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نلندیةالطریقة الف –تشجیع التعلم 



لمحة عن فنلندا
 والغابات البحیرات وآالف النقیة الطبیعة بالد•

اللیل منتصف وشمس     
ً  ومنظم وآمن مستقر بلد•  في وعضو جیداً  تنظیما
األوربي االتحاد      
إلى الوصول وسھولة العلمي البحث من عال مستوى•
المعلومات تقنیات       
الناس بین والمساواة الثقة•
واسع بشكل اإلنجلیزیة اللغة فیھ تستخدم مجتمع•
وللطفل لألم مكان أفضل•
العالم في األفضل بین من الوطني التعلیم نظام یصنف•
)والتنمیة االقتصادي التعاون لمنظمة PISA تصنیف في كما(       
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كیف نفعل ذلك؟ –معجزة التعلیم الفنلندي 

ً  أقل بیتیة واجبات فنلندا في التالمیذ یعطى• ً  اً وضغط أقل ودروسا  أقل نفسیا
 في ضلاألف بین ھي  تعلمھم  نتائج لكن .الدروس بین الفرص من والكثیر

.العالم

 في  رالمبتك ونھجھ البحث على القائم التدریس أصول  علم  نتیجة ھي ھذه•
 وسبل اتوبیئ ممتازة دراسیة مناھج خلق المزیج ھذا ویدعم .والتعلم التعلیم

 لھم وتتوفر ةمجانی غداء وجبة على فنلندا في التالمیذ ویحصل .متفوقة تعلم
.ممتازة تعلیمیة مرافق
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Learning Scoopللجمیع تعلیم ممتاز  –

•)Learning Scoop ( ر تعلیم المعلمین وتطویھي شركة فنلندیة تعمل في مجاالت
.القیادات وبناء المجتمعات

ازة تقویمات ممتحصلوا على الذین والخبراء المعلمین المتمرسین مجموعة من نحن •
.المعلمین ومدیري المدارس الفنلندیة واألجنبیةمن لعملھم 

مین ومطوري دوراتنا التدریبیة جیدة التنفیذ وزیاراتنا الدراسیة الملھمة المعل منحتلقد •
.القوة واإلمكاناتالتعلیم في أرجاء العالم 

 وھوالھدف الرابع ونشجع التنمیة المستدامة أھداف نقدر ) Learning Scoop(نحن في •
ص التعلم مدى فروتعزیز التعلیم الجید الشامل والعادل فغایتنا ھي ضمان . التعلیم الجید

.للجمیعالحیاة 
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Learning Scoopماذا نقدم في 

 تطویرو  اآلخر  بعضنا  من التعلم یعني وھذا .والممارسات األفكار نتبادل أن نرید•
 األفكار ةمشارك  عدم لنا بالنسبة األخالقي غیر من وسیكون  .ذلك من  أبعد التعلیم
 اركةالمش  أن نعتقد  فنحن العالم،  بقیة مع وناجحة  فاعلة وجدناھا  التي والرؤى
.االھتمام تعني

ً   نقدمھا التي الخدمات  تشمل منا؟ تتعلموا أن تریدون ھل•  توىالمس عالي برنامجا
 فنلندا  في  یةدراس  جوالتو  للمعلمین فنلندا أكادیمیة  في للمعلمین المستمر للتعلیم
.التعلیم مجال في مواضیع حول العمل وحلقات المؤتمرات تنظیمو
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أكادیمیة فنلندا للمعلمین
 المناھج يف والمتخصصین  المعلمین من ،المربین  للمعلمین فنلندا أكادیمیة صممت  ھي؟ ما•

 عرفتھمم زیادة یریدون والذین فنلندا خارج درسوا الذین التعلیم، معاھد وطالب  واإلداریین
ً  المتفوق الفنلندي التعلیم نظام عن  الفنلندیة لتعلیما عقلیة  وفق على المنھاج بني وقد .عالمیا

.اقاتھاوسی ثقافاتھم مع التكیف على المشاركین تشجیع فیھا یتم والتي وممارساتھا

فنلندا في تامبرة مدینة في 2017 أیار وحتى الثاني كانون من وكیف؟ وأین متى•
 باإلضافة  وحدة 14  من یتكون كامل بدوام دراسي برنامج ھي للمعلمین فنلندا أكادیمیة إن
ً  وحدة كل وتغطي .التدریب فترة إلى  30  لـ ةمعادل ،والتطبیق النظریة في  واحداً  موضوعا

 الجماعي أو االفتراضي التعلم في وتجمیعھا الوحدات لنقل األوربي النظام وفق على وحدة
.المستقل أو
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أكادیمیة فنلندا للمعلمین
المنھاجمحتوى  
 

المجتمع الفنلندي والثقافة ونظام التعلیم1.

الفنلنديمفاھیم التعلم في النظام 2.

محتوى منھاج نظام التعلیم األساس الفنلندي3.

وتشجیع التعلمطرق التدریس 4.

لنديتقنیات المعلومات واالتصاالت في النظام الفن5.

التقویم والتقدیر في النظام الفنلندي6.

ي التعلیم الخاص والتكامل ونظم الدعم والتوجیھ ف7.
النظام الفنلندي

المواضیعتدریس 8.

ةبیئات التعلم والتعاون في المدارس الفنلندی9.
التربویةالریادة  –قیادة التعلم 10.

المدرسة كمجتمع تعلیمي11.

التعلیممستقبل 12.

خالصة محفظة العمل13.

الخاصمشروع العمل 14.

ي فإلى أسبوع واحد من التدریب لكل شھر باإلضافة 
ى وسیحصل المشاركون عل. محلیةمدرسة فنلندیة 

 عقلیة وأھداف التعلیم وأسالیبعن قرب عن نظرة 
میة في الیوفي الحیاة یتم تطبیقھا وكیف التفعیل 

.الواقعي العمليللتدریب المدارس ـ ضمان 
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نللمعلمیأكادیمیة فنلندا 
الحصیلة•

ات لیضطلعوا فلدیھم الخبر. یصبح خریجو أكادیمیة فنلندا للمعلمین مجددین كمعلمین وقادة للتعلیم
المدربین  ونوفر لھم أیضاً اإلمكانات للمشاركة في برنامج تدریب. بمھام برامج التنمیة في مدارسھم

. لمعلمینولیحصلوا على رخصة الستخدام معرفتھم والمواد التي حصلوا علیھا من أكادیمیة فنلندا ل

ویتضمن ). %24مضافاً إلیھا ضریبة بمقدار (یورو لكل مشارك  9.000بدءاً من . األجور•
 البرنامج المحاضرات والمواد الدراسیة والزیارات والنقل لزیارة األماكن والتدریب والخدمات

عثور على وال تشمل رسوم البرنامج اإلقامة أو وجبات الطعام لكننا مستعدون للمساعدة في ال. االداریة
.شھر/ €  300تبدأ االیجارات من . سكن بأسعار معقولة ومریحة للمشاركین
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الجوالت الدراسیة
للتعلیم في  أفضل نظام وطنيسیكون لكم المجال في جوالتنا الدراسیة الشاملة للتعرف على ما ھي؟ •

لیم أي شخص مھتم بنظام التعأمام والجوالت مفتوحة . وعلى العوامل المؤثرة في نجاحھالعالم 
الفنلندي، من صناع القرار واإلداریین ومدراء المدارس والمعلمین والصحفیین وغیرھم

رؤیة أرض  فربما أردتم. یمكن تنظیم الجوالت الدراسیة في أي مكان في فنلندامتى وأین وكیف؟ •
، أو تامبرةفي  الالب ومشاھدة بابا نویل، أو ربما تفضلون البقاء على مقربة من الطبیعة والبحیرات

قیاسیة برامجنا الالحضریة؟ اختاروا واحداً من ھلسنكي لعلكم تفضلون حیاة المدینة في منطقة 
  .لتلبیة احتیاجاتكممصممة خصیصاً أو اتصلوا بنا لجولة دراسة ألسبوع واحد 
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الجوالت الدراسیة
المحتوى

مع نظرة عامة على نظام التعلیم الفنلندي والمجت•
قدمھا یالفنلندي والثقافة من خالل العروض التي 

خبراؤنا
زیارات موجھة إلى المدارس الفنلندیة عدة •

التعلیمیةوالمؤسسات 
رؤیة شخصیة وعن قرب للحیاة الیومیة في •

طریقة الصفوف الدراسیة الفنلندیة وأوقات الطعام و
العمل
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میذوالتالفرصة للتحدث مع الموظفین والمدرسین •
 

 

:األجور
مضافاً إلیھا (لكل مشارك یورو  1.350بدءاً من 

 األسبوعيویتضمن البرنامج ). %24ضریبة بمقدار 
 المدرسیةوالمواد الدراسیة والزیارات المحاضرات 

بضمنھا النقل، ووجبات الطعام المدرسیة وغداء 
.الوداع



المؤتمرات التعلیمیة
Learning(  في لـنا یمكن  ھي؟ ما• Scoop( المؤتمرات من نوع أي شركائنا مع ننظم أن 

 فضلأ من المؤتمر موضوعات تتباین أن ویمكن .العالم في مكان أي في التعلیمیة
 أكثر آخر موضوع أي أو التعلم تشجیع إلى الفنلندي التعلیم نظام في الممارسات

Learning(  خبرة إلى المؤتمر وإطار التربوي النھج ویستند .تحدیداً  Scoop(، لنحصل 
 .شبكتنا من األفضل والخبرة الجید المحتوى على
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:ماذا نقدم
برامج عالیة الجودة•
أدوات عمل مبتكرة•
منظمة رئیسة مع شركاء ومقدمي خدمات •

محلیین

:خیاراتكم
ات بارزون وحلقمؤتمرات وحلقات دراسیة ومتحدثون •

عمل وغیرھا
برامج مدتھا بین ساعة إلى أسبوعین للمجموعات •

الصغیرة أو لجمھور واسع من المشاركین



في عروفاً موثق بشكل جید، وأصبح مإن نجاح التعلیم في فنلندا "
لمین للمعفنلندا بھیكلیة أكادیمیة أنا معجب . جمیع أنحاء العالم

یرة انھا فرصة كب. وأعضاء ھیئة التدریسوخاصة بالموظفین 
 الدراسیة واإلداریینللمدرسین والمتخصصین في المناھج 

".من المھتمین في تطویر التعلیم وغیرھم 

األمریكیةبروس، الوالیات المتحدة ) تشیب( بیرترام
في  ويإلینفخري في علم المكتبات والمعلومات في جامعة أستاذ 

شامبینأوربانا 

علیم نظام التأسرار یكشف شامل الرؤیة تدریب برنامج ”
”!الذي ھو األول في العالمالفنلندي 

الصین، شیانغجیانغ قوه السید 
ة لمجموعتدریب  -الفنلندي التعلیم مقدمة إلى نظام 

مبرةتامع جامعة التعلیمیة بالتعاون  غونشو ھانغتشو

 والعشرین للشبكة الدولیةالمؤتمر الثامن ) Learning Scoop(نظمت ”
موضوع الذي ركز على  (INEPS)لمشاریع التعلیم اإلنتاجیة والمدارس 

نحاء مسار واألسالیب العملیة في جمیع أالتفعیل : للجمیعالتعلیم المشرق "
 )Learning Scoop(وكان المؤتمر الذي نظمتھ بشكل كامل ". التعلم 

سة وحلقات ملیئاً بالخطب الرئیللغایة، مشوق في فنلندا ببرنامج  تامبرةفي 
".العمل الملھمة والزیارات المدرسیة 

، ألمانیابوركینھاغین ھایكھ
)INEPS(رئیسة الشبكة الدولیة لمشاریع التعلیم اإلنتاجیة والمدارس 

على أصول التعلیم القائم حدود دفع ) Learning Scoop(تستطیع “
وخلق ا، وخارجھإلى نطاق أوسع بكثیر من المجتمعات في فنلندا البحوث 

”.تموجات التغییر في العقلیات ووجھات النظر في مجال التعلیم

الفلبین ریفیرا،  متیریزا 
دكتوراهأستاذة، 
كزافییھجامعة 

ي إنھا ھنا الیوم ف. مدرسة المستقبللقد رأیت “
”فنلندا

 :ومتحررونمدربون تدریباً عالیاً ومحترمون “
”.لماذا یختلف معلمو فنلندا

”.المرونةیقوم نظام التعلیم الفنلندي على “
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شھادات



:اتصلوا بنا
Mrs. Ellimaija Ahonen

المدیر المفوض، شریكة
Learning Scoop

Tel: +358 40 703 7337
filearningscoop.ahonen@ellimaija.

Skype: ellimaijaskype
Twitter: @Ellimaija

www.linkedin.com/in/ellimaijaahonen
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:بالتعاون مع

www.learningscoop.fi
www.teacheracademy.fi

مع أجمل تمنیاتنا
Elina و Ellimaija و Juha و Johanna و Päivi


