارسات املعلم على حتويل الرتكيز من التطوير املهين 

من التدريب اجملزأ أثناء اخلدمة إىل تدريب أكثر نظامية يأيت ضمن اجلهود النظرية لتحسي املدرسة.

يؤدي املعلمون دوراً رئيساً يف تقييم الطالب فضاًل عن تصميم املناهج، إذ ال تستخدم املدارس 
الفنلندية االختبارات املوحدة لتحديد جناح الطالب، وهناك ثالثة أسباب رئيسة لذلك: 

التقييم على االرض موجودة بنحٍو جيد يف املناهج الدراسية الوطنية، إاًل أّن  أوال: إن ممارسة 
سياسة التعليم يف فنلندا تعطي أولوية عالية للتعليم واإلبداع الفردي كونه جزءاً مهّماً من الطريقة اليت 
تعمل هبا املدارس؛ ولذلك فإن احلكم على تقدم كل طالب يف املدرسة يكون حسب التقدم والتطور 

الفردي والقدرات وليس على أساس املؤشرات اإلحصائية.

تقود  أن  هلا  ينبغي  والتعّلم  والتدريس،  الدراسية،  املناهج  أن  على  التعليم  مطورو  يصر  ثانيا: 
تدريس املعلمي يف املدارس بداًل من االختبار، ومت تضمي تقييم الطلبة يف املدارس الفنلندية يف عملية 

التعليم والتعّلم واستخدامها لتحسي عمل كل من املعلمي والطلبة على مدار العام الدراسي. 

مسؤولية  وليس  امل��درس��ة  مسؤولية  ه  بِ��َع��دِّ فنلندا  يف  للطالب  األك��ادمي��ي  األداء  إىل  ينظر  ثالثا: 
املعلمون  يقوم  حينما  املقارنة  يف  القيود  بعض  بوجود  الفنلندية  امل��دارس  وتعرتف  اخلارجية،  األط��راف 
بتقييم درجات الطالب ويف الوقت نفسه يعتقد الفنلنديون أن املشاكل غالباً ما ترتبط مع االختبارات 
ل��الخ��ت��ب��ار، وت��زي��د املنافسة غ��ري الصحية بي  ال��ت��دري��س  ال��يت تضييق امل��ن��اه��ج وجت��ع��ل  اخل��ارج��ي��ة امل��وح��دة 
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م  تقدُّ لتوثيق  املناسبة  التقييمات  وإج���راء  املناهج  تصميم  الفنلنديي  املعلمي  على  أن  ومب��ا  امل���دارس، 
الطلبة، فإن تقييم الفصول الدراسية وتقييم املدارس يعدُّ جزءاً مهماً من إعداد املعلمي والتطوير املهين.

الكثري  أن  إال  التدريس،  من  رئيس  بنحٍو  يتكون  الفنلنديي  املعلمي  أن عمل  الرغم من  على 
من واجباهتم تتم خارج الفصول الدراسية، يتكون وقت عمل املعلم يف فنلندا -رمسيًا- من التدريس، 
والتحضري للصف، وساعتي يف األسبوع للتخطيط للواجبات املدرسية مع الزمالء، من منظور دويل، 
أقلَّ للتعليم من نظرائهم يف العديد من الدول األخرى، على سبيل  خيصص املعلمون الفنلنديون وقتاً 
فنلندا أقل من 600 ساعة سنوياً، أي ما  امل��دارس اإلعدادية األمنوذجية يف  امل��درس يف  يُعلِّم  املثال: 
امل��درس على  ال��والي��ات املتحدة فيكرس  إم��ا يف  اليوم،  يعادل ح��وايل أربعة دروس ذات 45 دقيقة يف 
الشكل  أو أكثر، كما مبي يف  مدرسياً  يوماً  للتعليم خالل 180  املستوى نفسه حنو 1080 ساعة 
)OECD، 2008( )2(، وهذا يعين أن معلمي املدارس املتوسطة يف الواليات املتحدة خيصصون 

حوايل ضعف الوقت للتدريس مقارنة مع نظرائهم يف فنلندا.

أق��لَّ مما هم عليه يف أي مكان  ومع ذل��ك، هذا ال يعين أن املعلمي يف فنلندا يعملون بوقٍت 
داخ��ل  امل��م��ارس��ات  لتحسي  الفنلنديي  املعلمي  عمل  م��ن  مهم  تطوعي  ج��زء  تكريس  وجي���ري  آخ���ر، 
الصف واملدرسة ككل، والعمل مع اجملتمع ألن املعلمي الفنلنديي يتحملون مسؤولية كبرية عن املناهج 
خارج  عملهم  جوانب  أه��م  ببعض  القيام  ويتم  التدريس،  ط��رق  وحتسي  التجربة  عن  فضاًل  والتقييم، 

الدراسية. الفصول 

قضايا السياسات املستقبلية يف فنلندا:
عام  ويف  واملراجعة،  املستمر  التقييم  من خالل  املعلمي  إع��داد  وبرامج  مدارسها  فنلندا  حُتسُِّن 

2007 حددت وزارة الرتبية والتعليم هذه القضايا املهمة ملناقشتها:

يف . 1 حت��ديّ��اً  واملتقاعدين خيلق  السن  الكبار يف  أع��داد  زي��ادة  إن  املتغرّي:  اجملتمع  ال��رد على 
الفنلندية استيعاب  الوقت نفسه جيب على املدارس  إعداد معلمي جدد للمستقبل، ويف 
الدولة  على  ويتحتم  اخلاصة،  االحتياجات  وذوي  املهاجرين  من  للطلبة  املتزايدة  األع��داد 
كذلك تغيري برامج إعداد املعلمي للتكيف مع إعداد املعلمي للعمل يف العامل االجتماعي 

املتغرّي. والثقايف 

واملعلمي . 2 امل��درس��ي  تعليم  يكون  أن  ينبغي  املعلمني:  جلميع  املنتظم  املهين  التطوير  تقدمي 
وتطويرهم مهنياً ضمن سلسلة متصلة وقوية، مع حثِّ املعلمي على التطوير املهين مدى احلياة، 
وينبغي أن يطلب من ذوي الشأن ضمان أن كل معلم حق الوصول إىل التنمية املهنية ذات الصلة.
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تدريباً . 3 ت��وف��ر  أن  جامعة  على ك��ل  جي��ب  جامعة:  لكل  املعلمني  تعليم  اسرتاتيجية  خلق 
املختلفة، وضمان  اجلامعة  بي وحدات  بالتنسيق  اسرتاتيجية شاملة  متتلك  وأن  للمعلمي 
دور  تعزيز  على  بقوة  الرتكيز  أيضا  االسرتاتيجيات  هل��ذه  وينبغي  امل��ؤس��س��ات،  ع��رب  التنقل 

اجلامعة يف توفري التدريب أثناء اخلدمة والتطوير املهين للمعلمي.

من . 4 املعلمي  إع��داد  ح��ول  البحوث  تعزيز  ينبغي  املعلمني:  إع��داد  حول  البحوث  تعزيز 
البحوث يف جمال  إج��راء  يتضمن  وأن  للبحوث  تنسيقاً  وأكثر  أفضل  قومي  برنامج  خالل 

تعليم املعلمي بنحٍو فعال.
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دروس من النجاح الفنلندي:
فنلندا، ومع ذلك يالحظ معظم  املتمّيز يف  التعليمي   ال ميكن لشيء واح��د أن يفسر األداء 
احملللي أن املعلمي املمتازين يؤدون دوراً حامساً، ومن بي املمارسات الناجحة اليت ميكن أن نأخذها 

من فنلندا هي:

الذين 	  املعلمي  إع��داد  العلمي يف  البحث  قائمة على  إع��داد معلمي صارمة  برامج  تطوير 
هبم،  اخلاصة  البحوث  إج��راء  على  والقدرة  التعليم،  ونظريات  التدريس،  طرق  سيتعلمون 

وتشمل الربامج أيضا االستفادة من خربات املدرسي القدامى.

املهين، واعطاؤهم رواتب عادلة ومعقولة، 	  املعلمي، والتطوير  لتأهيل  الكبري  املايل  الدعم   
وتوفري الظروف الداعمة للعمل.

 إنشاء مهنة حمرتمة للمدرسي من خالهلا إعطائهم سلطة كبرية واستقاللية، مبا يف ذلك 	 
املسؤولية عن تصميم املناهج وتقييم الطالب، الذي يضمن مشاركتهم يف التحليل املستمر 

وصقل ممارساهتم.

إن قدرة املعلمي على التدريس يف الفصول الدراسية والعمل بنحٍو تعاوين يف اجملتمعات املهنية 
يتم بناؤه مبنهجية من خالل إعداد املعلمي أكادميياً، وفضاًل عن ذلك فإن أحد عوامل جذب الشباب 
القادرين على التدريس هو أن عمل املعلم مستقل وحمرتم، وليس جمرد تنفيذ فين للمعايري واالختبارات 
اخلارجية، إذنْ إّن كفاءة املعلمي وتأهبهم يعد شرطاً أساسياً للحكم للحصول على السلطة أثناء العمل 

وهذا جيعل التدريس مهنة كرمية.
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