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Learning Scoop ба Финляндын 

боловсролын гайхамшиг 
 
Финляндын боловсролын гайхамшигийг судалгаанд суурилсан багшлах 

арга зүй, сургах, суралцах үйл ажиллагаанд ашигладаг шинэлэг арга 

барилтай холбон тайлбарлаж болно. Энэхүү судалгаанд суурилсан арга 

зүй, шинэлэг арга барилын шүтэлцээ тус улсад чанартай сургалтын 

хөтөлбөр, сургалтын дээд зэргийн орчинтой болох үндэс болсон юм.  

 

Learning Scoop-ийг яагаад сонгох ёстой вэ? 

 

Learning Scoop бол багш боловсрол, манлайлал хөгжил, олон нийтийн 

хамтын ажиллагааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Финляндын 

компани юм.  Бид боловсролын зөвлөх үйлчилгээ, багш, захирал болон 

боловсролын удирдах  ажилтан, сургуулийн өмнөх боловсролын 

ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр зохион байгуулах зэрэг 

мэргэшсэн үйлчилгээ үзүүлдэг. Манай хамт олон Финлянд улсын 

боловсролын салбарт 20 хүртэлх жил ерөнхий боловсролын сургуулиас 

бодлого боловсруулах түвшинд хүртэл ажиллаж, туршлага 

хуримтлуулсан чадварлаг мэргэжилтнүүдээс бүрддэг.  

Бидний явуулдаг үйл ажиллагааг гадаад дотоодын оролцогсод маань 

өндрөөр үнэлж, талархалтай ханддагт бид туйлын баяртай байдаг билээ.   

 

Финляндын боловсролын онцлог: 
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Үйл ажиллагааны чиглэл 

 
Харилцагчдын хүсэл, сонирхолой уялдуулан урт ба богино хугацааны, уян хатан хөтөлбөрийг Финлянд улсад 

болон интернетэд суурилсан буюу зайны хэмээх хоёр янзын хэлбэрээр бид зохион байгуулдаг юм.  Хамтын 

ажиллагаанд тулгуурласан, идэвхижүүлэх арга барилаар явагддаг хөтөлбөрүүдэд хамрагдсан багш, сурган 

хүмүүжүүлэгчид  хувь хүний болон мэргэжлийн хувьд өсөн дэвших боломжийг олж авдаг билээ.    

 

Финляндын Багшийн Академи бол гадаадад мэргэшсэн багш, сургалтын хөтөлбөрийн мэргэжилтэн, 

захиралуудад зориулсан хөтөлбөр юм. Энэхүү хөтөлбөрийн гол онцлог нь Финлянд улсын боловсролын 

тогтолцоо, заах арга зүйн чанар, суралцах үйл ажиллагааны тэргүүн туршлагаас хуваалцдагт оршино. 

Багшийн Академийг дүүргэсэн мэргэжилтнүүд  салбартаа тэргүүлэх удирдах боловсон хүчин болдог.  

 

Финляндын Захирлуудын Академи нь  дэлхийн түвшний боловсролын тогтолцоог судалж, тэрхүү 

тогтолцоог удирдлагаар хэрхэн хангадаг талаар мэдлэг эзэмшихийг хүссэн захирал, сургуулийн удирдах 

ажилтанд  зориулсан тусгай хөтөлбөр юм.  Практикт суурилсан, идэвхижүүлэх арга барилаар явагдах энэхүү 

хөтөлбөр нь Финлянд улсын боловсролын тогтолцоонд ашиглагддаг удирдлагын төрөл бүрийн арга барилыг 

судлах боломжийг оролцогсдод олгодог.  

 

Туршлага судлах аялал  
 

Та ирээдүйн сургуульд зочилмоор байна уу? Манай туршлага судлах аялал 

таныг дэлхийн жишиг боловсролын тогтолцооны эх үндэс тавигдсан 

боловсролын байгууллагууд руу  хөтлөн аваачих болно.  Туршлага судлах 

аялал дараах боломжийг танд олгоно. Үүнд:  

• Дэлхийн хамгийн сайн боловсролын тогтолцооны талаар өргөн хүрээтэй, 

гүнзгий ойлголттой болох 

• Финлянд үндэстний соёл, нийгмийн онцлог, боловсролын талаар илүү 

мэдлэг, мэдээлэл олж авах 

• Сургууль, цэцэрлэг, номын сан болон боловсролын бусад байгууллагад 

өдөр бүр айлчлах  

Сургуулийн өдөр тутмын хичээлийн болон хичээлээс гадуурх амьдралд биечлэн оролцох, судлах 

•  Боловсролын салбар дахь МТ, боловсролын салбар дахь хувийн хэвшил, сургуулийн өмнөх боловсрол гэх  

мэт сэдэвчилсэн аялал хийх боломж  зэрэг болно.  

 

Арга хэмжээ 
 

Learning Scoop тухайн орноос сонгогдсон байгууллагатай хамтран дэлхийн өнцөг булан бүрт мартагдахааргүй 

дурсамж, үр дүн бүхий боловсролын арга хэмжээ, конгрессыг  чанарын өндөр түвшинд зохион байгуулах 

туршлагатай. 

• Заах арга зүйн манлайлалаас эхлээд суралцах үйл явцыг хэрхэн дэмжих, Финляндын боловсролын 

гайхамшиг гэх мэт өргөн хүрээтэй сэдвийн хүрээнд 

• Өндөр чанар бүхий хөтөлбөр, практикт тулгуурласан сургалтын шинэлэг арга барил  

• Сонголт: Боловсролын конгресс, семинар хөтөлбөр, гол илтгэгчийн зохицуулалт, сургалт семинар, айлчлал 

гэх мэт  

• Хугацаа: 1 цагаас –2 долоо хоног хүртэл 

•  Жижиг группээс авахуулаад олон тооны оролцогсдыг хамарч болно. 

       Финляндын боловсролын гайхамшиг –  Та ч гайхамшгийг бүтээж чадна! 


