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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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مت نشر هذا املقال يف NEA Today. وهو مقتطف من كتاب دارلينج هاموند 2010، 
العامل املسطح والتعليم: كيف سيحدد التزام أمريكا ابلعدالة مستقبلنا.

يتساءل املرء عما ميكن أن حنققه كأمة إذا متكّنا أخرياً من تنحية ما يبدو أنه التزامنا الفعلي 
بعدم املساواة، والذي يتعارض بشدة مع خطابنا املتعلق ابإلنصاف، ووضع ماليني الدوالرات اليت 

يتم إنفاقها يف اجلدال والتقاضي ابستمرار لبناء نظام تعليمي عايل اجلودة جلميع األطفال.

ولتخيل كيف ميكن القيام بذلك، ميكن للمرء أن ينظر إىل الدول اليت بدأت بقليل جداً من 
األنظمة اليت مت بناؤها بشكل هادف وإنتاجية عالية وعادلة، ويف بعض األحيان من الصفر تقريباً، 

يف غضون عقدين إىل ثالثة عقود فقط.

ويف حتليٍل حديٍث لسياسات اإلصالح التعليمي، يصف حملل السياسة الفنلندي »سالبريغ« 
كيف غرّيت فنلندا، منذ السبعينيات، نظامها التعليمي التقليدي »إىل منوذج لنظام تعليمي حديث 
بتكلفة  هذا  ومشاركة كبرية كل  جيدة  ونوعية  النطاق  واسع  تكافؤ  مع  العام  القطاع  من  ممّول 
معقولة«. )Sahlberg, 2009, p.2( وأكمل قائاًل أبن أكثر من 99% من الطالب اآلن 
ثلثا  الثانوية. ويلتحق  املرحلة  تعليمهم األساس اإللزامي بنجاح، وحوايل 90% يكملون  يكملون 
هؤالء اخلرجيني ابجلامعات أو مدارس الفنون التطبيقية ذات التوجه املهين. ويشارك أكثر من %50 
من السكان البالغني الفنلنديني يف برامج تعليم الكبار. ويتم تغطية 98% من تكلفة التعليم على 

مجيع املستوايت من قبل احلكومة وليس من قبل القطاعات اخلاصة.

وعلى الرغم من وجود فجوة كبرية يف التحصيل بني الطالب يف السبعينيات، واليت ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً ابلوضع االجتماعي واالقتصادي، فقد تقلصت هذه الفجوة بشكل تدرجيي نتيجًة 
إلصالح املناهج الدراسية الذي بدأ يف الثمانينيات. وحبلول عام 2006، كان التباين بني املدارس 

ما ميكن أن نتعلمه من اإلصالح املدرسي الناجح يف فنلندا

ليندا دارلينج هاموند*

* أستاذة يف جامعة ستانفورد والرئيسة املؤسس ملعهد سياسة التعلم ، الذي مت إنشاؤه لتوفري أحباث عالية اجلودة للسياسات اليت 
تتيح التعليم املنصف والتمكني لكل طفل.
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يف فنلندا على مقياس PISA العلمي 5% فقط، بينما كان متوسط التباين بني املدارس يف دول 
التعاون االقتصادي والتنمية األخرى حوايل 33%. ويعود االختالف الكبري بني املدارس  منظمة 

عموماً إىل عدم املساواة االجتماعية.

كما أن التباين العام يف التحصيل بني الطالب الفنلنديني أصغر حجماً أيضاً من مجيع دول 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األخرى تقريباً. وهذا صحيح على الرغم من حقيقة أنَّ اهلجرة 
من الدول ذات املستوايت التعليمية املنخفضة قد زادت بشكل حاد يف السنوات األخرية، وهناك 
املزيد من التنوع اللغوي والثقايف للمدارس ملواجهته. وتشري إحدى التحليالت احلديثة إىل أنَّ عدد 
األطفال املهاجرين أو أولئك الذين لغتهم األم ليست فنلندية يقرتب من 50% يف بعض املدارس 

احلضرية.

وعلى الرغم من أن معظم املهاجرين ال يزالون من أماكن مثل السويد، إال أن جمموعات 
الوافدين اجلديدة األسرع منواً منذ عام 1990 كانت من أفغانستان والبوسنة واهلند وإيران والعراق 
وصربيا والصومال وتركيا واتيالند وفيتنام. ويتحدث هؤالء املهاجرون اجلدد أكثر من 60 لغة. ومع 

ذلك، فقد كان اإلجناز يتصاعد يف فنلندا ويزداد إنصافاً.

إسرتاتيجيات اإلصالح

بسبب هذه االجتاهات، جلأ الكثري من الناس إىل فنلندا حبثاً عن أدّلة على التحول التعليمي. 
كما يالحظ أحد احملللني :

»يكتشف معظم زوار فنلندا مبايَن مدرسيًة أنيقًة مليئًة ابألطفال اهلادئني واملعلمني املؤهلني 
ابلتعليم العايل، كما أهنم يدركون االستقاللية الكبرية اليت تتمتع هبا املدارس، والتدخل القليل من قبل 
إدارة التعليم املركزية يف احلياة اليومية للمدارس، والطرق املنهجية ملعاجلة املشاكل يف حياة الطالب، 

واملساعدة املهنية املستهدفة للمحتاجني«. )سالبريغ، 2009، ص 7(

يَنسُب القادُة يف فنلندا املكاسَب إىل استثماراهتم املكثفة يف تعليم املعلمني - حيث يتلقى 
مجيع املعلمني ثالث سنوات من اإلعداد العايل اجلودة ملستوى اخلرجيني متاماً على نفقة الدولة - 
ابإلضافة إىل إصالح شامل للمناهج ونظام التقييم املصمَّم لضمان الوصول إىل »منهج التفكري« 
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جلميع الطالب. وخلص »الوكانني« حتليل حديث املبادئ األساسية للنظام الفنلندي على النحو 
التايل :

• موارد ملن هم يف أمس احلاجة إليها.	

• معايري عالية ودعم لذوي االحتياجات اخلاصة.	

• مدرسني مؤهلني.	

• تقييم التعليم.	

• املوازنة بني الالمركزية واملركزية. )الوكانني، 2008، ص 319(	

كانت عملية التغيري تقريباً عكس السياسات يف الوالايت املتحدة. على مدار األربعني عاماً 
املركزية يركز على االختبار اخلارجي إىل نظام أكثر  فنلندا من نظام شديد  فيها  املاضية، حتولت 
حملّية يقوم فيه املعلمون املدربون تدريباً عالياً بتصميم املناهج الدراسية حول املعايري الوطنية الضعيفة 
للغاية. و يتم تنفيذ هذا النظام اجلديد من خالل التمويل العادل واإلعداد املكثف جلميع املعلمني. 
واملنطق الذي يعتمد عليه النظام هو أن االستثمار يف قدرة املعلمني واملدارس احمللية لتلبية احتياجات 
مجيع الطالب، إىل جانب التوجيه املدروس حنو األهداف، ميكن أن يطلَق العنان لفوائد اإلبداع 

احمللي من أجل حتقيق نتائج مشرتكة وعادلة.

و يف غضون ذلك، كانت الوالايت املتحدة تفرض مزيداً من االختبارات اخلارجية - غالباً 
عادلٍة يف  غرَي  بينما ختلق ظروفاً   - الدراسية  املناهج  إىل  التفاضلي  الوصول  تفاقم  إىل  تؤدي  ما 
ووجود  شامل  متويل  شكل  يف  واملدارس،  لألطفال  املخصصة  املوارد  وأصبحت  احمللية.  املدارس 
مدرسني مدربني وذوي خربة، أكثر تبايناً يف العديد من الوالايت، مما يقوض قدرة املدارس على 
حتقيق النتائج اليت ُتطلب منها ظاهرايً. ويشري سالبريغ أن فنلندا اختذت مساراً خمتلفا متاماً. حيث 
للتأكد من  الفنلنديون بشكل منهجي على مدار 35 عاماً  دّون مالحظته كالتايل: »لقد عمل 
أن املهنيني األكفاء الذين ميكنهم صياغة أفضل ظروف التعلم جلميع الطالب موجودون يف مجيع 
املدارس، بداًل من التفكري يف إمكانية تقدمي اإلرشادات املوحدة واالختبارات ذات الصلة يف اللحظة 
 p. ،2009 ،Sahlberg( .»األخرية لتحسني تعلم الطالب وااللتفاف على املدارس الفاشلة
22( و حيدد سالبريغ جمموعة من اإلصالحات العاملية، اليت مت إجراؤها بشكل خاص يف البلدان 
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األجنلوسكسونية، واليت مل تعتمدها فنلندا، مبا يف ذلك توحيد املناهج الدراسية اليت يتم فرضها عن 
طريق االختبارات اخلارجية املتكررة ؛ و تضييق املناهج الدراسية على املهارات األساسية يف القراءة 
والرايضيات ؛ وتقليل استخدام إسرتاتيجيات التدريس املبتكرة ؛ و تبين األفكار الرتبوية من مصادر 
خارجية، بداًل من تنمية القدرات الداخلية احمللية لالبتكار وحل املشكالت ؛ واعتماد سياسات 
مساءلة عالية املخاطر، تتضمُن مكافآٍت وعقوابٍت للطالب واملعلمني واملدارس. وعلى النقيض 

من ذلك، يقرتح:

»سياسات التعليم الفنلندية هي نتيجة أربعة عقود من التنمية املنهجية، املتعمدة يف الغالب، 
نظامه  وداخل  عام،  بشكل  الفنلندي  اجملتمع  داخل  واالحرتام  والثقة  التنوع  ثقافة  خلقت  واليت 
التعليمي بشكل خاص. حيث استند تطوير القطاع التعليمي على تكافؤ الفرص للجميع، والتوزيع 
بني  التدرجيية  الثقة  وبناء  للوقاية،  املكثفة  املبكرة  والتدخالت  املنافسة،  من  بداًل  للموارد  العادل 

املمارسني الرتبويني، وخاصة املعلمني«. )Sahlberg، ص 10(

و يتم دعم املساواة يف فرص التعلم بعدة طرق ابإلضافة إىل التمويل األساس.

املدارس الفنلندية بشكل عام صغرية )تستوعب أقل من 300 تلميذ( مع أحجام فصول 
صغرية نسبياً )فيها 20 طالب/ة( وجمهزة جتهيزاً جيداً بشكل موحد. و يُعدُّ مفهوم رعاية الطالب 
تربوايً و شخصياً مبدأَ أساسياً يف املدارس. إذ يتلقى مجيع الطالب وجبة جمانية يومياً، ابإلضافة إىل 
الرعاية الصحية اجملانية، والنقل، واملواد التعليمية، وتلّقي املشورة يف مدارسهم، حبيث يتم وضع أسس 
التعلم يف مكاهنا الصحيح. عالوة على ذلك، أصبح الوصول إىل املناهج الدراسية اجليدة واملعلمني 

جانباً مركزايً يف السياسة التعليمية الفنلندية.

حتسني حمتوى املناهج والوصول إليها

ابتداًء من السبعينيات، أطلقت فنلندا إصالحاٍت لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية من خالل 
القضاء أواًل على ممارسة فصل الطالب إىل مسارات خمتلفة متاماً بناًء على درجاهتم يف االختبار، 
مث من خالل إلغاء االمتحاانت نفسها. وحدث هذا على مرحلتني بني عامي 1972 و 1982، 
النظام أبكمله. وكان اهلدف من هذه  الثانوية، يف  املدرسة  ومت تطوير منهج مشرتك، حىت هناية 
العايل.  التعليم  إىل  انفتاحاً  أكثر  التعليمية وتوفري وصول  النتائج  املساواة يف  التغيريات هو حتقيق 
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وخالل هذا الوقت، مت أيضاً سن الدعم االجتماعي لألطفال واألسر، مبا يف ذلك الرعاية الصحية 
ورعاية األسنان، وخدمات التعليم اخلاص، والنقل إىل املدارس.

و حبلول أواخر السبعينيات، كان االستثماُر يف املعلمني حمطَّ تركيز إضايف. فقد مت حتسني 
تعليم املعلمني وتوسيعه. وقرر صانعو السياسة أهنم إذا استثمروا يف مدرسني ماهرين للغاية، فيمكنهم 
بذلك السماح للمدارس احمللية ابملزيد من االستقاللية الختاذ قراراٍت بشأن ماذا وكيف يتم التدريس.

نظاَم  الدولة  أهنت  التسعينيات،  منتصف  فبحلول  أكله.  آتى  قد  الرهان  هذا  أن  ويبدو 
اليت جتاوزت 700 صفحة  القدمية  املناهج  أدلة  ينعكس يف  )الذي  التنظيم  املناهج شديَد  إدارة 
من الوصفات(. وأصبح املنهج الوطين األساسي احلايل وثيقة أصغر بكثري - تضم أقل من 10 
ه املعلمني يف تطوير مناهج  صفحات من التوجيه جلميع الرايضيات، على سبيل املثال - واليت تُوجِّ
وتقييمات حملية بشكل مجاعي. وكان تركيز إصالح املناهج الدراسية يف التسعينيات على العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار، مما أّدى إىل الرتكيز على تعليم الطالب كيفية التفكري اإلبداعي وإدارة التعلم 

اخلاص هبم.

فنلندا،  يف  املدارس  أو  الطالب  لتصنيف  ُتستخدم  موحدة  خارجية  اختبارات  توجد  ال 
ومعظم مالحظات املعلمني للطالب تكون يف شكل سردي، مع الرتكيز على وصف التقدم الذي 
أحرزوه يف تعلمهم وجماالت منوهم. كما هو احلال يف امتحاانت NAEP يف الوالايت املتحدة، 
حيث يتم تقييم عيِّنات الطالب يف تقييمات مفتوحة يف هناية الصفني الثاين والتاسع إلثراء املناهج 
واالستثمارات املدرسية.  وينصبُّ الرتكيز على استخدام املعلومات لدفع التعلم وحل املشكالت، 

بداًل من العقاب.

ينظمه  الذي  البجروت،  امتحان  ابجلامعة:  االلتحاق  قبل  واحد  ابمتحان  فنلندا  وحتتفظ 
ليس  أنه  الرغم من  الفنلندية. على  التعليم  قبل وزارة  املعنيَّ من  البجروت  امتحان  ويقّيمه جملس 
مطلوابً للتخرج أو االلتحاق ابجلامعة، فمن الشائع أن أيخذ الطالب هذه اجملموعة املكونة من أربعة 
املعلمون  امتحاانت ذات هناية مفتوحة تركز على حل املشكالت والتحليل والكتابة. وَيستخدم 
إرشاداٍت رمسيًة لتصحيح امتحاانت البجروت حملياً، ويتم إعادة فحص عيِّنات من الدرجات من 
قبل مصممني حمرتفني يتم تعيينهم من قبل جملس امتحان البجروت. وعلى الرغم من أنه خمالف 
للحدس ابلنسبة ألولئك الذين اعتادوا على االختبار اخلارجي كوسيلة للمساءلة، فإن استخدام 
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فنلندا للمهام ذات النهاايت املدرسية واملتمحورة حول الطالب واملضمنة يف املناهج الدراسية غالباً 
ما يوصف أبنه سبب مهم لنجاح الدولة يف االمتحاانت الدولية.

يوفر املنهج األساسي الوطين للمعلمني معايري التقييم املوصى هبا لدرجات حمددة يف كل مادة 
ويف التقييم النهائي الشامل لتقدم الطالب كل عام. بعد ذلك، تستخدم املدارس واملدرسون احملليون 
التعلم يف كل مدرسة، وكذلك  هذه اإلرشادات لصياغة منهج أكثر تفصياًل وجمموعة من نتائج 
مناهج تقييم املعايري يف املناهج الدراسية. وعلى وفق جملس التعليم الوطين الفنلندي، فإن الغرض 
الرئيس من تقييم الطالب هو توجيه وتشجيع الطالب للتفكري والتقييم الذايت. حيث يقوم املعلمون 
بتقدمي تقارير تكوينية وختامية للطالب من خالل املالحظات اللفظية والسردية. ويُعدُّ االستفسار 
حموراً أساسياً للتعلم يف فنلندا، ويتم استخدام التقييم لتنمية مهارات التعلم النشط لدى الطالب من 

خالل طرح أسئلة مفتوحة ومساعدة الطالب على إجياد األجوبة هلا.

يقف يف مقدمة فصل دراسي  النادر أن ترى مدرساً  الفنلندية، من  الدراسية  الفصول  يف 
حياضر الطالب ملدة 50 دقيقة. بداًل من ذلك، من املرجح أن حيدد الطالب أهدافهم األسبوعية 
اليت سيعملون عليها على وفق سرعتهم  املهام  مع معلميهم يف جماالت مواضيع حمددة وخيتارون 
اخلاصة. ففي فصل دراسي منوذجي، من املرجح أن يتجول الطالب، ويتناوبون خالل ورش العمل 
أو جيمعون املعلومات، ويطرحون أسئلة على معلمهم، ويعملون مع الطالب اآلخرين يف جمموعات 
تتيح  صغرية. و قد يكملون مشاريع مستقلة أو مجاعية أو يكتبون مقاالت جملالهتم اخلاصة. و 
تنمية االستقاللية والتعلم النشط للطالب تطوير مهارات ما وراء املعرفة اليت تساعدهم على حتديد 
املشكالت ومعاجلتها وحلها ؛ و تقييم وحتسني عملهم ؛ وتوجيه عمليات التعلم اخلاصة هبم بطرق 

منتجة.

حتسني التدريس

بدأت استثمارات أكرب يف تعليم املعلمني يف السبعينيات مع توقع أن ينتقل املعلمون من 
أربع إىل مخس  متتد من  اليت  الدراسية  الربامج  إىل  الثالث سنوات  العادية ذات  املدرسية  الربامج 
سنوات. فخالل التسعينيات، أصلحت الدولة اإلعداد مرة أخرى للرتكيز أكثر على تعليم املتعلمني 
املتنوعني مهاراٍت عاليَة املستوى مثل حل املشكالت والتفكري النقدي يف برامج درجة املاجستري 
القائمة على األحباث.  وكان إعداد املعلمني ملهنة قائمة على البحث هو الفكرة املركزية لتطوير 

تعليم املعلمني يف فنلندا.
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ويتم اختيار املعلمني احملتملني بشكل تنافسي من جمموعة خرجيي اجلامعات - حيث يتم 
الدراسات  مستوى  على  معلم  إعداد  برانمج  على  وحيصلون   - املتقدمني  من  فقط  قبول %15 
العليا مدته ثالث سنوات، جماانً متاماً وبرواتب معيشية. على عكس الوالايت املتحدة، حيث يقع 
املعلمون يف الديون لالستعداد ملهنة من شأهنا أن تدفع هلم بشكل سيئ أو يدخلون بتدريب قليل 
أو بدون تدريب، فقد اختذت فنلندا قراراً ابالستثمار يف قوة تدريس جُمهزة جيداً بشكل موحد من 
خالل جتنيد أفضل املرشحني ودفع املال هلم للذهاب إىل املدرسة. و هناك رغبة كبرية يف احلصول 

على فرص يف برامج تدريب املعلمني، كما أن النقص يكاد ال ُيسمع به.

ويشمل إعداد املعلمني كاًل من الدورات الدراسية املكثفة حول كيفية التدريس - مع الرتكيز 
املمارسات - وما ال يقل عن عام كامل من  القائم على أحدث  البحث  بشدة على استخدام 
اخلربة يف مدرسة مرتبطة ابجلامعة. و هتدف هذه املدارس النموذجية إىل تطوير املمارسات املبتكرة 
ومنذجتها، فضاًل عن تعزيز البحث يف التعلم والتعليم حيث يتم تدريب املعلمني على طرق البحث 
 F Buchberger( .»حىت يتمكنوا من »املسامهة يف زايدة قدرة حل املشكالت يف نظام التعليم

وI Buchberger، ص10(

ضمن هذه املدارس النموذجية، يشارك الطالب و املعلمون يف جمموعات حل املشكالت، 
التخطيط،  الفنلندية. وتشارك جمموعات حل املشكالت يف دورة  املدارس  وهي مسة مشرتكة يف 
والعمل، والتفكري / التقييم اليت يتم تعزيزها يف مجيع مراحل برانمج تعليم املعلمني، وهي يف الواقع 
منوذج ملا خيططه املعلمون لطالهبم، والذين يتوقع منهم دمج أنواع مماثلة من البحث واالستفسار 
يف دراساهتم اخلاصة. ويف الواقع، يهدف النظام أبكمله إىل التحسني من خالل التفكري املستمر 

والتقييم وحل املشكالت على مستوى الفصل الدراسي واملدرسة والبلدية والدولة.

يتعلم املعلمون كيفية إنشاء مناهج فيها حتدٍّ وكيفية تطوير تقييمات األداء احمللية اليت تشرك 
الطالب يف البحث واالستفسار على أساس منتظم. و يركز تدريب املعلمني على تعلم كيفية تعليم 
الطالب الذين يتعلمون بطرق خمتلفة، مبا يف ذلك ذوي االحتياجات اخلاصة. ويتضمن تركيزاً قوايً 
على »التعددية الثقافية« و»الوقاية من صعوابت التعلم واإلقصاء«، وكذلك على فهم التعلم والتقييم 
املدروس وتطوير املناهج الدراسية. وأستنتج الفنلنديون أنه إذا تعلم املعلمون مساعدة الطالب الذين 
يعانون، فسيكونون قادرين على تعليم مجيع الطالب بشكل أكثر فاعلية، ويف الواقع، لن يرتكوا أي 

طفل خلفهم.
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حيمل معظم املعلمني اآلن درجة املاجستري يف كل من اجملال اخلاص هبم، وهم مستعدون 
جيداً لتعليم متعلمني متنوعني - مبا يف ذلك الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة - من أجل الفهم 
العميق، واستخدام تقييمات األداء التكويين على أساس منتظم إلثراء طريقة التدريس اخلاصة هبم 
الرتبوية.  البحث واملمارسة  الطالب وهم مدربون تدريباً جيداً يف كل من طرق  لتليب احتياجات 
وابلتايل، فهم خرباء تشخيص متطورون، ويعملون معاً بشكل مجاعي لتصميم التعليمات اليت تليب 

متطلبات املوضوع وكذلك احتياجات طالهبم.

يف فنلندا، مثل الدول األخرى ذات اإلجنازات العالية، توفر املدارس وقتاً للتعاون املنتظم بني 
املعلمني يف قضااي التدريس. حيث جيتمع املعلمون يف املدارس الفنلندية بعد ظهر واحد على األقل 
كل أسبوع للتخطيط املشرتك وتطوير املناهج الدراسية، ويتم تشجيع املدارس يف نفس البلدية على 
العمل معاً ملشاركة املواد. ويتم توفري الوقت أيضاً للتطوير املهين خالل أسبوع عمل املعلمني. وكما 
هو احلال يف العديد من الدول األوروبية واآلسيوية األخرى، يتم استخدام ما يقرب من نصف وقت 
املعلمني يف املدرسة لصقل املمارسة من خالل عمل املناهج املدرسية والتخطيط اجلماعي والتعاون 
الطالب.  نيابة عن  أوثق  بشكل  معاً  ابلعمل  والعائالت  للمدارس  يسمح  مما  األمور،  أولياء  مع 

والنتيجة هي:

أثناء  التدريب  املهين وخدمات  للتطوير  الفنلنديون واعون ومستهلكون مهمون  »املعلمون 
اخلدمة. ومثلما زاد املستوى املهين للكادر التدريسي على مدار العقدين املاضيني، كذلك زادت 
جودة دعم التطوير املهين للمعلم، واختفى معظم التدريب التقليدي اإللزامي أثناء اخلدمة. وحتل 
املعلمني  ملهنية  املستمر  التطوير  لقد أصبح  املهين.  التطوير  بلدية وفرص  أو  برامج مدرسية  حملها 
الرتبوية حقاً وليس إلزاماً.وغالباً ما يعكس هذا التحول يف ظروف وأمناط تعلم املعلمني الطرق اليت 
يتم هبا ترتيب التعلم يف الفصل الدراسي للتالميذ. ونتيجة لتعزيز االحرتاف يف املدارس، أصبح من 
املفهوم أن املعلمني واملدرسني هم املسؤولون عن عملهم وأيضاً عن حل معظم املشكالت بداًل 
من نقلها إىل مكان آخر. وتتساوى مهنة التدريس الفنلندية اليوم مع العاملني املهنيني اآلخرين ؛ 
حيث ميكن للمدرسني تشخيص املشكالت يف الفصول الدراسية واملدارس، وتطبيق احللول القائمة 
 ،Sahlberg( .على األدلة واليت غالباً ما تكون بديلة هلا، وتقييم وحتليل أتثري اإلجراءات املنفذة

)p. 155 ،2007
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أّدى الرتكيز على التدريس وتطوير املمارسة املهنية يف هنج فنلندا لتنظيم نظام التعليم، على 
وفق مجيع التقارير، إىل زايدة انتشار أساليب التدريس الفّعالة يف املدارس. عالوة على ذلك، أدت 
اجلهود املبذولة لتمكني املدارس من التعلم من بعضها البعض إىل »بناء القدرات اجلانبية« : التبين 
الواسع النطاق للممارسات الفّعالة والتجريب مع األساليب املبتكرة عرب النظام، »تشجيع املعلمني 
على  الفردي  الطابع  وإضفاء  التدريس  أساليب  من  خمزوهنم  توسيع  يف  االستمرار  على  واملدارس 

)p.167 ،2007 ،Sahlberg( .التدريس لتلبية احتياجات مجيع الطالب

وأشار مسؤول فنلندي إىل هذا الدرس الرئيس املستفاد من اإلصالحات اليت مسحت لفنلندا 
ابالرتقاء من نظام تعليمي غري منصف ومتوسط إىل قمة الرتتيب الدويل:

»يؤدي متكني مهنة التدريس إىل نتائج جيدة. إذ جيب أن تكون للمعلمني احملرتفني مساحة 
لالبتكار، ألهنم جيب أن حياولوا إجياد طرق جديدة لتحسني التعلم. وال ينبغي النظر إىل املعلمني 
على أهنم تقنيون يتمثل عملهم يف تنفيذ مناهج مُتلى بدقة، بل جيب أن يُعّدوا حمرتفني يعرفون كيفية 
حتسني التعلم للجميع. كل هذا خيلق حتدايً كبرياً  والذي يستدعي ابلتأكيد إجراء تغيريات يف برامج 
تعليم املعلمني. وحيتل املعلمون املرتبة األعلى من حيث األمهية، ألن األنظمة التعليمية تعمل من 

)2008 ،Laukkanen ( .خالهلم

الطاقة يف جمموعة من  بداًل من صبِّ  منهجية،  بطريقة  العناصر  هذه  فنلندا  اختذت  لقد 
االبتكارات مث تغيري املسار كل بضع سنوات، كما كان احلال غالباً يف العديد من اجملتمعات يف 
الوالايت املتحدة، وخاصة يف املدن الكبرية. وبينما أجرت هذه الدولة الصغرية هذا العمل على 
املستوى الوطين، فقد مت استخدام إسرتاتيجيات مماثلة على مستوى الوالية أو املقاطعة يف أسرتاليا 
بنتائج  العالية، ومقاطعات مثل هونج كونج وماكاو يف الصني،  ونيوزيلندا وكندا ذات الدرجات 

إجيابية.

الطالب بشكل روتيين من قبل مدرسني  تعليم  فيه  يتم  بناء نظام  ويوضحون كيف ميكن 
معّدين جيداً يعملون معاً إلنشاء منهج مدروس وعايل اجلودة، مدعوماً ابملواد والتقييمات املناسبة 

اليت تتيح التعلم املستمر للطالب واملعلمني واملدارس على حد سواء.
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