
التـربـيـة الـمقـارنـة

إعداد :  
رنا الشويعر

سهام العصيمي

[ نظام التعليم في فنلندا ]



ماذا تعرفني عن فنلندا ؟!!

جميع املجموعات تتقدم خمس خطوات



معلومات للمسافرين إلى فنلندا

- الفنلنديون يميلون إلى الصمت واإلستماع أكثر من التحدث. 
- عند تقديم نفسك البد من ذكر اإلسم األول واإلسم الثاني. 

- البقشيش اليتناسب مع طريقة الحياة الفنلندية التي تؤكد على الترشيد 
واإلستهالك. 

- إذا دعيت إلى منزل شخص ما اجلب دائما معك هدية صغيرة. 
- عند محادثة الفنلنديني ابق على مسافه جسدية بينك وبينهم. 

- التشعر باملهانة حني ترى شريكك الفنلندي حادا أو فضاً                          
نوعا ما إذ أن هذا هو الوضع الطبيعي في                                        

التعامل الفنلندي. 
الفنلنديون متواضعون وهم يقللون من شأن                                 -

إنجازاتهم الخاصة وتجدهم بالكاد يثيرون                                   
ضجيجا



- الفنلنديون منضبطون و 
دقيقون في الوقت ،وعدم  

مراعاة ذلك يتطلب اإلعتذار أو تفسير 
لذلك 

- عندما تدخل أي منزل فنلندي البد من 
خلع الحذاء 

معلومات للمسافرين إلى فنلندا

 موضة ماريميككو موضه                     
أساسية في األزياء                        

الفنلندية . 

فطيرة كاريليان أكثر وصفة 
تقليدية للفطائر منتشره في 

فنلندا. 

                                                      



ملحة عن دولة فنلندا

تقع فنلندا في شمال أوروبا، وتعتبر ثامن أكبر بلد أوروبي                     

من حيث املساحة،  وأقل بلدان االتحاد األوروبي كثافة سكانية.               

عاصمتها: هلسنكي

املناخ : وتعد فنلندا من الدول االسكندنافية ذات الطقس البارد املتجمد             شتاًء، 

وصيفها دافئ ، في الصيف تغيب الشمس وتظهر بعد ساعتني. 

الحياة النباتية : حوالي ٦٥٪ منها مغطى بالغابات،                             وحوالي 

٥٪ باألنهار والبحيرات، وتعد األخشاب مصدراً من مصادر دخلها.



ملحة عن دولة فنلندا

 اللغات الرسمية : الفنلندية والسويدية

اإلقتصاد : وكانت فنلندا بلد يعتمد اقتصاده على الزراعة ثم                              
تحولت بعد ذلك إلى بلد ذو اقتصاد معرفي متقدم، وذلك بفضل التعليم

الديانة: املسيحية [ لوثري \ أرثوذكس ] ومن الناحية العملية، فاملجتمع يغلب              
عليه الطابع العلماني إلى حد ما. 

الدولة والحكومة : رئيس الدولة: يتم انتخاب رئيس الجمهورية كل٦ أعوام،         
الرئيس الحالي :“ساولي نينيستو”، املنتخب عام ٢٠١٢م.  

شكل الحكم: جمهورية ديمقراطية برملانية 
وحدة العملة: اليورو 



الجالية اإلسالمية : تكونت الجالية اإلسالمية في فنلندا من التتر الفنلنديني وهم شعب من 
الشعوب التركية الذين يعتنقون الدين اإلسالمي، وترجع أصولهم التاريخية إلى تركيا ولغتهم 

تنتمي ملجموعة اللغات التركية، املكتوبة باللغة العربية، وهم يشكلون أقلية متماسكة دينياً 
وثقافياً ولغوياً. غالبيتهم كانوا مزارعني ولكنهم استقروا في فنلندا كتجار يتاجرون في الفراء 

واملنسوجات واختاروا في البداية السكن في هلسنكي واملناطق املحيطة بها.

ملحة عن دولة فنلندا



فنلندا ونظام التقييم الدولي

عام ٢٠٠٠م حققت فنلندا املرتبة األولى عاملياً ضمن تصنيف ٤٣ دولة                
مشاركة في اختبارات القراءة ، كما صنفت في املرتبة الثالثة في الرياضيات  

 وفي املرتبة الثالثة في العلوم 

عام ٢٠٠٣م حققت فنلندا املرتبة األولى في القراءة والرياضيات 
واملرتبة الثانية في العلوم 



فنلندا ونظام التقييم الدولي

وبحلول عام ٢٠٠٦م  شاركت فنلندا مع ٥٧ دولة  في مجال العلوم                     
وحققت املركز األول حيث كان آداء الشباب الفنلندي هو األفضل               في 

العالم . 
وفي مجال الرياضيات والقراءة حققت املركز الثاني .

وفي عام  ٢٠٠٩م صدرت نتائج اختبار بيزا لتظهر أن التالميذ             
الفنلنديون يحتلون املركز الثاني في العلوم والثالثة في القراءة             

والسادسة في الرياضيات بني قرابة نصف مليون تلميذ في العالم 



فنلندا ونظام التقييم الدولي

أما في عام ٢٠١٢م تراجعت فنلندا في اختبارات بيزا حيث حققت            -
املركز الخامس في العلوم ، السادس في القراءة ، وحلت في املرتبة          

الثانية عشرة في الرياضيات .

في عام ٢٠١٥م أظهر تقرير ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن 
 فنلندا أتت في املرتبة السادسة حيث تراجعت خمس مراتب مقارنة          

بالتقرير الذي سبقه لعام ٢٠١٢م

وقد يكون ذلك جرس انذار يجب أن يتنبة إليه الفنلنديون وذلك لبذل مزيد من 
الجهود للحفاظ على املستوى األكاديمي العالي لطلبة فنلندا 



فنـلنـدا ونـظـام التـعـليـــم

التعليم والرعاية 
في مرحلة 
الطفولة

التعليم 
الثانوي

التعليم  
األساسي

التعليم قبل 
اإلبتدائي

التعليم  
الفني

التعليم  
العالي



التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة : 
١- صدر قانون رعاية األطفال في أبريل ١٩٧٣م، وتضاعفت أماكن رعاية األطفال       

الصغار بمعدل٣٠٠٪ ، ووفر هذا القانون لألطفال دون سن السابعة، إمكانية الرعاية 
والتربية في مؤسسات تدعمها الدولة ماديًا وإداريًا.

٢- لم تعد رعاية األطفال تابعة للمؤسسات التعليمية الختالف نوعية الرعاية والتربية            
فيها عن املدارس ، واهتمام فنلندا بهذه املرحلة ألنها ترى أنه لم يعد حق تربية األطفال                 

الصغار مقتصرًا على الوالدين وحدهما. 



٣- تتميز دور رعاية األطفال في فنلندا بتوفر مربني على درجة عالية من التأهيل،                       
يتولون إعداد الصغار لاللتحاق باملدرسة، وتوفير الرعاية الشاملة الالزمة لنموهم البدني           

والنفسي.  

٤- تشترط القوانني الفنلندية أن يكون هناك مرب أو مربية لكل سبعة أطفال أعمارهم       
فوق الثالثة، وأن يكون املربي حاصالً على مؤهل جامعي، أما األطفال دون الثالثة  

فيشترط أن يكون هناك مرب لكل أربعة أطفال بحد أقصى، ولديه نفس التأهيل            

الجامعي، مع مراعاة األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة، بزيادة عدد املربني أو 

بتخفيض عدد األطفال في املجموعة.



٥- يتطلب حصول شخص على منصب قيادي في رياض األطفال، توفر القدرة لديه على 
التعاون مع مختلف الجهات واملؤسسات املعنية برعاية الطفل.

٦- يتبع املفهوم الفنلندي في رعاية الطفل مبدأ الجمع بني: الرعاية والتربية والتعليم،            
وسد حاجة األهل في مكان لرعاية الطفل أثناء عملهم.

٧- تسعى كل دار رعاية أطفال لالتفاق مع الوالدين على األسلوب األمثل في التربية، 
والتفاهم معهما على القيم واألخالق التي يريدان غرسها في ابنهما أو ابنتهما، بحيث 

يكون العمل تكامليًا بني الدار واألسرة.



٨- هناك اهتمام كبير بالتربية األخالقية من خالل كل األنشطة، بحيث يتضح للطفل 
الصواب من الخطأ، مع التأكيد على احترام املعتقدات الدينية لألهل، كما يتعلم الطفل 

مفاهيم حماية البيئة، وهناك إصرار في فنلندا على الخروج إلى الهواء الطلق، مهما          
كانت درجة الحرارة، ويتعلم األطفال اللعب في املاء والثلوج، وتسهم الحركة الكثيرة 

والنشاط في اكتسابهم عادات صحية جيدة، ومساعدتهم على النمو البدني بصورة      

متوازنة مع النمو العقلي.



التعليم قبل اإلبتدائي (التحضيري ) : 

١- السنة التحضيرية ليست إلزامية، فإن القوانني تفرض على السلطات املحلية توفير 
أماكن كافية لكل طفل يرغب في االلتحاق بها، وغالبًا ما يستمر الدوام عندها أربع   

ساعات يوميًا. 

٢- التسمح القوانني الفنلندية للكنائس باإلشراف على السنة التحضيرية، كما هو الحال 
في كثير من دول أوروبا، وفي املناطق الريفية التي تقل فيها الكثافة السكانية، تحرص 

السلطات على توفير إمكانيات االلتحاق بهذه الصفوف                                                 

التحضيرية، ولذلك تتحمل مصاريف االنتقال من البيت                                              

إلى مكان هذه الصفوف، إذا زادت املسافة عن ثالثة                                   
كيلومترات. 



التعليم قبل اإلبتدائي (التحضيري ) : 
٣- ال يقل مؤهل املعلم عن درجة املاجستير إذا كانت هذه الصفوف التحضيرية             

مشتركة مع تالميذ من الصفني األول والثاني االبتدائيني، وال تقل عن درجة البكالوريوس 

الجامعي إذا كان تالميذ الصف التحضيري بمفردهم،. 

٤- وال تقتصر رعاية األطفال على أوقات الدوام املدرسي، بل هناك رعاية في الصباح             
الباكر وفي فترة بعد الظهر، حتى ال يبقى األطفال فترات طويلة بمفردهم

٥- استثمار الدولة الفنلندية في تأهيل العاملني في رياض األطفال وفي الصفوف التحضيرية   
للمدرسة، والتعاون الوثيق والثقة املتبادلة بني األهل وبني هذه                                               
املؤسسات، كل ذلك أسهم في وضع األساس الصحيح                                                     

إلعداد الطفل ملرحلة التعليم االبتدائي بصورة شاملة                                                                    
ليكون إنسانًا فنلنديًا صغيرًا يمتلك كل املقومات التي تؤهله                                                        

ألن ينضم إلى أفضل نظام تعليمي.



التعليم اإلبتدائي (األساسي ) : 
١- يلتحق الطفل باملدرسة في سن السابعة وفترة التعليم اإللزامي تسع سنوات. 

٢- تشكل هذه املدارس اإلبتدائية أماكن يمتزج فيها اللعب والتعلم

            ٣- تكون هذه املدارس مجهزه تجيزاً جيداً تتراوح أعداد الطلبة بني ٢٠ - ٣٠ طالباً
 في الفصل وعادة ماتتكون املدارس اإلبتدائية بمراحلها الست من أقل من ٣٠٠ تلميذ

وأحجام الفصول مبنية وفق املعايير الدولية.

٤- يجد الطفل املعاق شخًصا مؤهالً ليكون مساعًدا له في الصف، يقوم بالترجمة               
له بلغة اإلشارة، إذا كان أصًما، أو يقدم له ما يحتاج                                              

إليه، للحصول على نفس القدر من التعليم،



٥- يتولى التدريس من الصف األول حتى الصف السادس معلم الصف، أما الصفوف 
السابع حتى التاسع، فيتولى التدريس فيها معلمون متخصصون في كل مادة، وال توفر 

املدارس للطالب الكتب التعليمية فحسب، بل توفر لهم ما يلزمهم من أدوات تعليمية مثل : 
األقالم والدفاتر، إضافة إلى وسائل االنتقال املجاني من املدرسة وإليها، عالوة على           

وجبة طعام الغداء الساخنة.  

 * قوائم الغذاء املفضلة لدى األطفال في املدارس
- الالزانيا

- طاجن املعكرونة باللحم املفروم
- فطائر السبانخ

- كرات اللحم
- صلصة باللحم املفروم

- أصابع السمك
- طاجن البطاطس املهروسة باللحم                     

- عصيدة الشعير



التعليم الثانوي : 
١- الطلبة الذين تتراوح أعمارهم في هذه املرحلة بني ١٦-١٩ اليجري تقسيمهم إلى 

صفوف بل يختار الطالب الدورات املناسبة له ويستمر التعليم الثانوي في أغلب             
األحيان إلى ثالث سنوات واليجوز أن يستغرق أكثر من أربع سنوات.

٢- توفر املدارس للطالب مشرفًا طالبيًا، مستعًدا لتقديم املشورة للطالب متى رغب في     
ذلك، وينقل له املعلومات التي يحتاج إليها، ويشرح له نتائج كل اختيار، وانعكاسات           

ذلك على مستقبله. 



٣- الكتب الدراسية في املرحلة الثانوية ليست مجانية مثل املرحلة االبتدائية، ويضطر      
األهل للمساهمة في تحمل هذه النفقات، لذلك فإن قرار االلتحاق بالتعليم الثانوي له 

ارتباطه بالوضع املادي لألسرة أيًضا.

التعليم الثانوي : 

٤- في السنة األخيرة من املرحلة الثانوية، ينتهي غالبية الطالب من الحصص والدروس 
في شهر فبراير، ثم يبدؤون االستعداد الختبارات القبول في الجامعات.



١- يعتبر موازيًا للتعليم الثانوي العام، ويستمر أيًضا في املتوسط ثالثة أعوام، وغالبًا          
ما يدرسه الطالب في مدارس فنية، وتشمل الدراسة هناك فترة تدريب، في أحد          

املصانع أو الشركات أو في أي جهة ذات عالقة بالتخصص الفني للطالب. 

التعليم الفني : 

٢- خريج مدارس التعليم الفني قادرًا على االلتحاق بعد ذلك بالجامعات أو باملعاهد          
الفنية العليا، التي تعرف أيًضا بالجامعات التطبيقية.

 ٣- تتحمل السلطات املحلية تكاليف الدراسة والطعام                                       
للطالب، لكن الكتب الدراسية واألجهزة التي يحتفظ بها                               

الطالب ال تكون مجانية.



١- شهد التعليم العالي الفنلندي نهضة واسعة خاصة في الفترة من الستينيات حتى تسعينيات         
القرن املاضي 

٢- زاد عدد الجامعات وعدد املوظفني العاملني في الجامعات، وكل الجامعات الفنلندية حكومية          
تتمتع باالستقاللية  

٣- في عام١٩٩١م بدأت فنلندا في إنشاء جامعات تطبيقية على سبيل التجربة، ثم تطورت خالل            
عشر سنوات لتصبح مؤسسات تعليم مزدوج، أي تجمع بني العلوم النظرية والتدريب العملي.

التعـلـيم العـالي



عدد الجامعات في فنلندا ١٤ جامعة 

جامعة هلسنكي  
تعد أكبر الجامعات

جامعة أوبو أكاديمي 
جامعة توركو ، ثاني أكبر جامعة في فنلندا  

وتقعان في مدينة توركو

جامعة تامبيري                                                                                      
تركز على العلوم الطبيعية والتطور التكنولوجي؛ تشمل الدرسات                                    

الرئيسية  املـُركـّز عليها : معالجة اإلشارة واآلالت الذكية وبصريات النانو.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88


جامعة يوفاسكوال                                                                                              
حصلت على اختصاص منح درجة الدكتوراه في                                                           

الستينات، وتقدم الجامعة مجموعة واسعة من                                            برامج 
الدراسة لدرجة البكالوريوس أو املاجستير باللغة                                                        

اإلنكليزية

جامعة أولو  
ثالث أكبر جامعة في فنلندا

جامعة فاسا 
تتكون من ثالث كليات :  

كلية الدراسات التجارية، كلية الفلسفة                                                               
وكلية التكنولوجيا.



جامعة البي  

تنقسم الجامعة إلى أربعة كليات هي :                                                                
كلية الفن والتصميم ، كلية التربية ،                                                                    

كلية القانون ،كلية العلوم االجتماعية

جامعة التو 

تهدف جامعة آلتو إلى إنشاء علم جديد بالجمع                                                       
بني ثالث جامعات القائمة على االقتصاد 

والتكنولوجيا والفن.



جامعة شرق فلندا                                                                                  
تشكلت جامعة شرق فنلندا من خالل عملية اندماج                                                

لجامعاتني مستقلتني سابقاً

الجامعات املتخصصة وعددها أربع جامعات : 

جامعة الفنون 
مدرسة هانكن لإلقتصاد  
جامعة البينترنتا للتكنولوجيا 
جامعة تامبيري للتكنولوجيا



تعليم الراشـــدين : 

وتركز الحكومة الفنلندية على توسيع الفرص لألشخاص الذين لم يتلقوا تدريباً مهنياً             
في السابق واألشخاص الذين أصبح التدريب املهني الذي تلقوه أو املهارات التي 

يجيدونها قديمة الطراز ، كذلك أصحاب املشروعات الصغيره والعاملني في الشركات 
الصغرة أو املتوسطة ، واألشخاص الذين يزيد عمرهم على ٥٥ سنه واملهاجرين. 



صعوبات التعلم وذوي اإلحتياجات الخاصة  

١- نصف هذه الفئة يرتادون مدارس خاصة باملعوقني ، في حني بندمج النصف اآلخر              
مع السليمني من أقرانهم ، واآللية التي يستخدمها التعليم الفنلندي لدعم هذه الفئة هي 

املعلم الخاص ، ويجب أن يتلقى تدريباً خاصاً يجري تعيينه في كل مدرسة.

 ٢- يوجد في كل مدرسة مجموعة من الكوادر التي تجتمع مرتني في الشهر لتقويم        
نجاح الفصول الدراسية واملشكالت املحتملة فيها ، وتحدد هذه املجموعة املكونة من  
املدير ، وممرضة املدرسة ، ومدرس التعليم الخاص ، والطبيب النفسي االخاص    

باملدرسة ، والعامل اإلجتماعي ، ومعلمي الفصول الدراسية ، ويتم طرح املشكالت        
وطريقة حلها ، وفي حال تقرر أن الطلبة في حاجة إلى مساعدة التقدر املدرسة على 

تقديمها ، تساعد األهل في ايجاد التدخل املهني املناسب.



تعليم املهاجرين   

يحظى األطفال املهاجرون بعناية خاصة حتى يجرى تعليمهم واندماجهم مع أقرانهم 
الفنلنديني ، ومنحهم املهارات الالزمة لتمكينهم من اإللتحاق بالتعليم ، من خالل                

تعليمهم اللغة الفنلندية وبعض املواد األخرى ، كذلك تعليمهم لغتهم األم ، حيث تدفع 
الحكومة أجور الدروس املقدمة لهم مدة ساعتني أسبوعياً.



الخالصة                                                                                                 
كيف استطاع التعليم الفنلندي أن يمزج بني الترفيه والتنافسية في الوقت نفسه

١- مراعاة الطفولة 

ال وجود ملرحلة الحضانة أو التمهيدي في فنلندا، فاألطفال ال يلتحقون باملدرسة              
قبل سن السابعة؛ وهو السن الذي يستطيعون فيه التعلم والتركيز. أما مرحلة 

الحضانة أو ما قبل املدرسة فهي تطوعية ال إلزامية، يتعلم فيها األطفال من                
خالل اللعب واستكشاف العالم حولهم. فالنظام التعليمي يسمح لألطفال بأن               

يكونوا أطفاال، وال يرهقهم بمواد تعليمية غير مؤهلني لها. 



٢- التعليم املريح 
يبدأ الطالب يومهم الدراسي في فنلندا بني الساعة الـ ٩ والـ ٤٥:٩ صباحا، ويعتمد النظام 

التعليمي في ذلك على دراسات تثبت أن املراهقني يحتاجون للنوم جيدا في الصباح. وفي               
املقابل ينتهي اليوم الدراسي بني الـ٢ والـ ٢:٤٥ ظهرا. وفي أغلب األحوال ال يحصل الطالب           
إال على٣ أو٤ ساعات دراسية، تتخللها فترات متعددة للراحة. فهذا النظام املريح يتيح للطالب           

بذل أقصى استفادة ممكنة التعليم. 

٣- الترفيه للمعلمني أيضا 
املعلمون أيضا يحظون بساعات عمل أقل. وطبقا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية فإن معدل           
عمل املعلم في فنلندا يساوي٦٠٠ ساعة سنويا، وهو نصف عدد الساعات املعتمدة للمعلمني              

في أمريكا. 
وكل من املعلم والطالب غير ملزم بالحضور إلى املدرسة في غير ساعات الحصص؛ فعلى سبيل         

املثال إذا كانت الحصة األولى تبدأ في 11 صباحا، فإن الطالب واملعلمني غير ملزمني بالقدوم             
في الـ٩ صباحا. واألمر كذلك بالنسبة النتهاء اليوم الدراسي. هذا األمر يتيح للمعلم الوقت               

الكافي ليطور أساليبه في التعليم ويبكتر الوسائل الجديدة التي تخرج بها العملية التعليمية في 
أفضل شكل. 



٤- معلم واحد كل ٦ سنوات 
كل معلم يكون مسئوال عن عدد معني من الطالب ال يتجاوز العشرين طوال املرحلة االبتدائية                      

التي تمتد لـ ٦ سنوات. 
وهذا النظام يمكن املعلم من متابعة كل تلميذ على حدة، ومعرفة مراحل تطوره وتقدم مستواه            

التعليمي أو نقاط ضعفة والتركيز على متابعتها؛ باإلضافة إلى معرفة أسلوب كل طالب في                 
التعليم والطريقة املثلى لتحفيزه. فاملعلم يعتبر طالبه مشروعه الخاص طيلة الست سنوات، يراه               

ينجح أمامه ويحقق أهدافه عاما بعد آخر. 

٥- راحة الطالب واملعلمني 
يقضي التالميذ فترات الراحة خارج األبنية سواء كان الجو مشمسا أو ممطرا. فالتواجد في                             

الهواء الطلق يعطي الفرصة لعقولهم الستيعاب ما درسوه في الحصص باإلضافة إلى تجديد    
نشاطهم البدني. فالدراسات تؤكد أن الخمول البدني يؤدي إلى الخمول العقلي وعدم التركيز. 

املعلمون يحصلون أيضا على نفس القدر من الراحة حتى يعملوا بكامل كفائتهم. في مدارس                   
فنلندا يوجد غرفة استراحه للمعلمني. يتمكنون فيها من تناول القهوة أو أخذ بعض الراحة أو                             

الحديث مع بعضهم البعض، الستعادة نشاطهم قبل حصتهم التالية. 



٦- ال لالمتحانات 
في املرحلة االبتدائية ال وجود لالمتحانات في مدارس فنلندا؛ فهي مرحلة يكتسب فيها الطفل 

املهارات األساسية للتعلم والتعامل مع الحياة. هذا النظام يزيل عن الطفل التوتر والضغط               
النفسي، ويترك لعقلة الفرصة لالنفتاح على الحياة والتعليم؛ دون أن يشعر باملقارنة بينه وبني             

زمالئه أو يفقد الثقة في نفسه. 
وليس معنى ذلك أن يترك الطفل بال متابعة، فاملعلم يتابع الطفل ويحدد أهدافا في العملية               

التعليمية ويتأكد من اكتسابه مهارات معينة أو يضع مشروعا ينفذه مع األطفال بما يتناسب مع 
مهاراتهم. وقد تضع بعض املدارس امتحانات كل فترة لكن تبقى نتيجتها سرية، والهدف منها           

معرفة مدى تطور الطالب ووضع خطة لرفع مستواهم التعليمي. 

٧- الواجبات املدرسية 
طبقا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، فإن الطالب الفنلندي هو األقل حصوال على الواجبات 
املدرسية حول العالم بما ال يتجاوز نصف ساعة في الليلة الواحدة. كما أن الطالب الفنلنديني ال 

يحتاجون إلى دروس خاصة بعد املدرسة. يقوم التالميذ بواجباتهم داخل املدرسة، ويعتقد                                            
املعلمون أن هذا كافي جدا. الطالب أيضا يأخذون هذه العملية بمنتهى الجدية ويجتهدون إلنهاء 

واجباتهم داخل الفصول. 



عند اإلجابة تتقدم املجموعة خمس خطوات

سلم التعليم في فنلندا يحوي ستة مراحل 
اختاري مرحلة ، وبالتعاون مع املجموعة 

أذكري أبرز مميزاتها ؟



السياسة التعليمية ( املبادئ واألهداف )

أبلغ ما كتب عن التعليم في فنلندا كلمات ثالث هي :  

[ التعليم من أجل أن يكون املتعلم فاعالً ومنتجاً في املجتمع يستطيع  

مواجهة الحياة ، واملساواة، والثقة ] . 



فـلسـفة الـتعـليـم وأهـدافـه

 - الجودة لتحسني حياة الطالب واكسابهم املهارات الضرورية لتحقيق حياة أفضل. 

العاملية لتكوين املواطن العاملي الذي يشارك في املجتمع األوربي والدولي بفاعلية مع -
الحفاظ على الهوية الثقافية. 

التعلم مدى الحياة لتشجيع التعلم الذاتي، واتاحة فرص تعليمية للراشدين طوال            -
حياتهم ، حيث يهدف هذا النوع من التعليم إلى : 

تعلم املواطنة العاملية *

إعداد الطالب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الضرورية                                            *
املرتبطة بسوق العمل 

تشجيع التعلم مدى الحياة*



مبادئ السياسة التعليمية 

التعليم إلزامي  
مجاني

التعليم مابعد  
اإللزامي  
مجاني

تكافؤ الفرص  
التعليمية

يمكن للطالب تلقي  
مساعدة مالية

الوجبات املدرسية 
مجانية

ضمان الجوده 
يعتمد على التوجيه 
بدالً من التحكم



مبادئ السياسة التعليمية 

توفير الدعم 
 لألقليات  

اللغوية واملغتربني

توفير تعليم لذوي  
اإلحتياجات الخاصة  

بجانب التعليم 
 النظامي

الحصول على  
الدعم التعليمي

تثقيف املعلم 



اجلهات املشرفة على التعلــيم

 نظام التعليم في فنلندا كان مركزي بشكل شديد قبل إدخال اإلصالحات               
الكبيرة في السبعينيات حيث ظلت تحت السيطرة املركزية حتى عام ١٩٨٥م ،              

حيث تخضع املدارس لرقابة صارمة من قبل الهيئات املركزية ، ثم بدأ التحول         
التدريجي نحو الثقة باملدارس واملعلمني في الثمانينات، وفي بداية التسعينات            

بدأت حقبة الثقافة املدرسية القائمة على الثقة رسمياً في فنلندا. 

عملية السياسات التعليمية تنفذ على مستويني :  



 وزارة التعليم والثقافة : تعد مسؤولة عن سياسات التعليم في فنلندا من
 خالل املجلس الوطني الفنلندي للتعليم ، ويعمل بالتعاون مع الوزارة لوضع

 األهداف واملحتوى وطرق التدريس والتعلم للمراحل التعليمية املختلفة وتشمل
  .مرحلة ماقبل املدرسة ، والتعليم األساسي والثانوي وتعليم الكبار

السلطات املحلية أو البلديات و وهي مسؤوله عن اتخاذ القرارات املتعلقة                     
بالتمويل وتنفيذ املناهج املحلية ، وتوظيف العاملني ، وتتمتع البلديات باإلستقاللية         

لتفويض السلطات للمدارس ، ويتم مناقشة تشريعات السياسة التعليمية من قبل           
البرملان ، وبناءاً على مقترحات الحكومة ، ووزارة التربية والتعليم والثقافة التي تعد    

مسؤولة عن إعداد وتنفيذ السياسات التعليمية. 



القوى والعوامل الثقافية التي تعد مسؤولة عن السياسات التعليمية 
والتحول إلى الالمركزية  

العوامل  
التاريخية 
والجغرافية

العوامل  
اإلقتصادية

العوامل 
اإلجتماعية



العوامل التاريخية والجغرافية

العامل التاريخي : بعد الحرب العاملية الثانية سعت فنلندا إلى الرغبة في تحقيق التقدم                   
واللحاق بركب الدول األوروبية وذلك عن طريق انتهاج سياسات تعليمية تعتمد على 

الالمركزية في نشر التعليم ونجاح فنلندا في حد ذاته ظاهره تاريخيه غيرت به التخلف 
اإلقتصادي واإلجتماعي على أرضها باختصارها الوقت والزمن حيث استطاعت تحقيق 
نهضه علمية خالل ثالثة عقود ، حيث أصبح التعليم الفنلندي متفوق على دول متقدمه 

كالواليات املتحدة األمريكية واليابان وغيرهما.

العامل الجغرافي: لعب دوراً في التحول إلى الالمركزية حيث تقع فنلندا في الشمال 
األوروبي ، ويحيط بها مجموعة من الدول التي تتميز بالتقدم والنضج السياسي           

واإلداري والفكر الديموقراطي الذي يعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع املواطنني.



العـوامـل اإلقـتصـاديـة

تعد العوامل اإلقتصاديه من أهم العوامل للتحول الالمركزي في إدارة التعليم في             
فنلندا حيث بدأ اإلصالح الفنلندي والتحول الالمركزية منذ عام ١٩٧٠م وكانت غاية 

اإلصالح النظر إلى التعليم كأهم العوامل املحفزة لإلقتصاد الفنلندي ، واحداث              
انعاش اقتصادي في البالد والتركيز على القراءة والكتابة كمدخل لتحسني آداء              

التالميذ ، واإلهتمام بالعلوم والرياضيات كمواد أساسية ضمن املناهج الدراسية مع 
تحديثها باستمرار ، ولتحقيق هذه األهداف كان من الضروري مشاركة السياسيني 

والعاملني في قطاع التعليم واملدرسني ، واملجتمع إلنجاز األهداف املنشودة في عملية 
اإلصالح . 



العوامل اإلجتماعية

كانت فنلندا دولة فقيره حتى عام ١٩٧٠م رغم تحولها في الوقت الحالي إلى دولة         
الرفاهية ضمن دول الشمال األوروبي ، لذلك سعت للتخفيف من حدة الفقر عن طريق 

اإلهتمام بالسياسات التعليمية والتحول إلى الالمركزية ، ملحاربة أثره في وقت مبكر            
من حياة األطفال وقبل اإللتحاق باملدارس في سن السابعة عن طريق توفير الرعية            

الصحية واإلجتماعية املنتظمة لألمهات والتصدي ألثر الفقر قبل بدء املدرسة

كما أن التحول إلى الالمركزية اإلدارية كان لضمان التوزيع العادل للفرص التعليمية 
وتكافؤ الفرص ، كذلك تعزيز القيم األساسية للمجتمع.



عمليات السياسة التعليمية  في فنلندا تنفذ على
 مستويني

تشاركي مع زميالتك لتوضيحها ؟

[ عند اإلجابة تتقدم اجملموعة سبع خطوات ] 



ملحــــة عـــن :

املناهج
اإلمتحانات 
والتقويم

املعلم واملكانة 
اإلجتماعية 
واإلقتصادية

طرق  
التدريس



املناهج 

١- يشكل املنهاج مجرد اطار يتيح للمعلمني والعاملني في مجال تقديم الخدمات                     
التعليمية حرية تقرير املعلومة التي يقدمونها للطالب وطريقة تقديمها.

٢- املواد، التي يجب أن يدرسها الطالب، وهي: اللغة األم (الفنلندية في الغالب، أو 
السويدية) ، كذلك اللغة األجنبية كاإلنجليزية، ويضم املنهج فروع املعرفة األخرى كعلم 

البيئة ، علم الصحة ، الدين واألخالق ،التاريخ. ،العلوم االجتماعية، 
الرياضيات ،الفيزياء ،الكيمياء ،األحياء، الجغرافيا،                                                        

التربية الرياضية ،الفنون ، األشغال اليدوية واملنزلية ،                                                  
ويمكن للطلبة أن يأخذوا مواد اختيارية.



املنــاهــج 

٣- املنهاج الوطني يعمل مرجعاً وليس جدوالً صريحاً للدروس ،  

ويستعرض املنهاج كيف يجب على املدرسني أن يركزوا على تطوير مهارات اإلبداع ، 

واإلدارة ، واإلبتكار عند طالبهم ، ومع إلتزام املدرسني بهذه األهداف ،  

واختيارهم ملواد التدريس وخطط الدروس الخاصة بهم يكونوا قد نجحوا في انجاز 
األهداف التعليمية التي وضعتها  

الحكومة للمناهج املدرسي. 



طــــرق التــدريــس

١- منطق التعليم في فنلندا يقوم باألساس على مبدأ مساعدة التلميذ على             
التعلم ، ودور املعلم هو التنظيم واملساعدة.

٢- طرائق التدريس متنّوعة مراعاة للتمايز والتباين بني الطالب، ومراعاة لتعّدد           
الذكاءات، ويحرص املعّلمون على دمج وسائل التكنولوجيا الحديثة من اآليباد            

والحاسوب والتلفزيون واألفالم واألقراص املدمجة، لذلك يستغني الطالب                       

في فنلندا عن الحقائب الثقيلة املضرّة ، مع اإلبتعاد عن أساليب التلقني. 

٣-ال يوجد اختبارات معياريّة خارجيّة ُمرهقة ومزعجة، وال وظائف بيتيّة ممّلة إاّل ما ندر 
ولوقت محدود جدًّا ، ودور املعّلمني هو تشخيص الطالب ومعرفة قدراتهم ومستواهم        

ليالئموا لهم املواد واملضامني التي تتناسب مع التشخيص. 



تطبيقات تعليمية فنلندية ليست مجرد لعبه

لعبة بكسل املهارات ” SkillPixels”، في الرياضيات توجه البومة                    
أسئلة،  ويساعد الالعبون الفئران في اختيار اإلجابة الصحيحة

يطلق عليها حاليًا اسم  :         
“الرياضيات للطفل الذكي”                                                   

بلقب أفضل لعبة تعليمية رقمية               
 لعام 2013 م  من املركز 
الفنلندي للتعليم اإللكتروني



تطبيقات تعليمية فنلندية ليست مجرد لعبه

في تطبيق العشرة قرود “10monkeys” هذا، يساعد الالعب القرود عن      
طريق حل مجموعة من مسائل الضرب.

يتم تصميم وتطوير منتجات لعبة العشرة قرود 
“10monkeys” باالستعانة باملعلمني والطالب، 

حتى يتم تلبية احتياجاتهم بصورة فعالة، 
تم التركيز على املوضوعات الرئيسية في علم الحساب 

مثل : الجمع والطرح والضرب والقسمة. 
وستضاف موضوعات جديدة في املستقبل.



تطبيقات تعليمية فنلندية ليست مجرد لعبه

خرجت شركة روفيو من التصميم املشهور لتطبيق الطيور الغاضبة 
“Angry Birds إلى مفهوم تربوّي يمتد إلى بيئة الروضة املادية.

عندما لوحظ شغف الناس بلعبة الطيور الغاضبة وبشخصياتها وتأثيرها عليهم، فّكر           
فريق العمل في فنلندا في كيفية االستفادة من ذلك التحفيز في تعزيز خبرات التعلم            
املمتع واملسلي ، فجاءت النتيجة مبهرة، تتمثل في برنامج تعليمي من وحي تطبيق              

الطيور الغاضبة ، وليس تطبيًقا مصمًما من البداية بهدف التعليم. ويزيد ذلك من سحر                                    
اللعبة حتى يتسنى تعليم األطفال في سياقات                                                     

وأماكن  أخرى.
وتتكون فكرة اللعبة من عدة مراحل تشمل

 تدريب املعلمني، وتعمل شركة روفيو مع شبكة
 سيسرو للتعلم بجامعة هلسنكي كشريك في 

األبحاث وكذلك مع قسم تدريس املعلمني 
الذي يعمل معنا في تدريب املعلمني.



اإلمتحانات والتقويم

 ١- التوجد اختبارات وطنية للتالميذ في مرحلة التعليم األساسي في فنلندا                             
اإلختبار الخارجي الوحيد في املدارس الشاملة هو ألغراض املراقبة ويجرى على أساس 

العينات في الصف السادس والصف التاسع .
٢- نهاية املدراسة الثانوية العليا يتقدم كل الطلبة إلى اختبار الشهادة الثانوية الوطني                 

لتحديد ما إذا كانوا مؤهلني للتخرج.

١- التقويم في النظام الفنلندي يقوم على أساس تثمني املكتسبات عند املتعلم بدل               
إبراز نقائصه .

٢- التقويم عملية مستمرة في مسار الدراسة تساعد الطلبة على تخطي جميع                    
الصعاب التي تواجههم أثناء مسيرتهم التعليمية، ويحصل الطالب على تقرير سنوي                     

كل عام .



- حصول املعلم على درجة املاجستير من املتطلبات الرئيسية في تنمية مهاراته في            
بداية عمله باملدرسة الفنلندية. 

يتم استشارة املعلمني باستمرار بشأن البرامج الدراسية التي يمكن محلياً أن يدخلوا -
عليها التعديالت والتي يرونها مالئمة لها . 

املعلم واملكانة اإلجتماعية واإلقتصادية

يؤمن النظام الفنلندي بأن املعلم السعيد هو معلم فعال، واملعلم الذي تفرض عليه            
أعمال وأعباء فوق طاقته لن يتقدم. لذلك فاملعلمون في فنلندا يعلمون حوالي٢٠                 

ساعة في األسبوع ويكرسون باقي وقتهم لحياتهم الشخصية . 

رواتب املعلمني في فنلندا تعد منافسة باملقارنة مع املهن األخرى لكن تعد عادية             
باملقارنة مع الدول األوروبية األخرى 



املعلم واملكانة اإلجتماعية واإلقتصادية

تحتل مهنة التدريس في فنلندا مكانة مرموقة ، قد توازي مكانة األطباء  واملحامني                   -
وذلك بقدر مايحظى باألهمية التي يوليها البلد واملجتمع للشأن التربوي.

- اإلقبال على التدريس، ويبرر ذلك بأن من يدرس هذا التخصص في الجامعة           
يعرف تماما عمله املستقبلي، على عكس الكثير من التخصصات الدراسية                    

لذلك فإن وضوح املسار املستقبلي للوظيفة وضمان استمراريتها ربما يكون هو أحد 
أسباب شعبية هذه الدراسة، خاصة بني الفتيات.

 ال يدرّس املعّلمون أكثر من٤ حصص في اليوم، أّما بقيّة الوقت فيقومون بالتخطيط 
والتحضير لعملهم أو بإرشاد الطالب وتوجيههم، أو بإثراء أنفسهم بكّل جديد يرتبط   

بعملهم، أو بالتشاور والتنسيق والتعاون مع بعضهم البعض.



تعرفنا على : املناهج ، و طرق التدريس ، 
واإلمتحانات والتقويم . ومكانة املعلم 

اإلجتماعية واإلقتصادية  

اختاري احد املوضوعات واذكري أبرز 
مايميزه ؟! 

عند اإلجابة تتقدم املجموعة أربع خطوات 



إعداد وتدريب املعلم قبل الخدمة وأثناء الخدمة 
هناك عدد من العوامل التي كان لها األثر الكبير في تقدم مؤسسات إعداد املعلم

العوامل السكانية : نظراً النخفاض عدد سكان فنلندا نجد بأن ذلك أدى إلى              
قلة عدد الطالب في مؤسسات إعداد املعلمني ، األمر الذي انعكس باإليجاب على              

مستوى التعليم بها.

العوامل الثقافية : تلعب كال من ثقافة وحضارة فنلندا واملجتمع املرفه والخصائص 
العرقية لشعبها دور في كيفية عمل النظام التعليمي بها بكافة مراحلة

العوامل الجغرافية : أثرت الطبيعة الجغرافية واملناخية على مؤسسات إعداد                
املعلم في فنلندا فنجد بأن تطبيقاً ملبدأ تكافؤ الفرص في التعليم ظهرت أنواع من            

التعليم كالتعليم عن بعد.



إعداد وتدريب املعلم قبل الخدمة وأثناء الخدمة 
هناك عدد من العوامل التي كان لها األثر الكبير في تقدم مؤسسات إعداد املعلم

العوامل السياسية : تقوم الحياة السياسية في فنلندا على الديموقراطية، لذلك                 
فهي تتمتع بعالقات خارجية ممتازة كان لها أثر كبير في النظام التعليمي بشكل              
عام ومؤسسات إعداد املعلم بها بشكل خاص ، وذلك من خالل املشاركة في الكثير            

من املبادرات والبرامج الدولية في مجال التعليم.

العامل اإلقتصادي : مع بداية التسعينات تأثرت فنلندا بفترة ركود اقتصادي غير     
مسبوقة أثرت على كافة القطاعات ومن بينها التعليم ، إال أن اإلقتصاد الفنلندي           

استعاد مكانته بعد خطط التنمية التي قدمتها الحكومة ، حيث أصبحت فنلندا البلد 
السابع األكثر تنافسية على املستوى العاملي وفقاً للمنتدى اإلقتصادي العاملي ، األمر 

الذي انعكس على اإلهتمام بتوفير وتخصيص ميزانية للجوانب التعليمية ، األمر               
الذي أّدى إلى انتعاش موسسات إعداد املعلم



١- تعد مهنة التعليم املهنة األملع في فنلندا واألفضل في فنلندا هم القادرون على          
تحقيق هذا الحلم املهني ، فعلى سبيل املثال املتقدمني في برنامج اإلعداد بجامعة 

هلسنكي (١٠٠٠) متقدم سنوياً ويتم قبول (١٠٠) ، أي معدل القبول ١٠٪ فقط ،          
ويتم ذلك وفق معايير عالية ، والنتيجة أن فنلندا تختار مدرسيها من نخبة النخبة ، كما          

أن القبول في برامج اعداد املعلمني يتم بنسب تتوافق مع نسب اإلحتياج للمعلمني في 
املدارس . 

نظام قبول املعلمني في فنلندا

٢- أن نظام قبول املعلمني اليعتمد على القدرات املتعلقة باملعرفة الخاصة باملادة بقدر 
مايتعلق األمر بفكرة املرشح إلى املهنة ومعرفته بالطفل ،



ثانياً : على املرشح أن يخوض امتحان تحريري في بعض كتب التربية ، كما                 
يقوم باإلنخراط في نشاطات مشابهه ملا يحدث داخل جدران املدرسة ، حيث                  
تتضح مهارات التفاعل والتواصل اإلجتماعي لدى املرشح ، بعد ذلك تجرى                  
مقابالت شخصية مع كبار املرشحني ، ويتم سؤالهم عن ماذا قرروا أن يصبحوا            
معلمني ، هؤالء املرشحني سيكون لهم القدرة العالية إلكمال برنامج إعداد                  

املعلمني الصارم.

هناك مرحلتني لعملية اإلختيار لتأهيل املعلمني في املدارس اإلبتدائية

أوالً : يتم تحديد مجموعة من املرشحني بناءاً علي نتائج اإلمتحانات الثانوية 
العامة ، وملف اإلنجاز املدرسي . 



يتضح مما سبق أن : 
معايير القبول في برامج إعداد 

املعلمني هي معايير صارمة ، بحيث 
اليتم اإلعتماد على مؤشر واحد فقط 
للقبول بل يتم اإلعتماد على عدد من 

املؤشرات لضمان من يلتحق بهذه 
املهنة هو أهل لها ، وهذه الصرامة في 
أنظمة القبول في برامج إعداد املعلمني 
بسبب ماللمعلم من أهمية قصوى في 
بناء األفراد في املجتمع ، فعلى يديه 

تتخرج كافة الكوادر التي تبني 
املجتمع. 



نظام إعداد املعلم الفنلندي تتبعه ٤٦ دولة أوروبية  ، وهذا النظام يتبع  
النموذج األوروبي ( ECTS ) الذي يتضمن مسارين مختلفني                

بشهادتني مختلفتني :
 الشهادة األولى يحصل عليها عند حصوله على درجة البكالوريوس

 ، ( ECTS180 ) بإكماله 
وشهادة أخرى يحصل عليها عند حصوله على درجة املاجستير عند 

 ( ECTS180 ) اكماله

إعداد املعلم في فنلندا



معلم املرحلة اإلبتدائية يشترط عليه أن يتخصص في قسم التعليم ، مع إنهاء                          
مقررات فرعية في مادتني من منهاج املرحلة اإلبتدائية .

أما معلمي املرحلة الثانوية فيشترط أن يتخصصوا في املادة التي سيتعلمونها ،               
حيث يلتحقون لدراسة أي من  التخصصات لضمان اتقان مهنتهم ، ومن ثم                 
يقررون أثناء دراستهم أو بعد  إتمامها أن يكونوا معلمني متخصصني للمرحلة               

الثانوية ، وحينها عليهم بعد أن ينهوا أربع سنوات من الدراسة النظرية للمادة                
اإللتحاق بقسم التعليم في الجامعة املخصص إلعداد املعلمني ليتمكنوا من إتقان             

مهنتهم ، وفي نهاية البرنامج ذي الخمـس سنوات يحصلـون على درجـة املاجسـتير.

هناك اختـالف في نظـام إعـداد مـعلمي املرحـلة اإلبتـدائية ، ومعـلمي املرحلـة الثـانوية.:

إعداد املعلم في فنلندا



مما سبق يتضح أن : 

نظام اعداد معلم املرحلة اإلبتدائية في فنلندا نظام تكاملي من حيث تركيزه على         
إعداد املعلم علمياً وتربوياً ومهنياً دون فواصل زمنية ، وذلك في مرحلة البكالوريوس  

واملاجستير . 

 أما مايتعلق بنظام إعداد املعلم في املرحلة الثانوية  يتضح أنه نظام تتابعي حيث  
بمجرد إنهاء الطالب لسنوات التخصص األربع يلتحق بعدها ملدة عام بقسم التعليم        

في الجامعة بغرض اإلعدا املهني التربوي. 

 ونالحظ أن في اشتراط الحصول على درجة املاجستير للمعلمني داللة املكانة العلمية 
التي يحظى املعلمني في فنلندا.   



برامــج إعـــداد املـــعلم في فنـــلندا

١- أبرز مايميز برامج إعداد املعلم في فنلندا والذي يمنحها قوة علمية تركيزها على           
اكساب املعلم  املهارات البحثية لتجعله مواكباً ألبرز تطورات العلم ناقالً ذلك لطالبه

٢- برامج إعداد املعلم في فنلندا من خالل املقارنات الدولية تتميز بعمق أهدافها ،              
إذ أن التوازن بني التطبيق النظري والعملي في هذه البرامج يساعد املعلمني الشباب          

على اتقان أساليب تدريس مختلفة ، وكذلك تعلم علم التدريس ، وعلم التعليم الفّعال .       



من البرامج التي يتم تدريسها في فنلندا مايلي:

 الجانب املهني وطرق التدريس : 

١- تشغل ٢٠٪ من الخمس سنوات من برامج إعداد املعلم ، ويتم ذلك على فترات               
وليس دفعه واحده .          

  األبحاث :  

٢- دمج البحوث والدراسات مع جميع جوانب برامج إعداد املعلم إضافة إلى كتابة    
اطروحة املاجستير . 



من البرامج التي يتم تدريسها في فنلندا مايلي:

٣- التدريب العملي: 

١- مدة التدريب العملي في مؤسسات إعداد املعلمني في فنلندا ثالثة أشهر ، ويتميز         
بأنه تدريب مكثف وشامل وفّعال ، كما يتضمن نظام توجيه وإرشاد بالغ الدعم. 

٢- من خالل البرنامج الدراسي ينتقل املعلمون من ممارسة التدريس األساسي إلى 
ممارسة التدريس املتقدم ومن ثم إلى ممارسة التدريس النهائي ، وخالل كل مرحلة من        

هذه املراحل يطلع الطالب على فصول تدرس من قبل معلمني ذوي خبره ، ويمارسون 
التدريس تحت أنظار العلمني املشرفني ، وتقدم دروس مستقله ملجموعات مختلفة من 

التالميذ بينما يتم تقييمهم من قبل املشرفني واملحاضرين من وزارة التربية والتعليم . 



من البرامج التي يتم تدريسها في فنلندا مايلي:

٤- الدراسات األكاديمية : 

 تشمل التخصص الذي سيدرسه املعلم ، وقد تكون متخصصه أو ثانوية اعتماداً على 
املؤهل املرغوب الحصول عليه ، وهناك طريقتان رئيسيتان لتتصبح معلماً مختصاً                  

بموضوع ما وهما :  

يكمل الطلبة املاجستير أوالً في موضوع رئيس واحد أو موضوعني ثانويني ، ثم يقوم -
الطالب بالتسجيل في قسم إعداد املعلمني للتركيز في املوضوع الذي سيدرسونه يتم 

امضاء سنة دراسية واحدة في الدراسات التربوية ، مع التركيز على استراتيجيات             
تدريس املوضوع الذي يختص فيه الطلبه. 

التسجيل املباشر لبرنامج تعليم املدرسني حني البدء بدراسة املوضوع الذي سيختص          -
به وبعد السنة الثانية من دراسة املوضوع يبدأ الطلبة بالدراسات التربوية في وزارة       

التعليم ، وأن املنهج الدراسي لهذا املسار الثاني مطابق لألول . 



نموذج هيكلة برنامج إعداد معلم ملادة ما في جامعة هلسنكي  



من البرامج التي يتم تدريسها في فنلندا مايلي:

٧- دراسات اختيارية :  

تشتمل على مقررات مختلفة تتنوع وفق املؤهل الذي يسعى الطالب للحصول عليه. 

٥- دراسة مهارات اإلتصال : واللغة وتكنلوجيا اإلتصاالت واملعلومات إجبارية              
أيضاً .

٦- التدريب على التعلم الذاتي :  

ويعد من العناصر الجديدة التي اضيفت للمناهج الدراسية في الجامعات الفنلندية              
منذ عام ٢٠٠٥م .



- أن نظام التعليم في فنلندا يعتمد على رؤيا فلسفة تربويّة أصيلة منبثقة من ظروف الحياة         
والواقع املعيش في فنلندا. 

- لم تتّم عمليّة اإلصالح والتغيير في نظام التعليم في فنلندا طفرة، بل مرّت بمراحل واحتاجت     
للوقت والجهد واملثابرة، ورافق ذلك البحوث والدراسات النظريّة والتطبيقيّة امليدانيّة من الخبراء 

واألخّصائيني في التربية وعلم النفس واملربنّي في الحقل. 

نتائج البحث في نظام التعليم الفنلندي

-نجاح فنلندا كدولة أوروبية صغيرة يعزى إلى مرونة املجتمع الفنلندي وإبداعه في جميع         
الجوانب.

- لم يعتمد النظام التعليمي في فنلندا على سياسيات اإلختبارات والسبب وراء ذلك هو أن                
مجتمع الباحثني الذين يركزون في صنع السياسات في مجال التعليم غير مقتنعني بأن                                

اإلختبارات تزيد من تعلم الطلبة .



نتائج البحث في نظام التعليم الفنلندي

- بالرغم من تقدم التعليم في فنلندا نجد غيابا واضحا للتفاخر ألن تركيزهم كان على نجاح  
العملية التربوية وإعداد اإلنسان نفسه ليكون نجاحا بالحياة. 

- يتمتع املعلم الفنلندي بالكفاءة وبالثقة ويحظى باحترام املجتمع وله الحرية في اختيار املادة 
وطريقة التدريس املالئمة. 

- مستوى تعليمي عام في كل أنحاء البالد وال وجود لطالب في القّمة وطالب في القاع. 

- كفاءة تلميذ العاصمة هي نفسها كفاءة تلميذ القرية النائية والفارق بني التلميذ األفضل          
والتلميذ األسوأ هو األصغر في العالم ، وبناءاً على ذلك فان التعليم في فنلندا متساوي              

للجميع وهو مبني على املساواة ال على التفوق. 



مع الخطة التعليمية الجديدة، فإن التالميذ لم يبقوا ليجلسوا صامتني   
في أماكنهم في الفصل، ولكن بإمكان الطفل بنفسه أن يختار أين   

يدرس ! وكيف يدرس !                                                                
غرف الفصول التقليدية املغلقة من غير الضروري أن  تكون موجودة            

على اإلطالق في املستقبل.

مستقبل التعليم في فنلندا



مستقبل املناهج في فنلندا
مع عام ٢٠٢٠م تسعى الحكومة الفنلندية إلى إلغاء نظام املواد  

الدراسية، واستبداله بنظام املوضوعات، فالطالب لن يدرس مواد              
علمية منفصلة كالحساب أو التاريخ أو الفيزياء؛ بل سيدرس                          

موضوعات يتعرف من خاللها على أكثر من علم أو مهارة.

على سبيل املثال إذا درس الطالب موضوعا يتعلق باإلتحاد األوروبي                 
فسيضمن هذا املوضوع معلومات في التاريخ والجغرافيا واللغات والحساب 

وغيرها؛ بما يسمح له باكتساب املهارات واملعلومات العامة الالزمة له في                            
الحياة، دون أن يتحول رأس الطالب لكمبيوتر وظيفته تخزين املعلومات.



مثال آخر : أثناء دراسة منهج "العمل في مقهى" سيحصل التالميذ على معرفة                   
شاملة باللغة اإلنجليزية وسيتعلمون أسس االقتصاد ومهارات االتصاالت،             

وستطبق هذه املنظومة على تالميذ املدارس الثانوية اعتبارا من سن١٦. 

ويجب على التلميذ خالل ذلك أن يختار بنفسه أي موضوع أو ظاهرة سيدرس،             
وذلك انطالقا من الحاجة إليها في حياته في املستقبل. 

مستقبل املناهج في فنلندا

حتى اآلن تم تدريب وإعداد نحو ٧٠ في املائة من املعلمني في هلسنكي للعمل           
وفق النظام الجديد، وسيسمح ذلك لهم بالحصول على زيادة في الرواتب.



بالِعْلمِ واملَال يبْني الناُس مْجَدُهم 
َلم ينُب َمجٌد على جهٍل واقالِل 

حافظ إبراهيم


