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 چكيده 
 

برنامه ي آموزشي فنالند    اصالحاتاهداف و راهكار هاي اصلي طرح    و همچنين در اين بخش نقاط آغازين

اصالحات بر اساس    اين  كه به تازگي تكميل شده است، در تمامي سطوح تحصيلي مورد بررسي قرار مي گيرند.

مقابله با جريان هاي منفي    روي   بر  .  اين اصالحات همچنينانجام شده است  نظام آموزشي فنالند   كنوني   نقاط قوت 

روند  .  ي ناشناخته تمركز دارداست و آينده   همواره در حال تغيير  امروز كه  جهان  چالش هاي  در بحث آموزش و

اين كامل در  داده شده است.    اصالحات  مانند بخش شرح  اصلي،  مراحل كار  آموزشي  با    اسناد  برابر  اهميتي  از 

تغييرات    از   در جامعه و نظام آموزشي  ذينفعان  بر درك و پذيرش روند كار تاثير بسزايي  محصول نهايي برخوردارند.  

 .  مي گذاردها   اجرايي شدن آن در مردم   ميزان مشاركت  همچنين  و

دانش  »در متن، مقصود از  مقاله بر نقش ها و تجربيات دانش آموزان، خصوصا در آموزش اجباريست.    تمركز  

در اين فصل    سالگي( است.  19-18كودكان و نوجوانان از اوايل دوران كودكي تاپايان دوره ي متوسطه )  «آموز

اي دانش آموزي بررسي مي شود.  لذت يادگيري در دانش آموزان و نهاد هميزان   افزايشمهم ترين موارد موثر در 

يادگيري   ترويج  رويكرد هاي خود جهت   و  تغيير در ديدگاه  ايجاد  براي  آمادگي معلمان  لزوم  به  آن،  بر  عالوه 

و تالش براي آينده ي   ش آموزان در زمينه ي كاوش، تفكر، كار گروهي، خالقيتنمفهومي و كمك به پيشرفت دا

   نيز اشاره دارد. پايدار

 ، روند برنامه ي آموزشي، نهاد هاي دانش آموزي، تغيير پايدار اصالحات برنامه ي آموزشي كليدي:  كلمات  
 

 مقدمه 
 

در تمامي سطوح تحصيلي   2017-2014فنالند هسته ي برنامه آموزشي ملي خود را طي سال هاي 

بر اين  ، پايه ) دبستان و دوره ي اول متوسطه( و دوره ي دوم متوسطه. : دوران كودكي، پيش دبستانيشكل داد

 مبني، هسته ي برنامه ي آموزشي همواره مسيري منسجم را در طول كل دوره ي تحصيلي شكل مي دهد.  

هدف از اصالحات، تقويت توان نظام آموزشي فنالند و در عين حال، رويارويي با چالش هاي دنيايي  

عمق معنا در يادگيري، مشاركت و سالمت دانش آموزان همراه  با  مرتبط مسائلي  در تغيير بود.  پيچيده و همواره 

  ؛ الند ي بنيادين تفكر آموزشي فن قاعده  درشدند. اي با برابري در آموزش باعث شكل گيري رويكرد هاي تازه 

ساختن آينده اي پايدار براي فرد و  آموزش برابر و با كيفيت بهترين راه براي تكريم كودكان و دوران كودكي و 



 

 

رشد جامع و سالمت تمامي محصالن   يادگيري دائم و فراگير در زندگي فرد، هدف از تحصيل، ترويج .استكشور 

   و همچنين تقويت مهارت هاي آنها در راستاي يك زندگي مناسب است.

قوي علمي  زمينه ي  گسترده،  مشاركت  آينده شفافيت،  مسير  تعيين  تحقيقات صورت    ؛ و  سايه ي  در 

تمامي شهرداري ها و مدارس، برنامه ي آموزشي خود را بر  .  بوده اند روند تحول تحصيلي ملي    هدايتگر  و1گرفته 

)براي    2016در پاييز    تدريس و تحصيل بر اساس شيوه هاي نويناساس راهبرد هاي سراسري تدوين كردند.  

از  .  گشت  آغاز(  كودكانآموزش و مراقبت  )براي    2017پيش دبستاني، دبستان و متوسطه دوره ي دوم( و پاييز  

هدف از اين تحول افزايش شوق و عمق يادگيري و براي نهاد هاي دانش آموزي، تقويت توان  دانش آموز،    منظر

تفكر و تحصيل با هدف يادگيري در كنار مهارت هاي هم عرض ديگر و حمايت از پيشرفت مدارس به عنوان جوامع  

رويكرد تربيتي يكپارچه و چند شاخه مورد توجه قرار گرفت و ابزار هاي تازه اي براي  نوعي  يادگيري مشاركتي بود.  

 توسعه يافتند.   موضوعات درسيعبور از مرز هاي 

به نظر  سال تحصيلي را با يادگيري و آموزش طبق برنامه ي مدرن گذرانده است.    2تا به امروز، فنالند  

م بر عملكرد  بسياري  نفوذ  اين تحوالت  و تدريس    امكانات  تدارك  ،دارس مي رسد  توسط شهرداري ها  تحصيل 

برنامه هاي توسعه ي جديدي در مدارس و تحقيقات آموزش در  و همچنين  معلمان داشته   عامل شكل گيري 

   2فنالند بوده است.

 شاخصه هاي اصلي نظام آموزشي فنالند 
عدالت و برابري حاصل  فنالند براي نظام آموزشي برابر و تعليم و تحصيل با كيفيتش شناخته شده است.   

ارائه ي دسترسي همگاني يكسان به تحصيالت است. اين اصل با تشويق و حمايت همه ي دانش آموزان به تحصيل  

همه از طريق مجموعه ي  و حفظ سالمتي خود و همچنين كسب ضمانت وجود فرصت هاي يادگيري موفق براي  

 تمايز ميان مدارس و شهرداري ها بسيار ناچيز است. حمايتي با كيفيت ممكن گشته است. 

است.    رايگان  كامال  دانشگاه  فنالند حتي در سطح  و  تحصيالت در  بوده  پذير  انعطاف  آموزشي  سيستم 

  و   گذاشته   سطوح باالتر هستند   در رقي  تهمواره راهي پيش روي آن دسته از دانش آموزان كه به دنبال تحصيل و  

 هيچ بن بستي وجود ندارد.  

در فنالند  برخورداري از مدرسين خوب و با انگيزه مي تواند مهم ترين عامل موثر بر كيفيت آموزش باشد.   

مهارت آموزش، در ميان جوانان و  محسوب مي گردند.    ارزشمند و متخصصاني    تحصيالت باالمعلمان، افرادي با  

استعداد از محبوبيت فراوان برخوردار است چرا كه در كار روزمره ي معلمان، زمينه ي خالقيت و مديريت  افراد با 

 
1 Airaksinen et al. 2016 
2 OKM 2018; Vesterinen et al. 2017: Pietarinen et al. 2016, 2017; Krokfors et al. 2016; Vitikka et al. 2016 



 

 

توسط بازرس ها و تست هاي دقيق و پر مخاطره، تحت فشار قرار نمي  ن  يمدرس مستقل به وفور يافت مي شود.  

ن به عنوان بهترين ها  يمدرس   1است.فرهنگ اعتماد، حمايت و مشاركت جايگزين روش محدود سازي شده    .گيرند 

. مدرسين مقطع ابتدايي و دوره ي دوم متوسطه مي بايست داراي مدرك  خود شناخته مي شوند كار در زمينه ي 

)آموزش تمامي    تربيت معلم رشته ي  كارشناسي ارشد در علوم تربيتي و يا رشته ي اصلي آموزشي خود باشند.  

درصد از   10تنها ظرفيت پذيرش    فنالند ب است كه دانشكده هاي  ( به حدي محبو6-1مباحث درسي مقاطع  

  2را دارند.  متقاضيان آن

مي توان به  باالي مدرسان هم يك عامل موثر در طرح تحول برنامه ي درسي بوده است.    كار  كيفيت 

 راحتي روي تجربه و ظرفيت علمي و همچنين تمايل آنها به مشاركت در روند تحول حساب كرد.  

طي چند سال اخير، چالش هاي جديدي براي شهرداري ها در ارتباط با برابري و نتايج يادگيري ايجاد   

همه ي مدارس در فنالند عمال دولتي    چرا كه  شهرداري ها، مجري هاي خودگردان آموزشي هستند شده است.  

در راستاي كاهش بودجه ي آموزشي در كشور، برخي شهرداري ها قادر به تامين هزينه ها با بودجه ي  هستند.  

ال، نمود اين مسئله را مي توان در  ثبراي ماست.    خود نبوده و شكاف در ارائه ي خدمات آموزشي رو به افزايش

؛ برخي تنها  ي كه هر شهرداري براي دانش آموزان در نظر گرفته مشاهده كرد تفاوت مدت زمان كالس هاي درس 

در  بعضي ديگر چندين ساعت اضافه در نظر گرفته اند.    كه  ئه مي دهند در حالي احداقل ميزان معين در كشور را ار

 3ايم.  ان بوده زهمين حال، نتايج يادگيري با كاهش رو به رو بوده و شاهد ايجاد اختالف ميان دانش آمو

و    بحث سالمت  گرفت،  قرار  بحث  مورد  درسي  برنامه ي  در  تغييرات  اجراي  از  پيش  كه  ديگري  مورد 

نشان مي دهد كه احساس تعلق خاطر دانش آموزان فنالند    4OECD’s PISAتحقيقات  مشاركت دانش آموزان بود.  

  وضعيت  نسبت به مدرسه و ديدگاهشان در اين رابطه نسبت به بسياري ديگر از كشور ها چندان مثبت نبود و اين  

اين نتايج همراه با تجربياتي كه توسط دانش آموزان و  با سير كاهشي مواجه بوده است.    2012تا    2000از سال  

   به اشتراك گذاشته شدند، عميقا بر مسير تغييرات برنامه ي آموزشي تاثير گذار بوده اند.مدرسين 

و    مذاكرات   حينفائق آمدن بر مشكالت مطرح شده در  در طي اصالح برنامه ي آموزشي، اهداف اصلي   

توسعه ي آموزش ضمن توجه به اهدافي نظير عدالت، برابري و كيفيت باال و همچنين مشاركت و سالمت دانش  

توصيف ارزش ها و قواعد اساسي براي ارائه ي تحصيالت، اهداف آموزشي و يادگيري دقيق تر   5آموزان بوده است. 

. مشاركت  ز اهميت بااليي برخوردار بودهمچنين حمايت از توسعه ي موفق شهرداري ها و مدارس ا  ،گذشتهاز  

 
1 Halinen at al. 2016b 
2 Halinen et al. 2013 
3 FINEEC 2017; Salmela-Aro et al. 2008 
4 OECD, 2013 
5 Halinen et al. 2013 



 

 

نيز اهميت   والدين و دانش آموزان در روند تغييرات  مسئولين آموزش شهرداري ها، مديران و معلمان مدارس، 

خصوصا در شرايطي كه اهداف و راهكار هاي رايج در هر دو سطح ملي و منطقه اي شكل گرفته    .داشت  برابري

واتيوري و  بودند.   بر ماموريت جامعه نگر    يبرخبه گفته ي  برنامه ي آموزشي فنالند  تاكيد  تفكر  ديگر،  هدايت 

هسته ي برنامه ي آموزشي را مي توان به عنوان زيست بومي گسترده    آموزشي در مدارس و شهرداري ها بوده است.

تحصيلي به هم  -مطالعاتي -آموزشيدر نظر گرفت كه در آن بخش هاي مختلف به صورت يك محيط چند بعدي  

 1ند.  ه امتصل شد 

 آموزشي  تحول روند اجرايي برنامه ي
  

روند از همان ابتداي  يكي از عوامل تعيين كننده در موفقيت تغييرات، روند تحول مبتني بر همكاري بود.   

اين فرآيند بر اساس مذاكره اي واقعي بوده و يادگيري  وسيعي از مردم بود.    جمع كار باز و شفاف بود و ميزبان  

مدرسين نقش هسته اي را بازي مي  : ملي، شهرداري و مدارس. تحصيلي را به اشتراك مي گذاشتسطح    3ميان  

و ايده هاي آنها بر طرح ريزي و مديريت پروسه و همچنين قاعده گذاري براي اهداف اصالح شده    جربيات كردند. ت

، ارگان هاي گوناگون مردمي و ديگر گروه  معلم   تربيت  از دانش آموزان، والدين، محققين، مربيان  تاثير گذاشت.

حاصل اين گردهمايي، سطح بااليي از تعهد به فعاليت برنامه  هاي عالقه مند نيز براي مشاركت دعوت شده بود.  

و تالش صادقانه ي آنها براي    ريزي منطقه و مدرسه محور توسط مديران شهرداري، مديران مدارس و معلمان بود

 دستيابي به اهداف تحول مشهود بود.  

 مراحل اعمال تغييرات  
 

  اهداف اصلي براي پيش دبستاني و آموزش ابتدايي   2012  در سالفرمان بازنويسي شده    دولت طي يك 

  2ملي آموزش فنالند  وزارتاساس،   همين بر  كرد.    تفهيم ساعت هاي درسي الزم در آموزش ابتدايي را و تخصيص  

مسئوالن  زد. اين مركز معلمان، مديران،  كليد    2012در پاييز سال  هسته ي برنامه ي آموزشي ملي را  طرح تحول  

هسته ي برنامه ي  طراحي  براي پيوستن در  را  كشور    سراسرمحققين    و   مربيان تربيت معلم منطقه اي،    آموزش 

، اتحاديه  معلمانكارمندان شهرداري و اتحاديه هاي  نمايندگاني از وزارت خانه هاي مختلف،  .  فراخواند آموزشي  

  دعوت به افراد با مليت هاي گوناگون و...  ،  والدين و انتشارات درسياتحاديه  شركت هاي صنعتي،  هاي كارگري و  

به طول    2014پايان سال  تا    2012اين مرحله از پاييز سال  براي طرح تحول شدند.  گروه مشاوره    يك   تشكيل

 
1 Vahtivuori et al. 2014, 24 
2 FNAE 



 

 

برنامه ي تحصيلي پيش دبستاني و    كمك آنبه    FNAE  وانجاميد   با هسته ي جديد  ارتباط  تصميماتي را در 

تنظيم    2015دوره ي دوم متوسطه طي روند مشابهي در سال    به   مربوطبرنامه ي تحصيلي  دبستان اتخاذ كرد.  

مدارس و شهرداري ها بر  منتشر شد.   2016تربيت دوران كودكي نيز در سال هسته ي برنامه ي آموزش و شد و 

اين برنامه هاي منطقه اي مي بايست  داخلي مختص خود كردند.    برنامه ي اساس اين اسناد ملي، شروع به طراحي  

آموزش    پاييز -2016از ابتداي سال تحصيلي  تكميل مي شدند.    2016پيش از آغاز سال تحصيلي در آگوست  تا  

اين مسير را  تعليم و تربيت كودكان نيز از يك سال بعد  و  طرح ريزي جديد صورت مي گيرد    و تحصيل بر اساس 

 در پيش گرفت. 

و    جمع آوري   طرح هاي توسعه ارزيابي و  تحقيق،  زيادي  نتايج تعداد  برنامه ي تحصيلي،  در جريان تغييرات      

مجموع اين    با گروه هاي فعال بر روي برنامه ريزي درسي به اشتراك گذاشته شد.شد و سپس    و تحليل   تجزيه 

ها اطالعاتي  ،داده  شكلرا    مناسبي  مركز  ها  گروه  فعاليت  نام    FNAE.  داد  براي  با  را  جديدي  ابزار  همچنين 

مسئوالن  بحث و گفتگو با مسئوالن ملي طي  2. ابداع كردآينده بيني  با هدف پيش  1«2030»فشارسنج يادگيري 

، ضعف  مناسبي از توانمندي ها  دركتوانستند به  دانش آموزان و والدين آنها  مديران و معلمان مدارس،  شهرداري،  

از حاميان مهم اين طرح  جوامع مدني نيز  ارگان هاي مختلف و  مدارس دست يابند.    معمول هاي روزانه و  ها و نياز  

 تحول بودند.  

 

در     FNAEها،    بازخورد ديجيتال جمع آوري  سامانه ي  در طراحي برنامه تحصيلي و  عالوه بر گروه هاي فعال  

مراحل مختلف پروسه ي  اين نقشه،  تغييرات برنامه منتشر كرد.  از مسير    نيز  ابتداي پروژه، يك نقشه ي چشم انداز

ي    همچنين نقشه   در طول پروسه توصيه مي كرد. انجام اقداماتي را در سطح منطقه اي  و    ملي را نمايش مي داد 

  آموزش   چشم انداز، مسئوالن   به كمك اين نقشه ي داده بود.    جايرا در خود    مهمترين موضوعات قابل بحث  مذكور،

جريان كار  و از مهم ترين مسائل در  ديد جامعي نسبت به برنامه ي تحصيلي داشته  مدارس قادر بودند  شهرداري و  

،  روند ملي، فعاليت خود را شروع كنند شهرداري ها و مدارس از اين طريق مي توانستند همزمان با  مطلع باشند.  

تمام اين موارد  نظرات خود را با توجه به مسير حركت برنامه ي ملي توسعه دهند.  از ايده هاي آن استفاده كرده و  

اعتماد  آرامش و    تعاملي و مبتني بر  فضاييمسئله در ايجاد  شد. اهميت اين  گسترش همكاري ها  و  ترويج    باعث

 . نمود مي يافت

 
1 The Learning Barometer 2030 
2 Airaksinen et al. 2016 



 

 

 ماهيت روند تغييرات 
 

روند  به كار رفته در    استراتژي،  1ييرات برنامه ي تحصيلي فنالند داشته غكه نگاهي بر تتحقيقي تازه تر،  بر اساس  

، تركيبي از روش باال به پايين و پايين به باال بوده است. اين بدان معناست كه وزارت ملي آموزش با تجهيز  تحول

همچنين با متحد سازي  ظرفيت خود در سطح استاني تشكيل چهارچوب، جهت دهي و تامين منابع پرداخت.  

در طي اين جريان، ظرفيت انتقادي و    .ه استايجاد كرد   خود   براي رسيدن به اهداف مورد نياز   ي يشبكه ها  ، مردم

 بهترين ساز و كار كاربردي جلب شد.   كسب انتقال بازخورد عوامل محلي براي 

حامي   متشكل از دو عنصر مجزا بود: عنصر    ،( نشان داد كه استراتژي تغييرات2016پيتارينن و ساير ) 

معلو  و همچنين عنصر هدايت كننده  انتقال  زمينه ي  ي  امات گسترده كه به شفافيت كمك مي كرد  موثر در 

از تغييرات    موفقيت در اصالحات از منظر اثرات آموزشي دريافتي  مديريت تغييرات. از ديد مردم، حاصل اين رويكرد

با اهداف مورد نظر بوده است.   انطباق  از منظر  برنامه ريزي  انسجام  از  و همچنين  در جريان تغييرات، استقبال 

تخصص دست اندركاران و گروه هاي مختلف مشتاق و همچنين احترام به ديدگاه هاي مغاير، مورد توجه مردم  

تغييرات در جهت توسعه ي ساختاري هايي با هدف    آنها متوجه مديريت شفاف و موثر در پيشبرد قرار گرفت.  

اين نوع رويكرد باعث شد مردم درك بهتري از  مشاركت و به كارگيري ظرفيت هاي همه ي عوامل شدند.    تقويت 

 تغييرات در كار خود داشته باشند.   اين  خروجي جريان و مصالح

مستلزم تزريق ايده هاي نو به عملكرد  محققان تاكيد داشتند كه پياده سازي يك تغيير ساختاري، همواره   

يك  ادراك جمعي مي تواند    حاصل  آموزشي جديد بوده كه نوعي ادراك پيچيده را در افراد دخيل ايجاد مي كند.

 2ابزاري براي ساخت برنامه ي منسجم و تداوم تغييرات فراهم كند. و متعاقبا باشد تعبير مشترك از تغييرات 

 

 
 

 كودكان و دوران كودكي؛ مركزيت تغييرات  
 

 
1 Pietarinen et al. 2016 
2 Halinen, 2017; Pietarinen et al. 2016 



 

 

در هنگام تعبير جهت دهي و اهداف تغييرات، بررسي تجربه ي دانش آموزان )كودكان و افراد كم سن( از  

حائز   اينكه تجربيات يادگيري خوب و بد چگونه، به چه دليل و در كجا كسب مي شوند، طريق پرسش هايي نظير 

  براي ما چطور مي توانم بهترين شرايط ممكن براي دوران كودكي و يادگيري خوب را فراهم كنيم؟    اهميت بود. 

؟ يادگيري  انجام دادچه تالش هايي مي توان    آموزشي  فضايبهبود ساماندهي روند آموزش و يادگيري و توسعه ي  

مي و كسب  و تجربه اي مفهبراي  فرهنگ مناسب  شود؟    در مدرسه  چه مواردي مي تواند معنادار و باعث انگيزش فرد

تمام اين سواالت در ضمن موضوع جهان    سال هاي تحصيلي او چيست؟طي  در ذهن دانش آموز در    نگرشي جامع

 به سرعت در حال تغيير مطرح گشت.  

 نقش دانش آموزان در روند تغييرات 

 

پيش از آغاز مراحل اصلي تغييرات برنامه ي تحصيلي، ديدگاه هاي دانش آموزان طي نظر سنجي گسترده   

پرسشنامه اي ديجيتال و با طراحي ساده تدارك ديده و   (FNAE) وزارت ملي آموزش فنالند اي جمع آوري شد.  

سال( در آموزش    15تا    13)رده ي سني    9-7دانش آموزان سطح    تمامي  جامعه ي هدف براي مدارس ارسال كرد.  

از معلمان خواسته  را در بر مي گرفت.  سالگي( در سطح كشور    16ابتدايي و در سال اول دوره ي دوم متوسطه )

پاسخ دهي آنها به سواالت فراهم كنند.  شرايط را براي  ضمن تشويق دانش آموزان به تكميل پرسشنامه،  شده بود تا  

FNAE    درصد دانش آموزان سطوح مورد   26نسخه پرسشنامه تكميل شده معادل  60,000موفق به جمع آوري

دانش آموزان نگرش خود را نسبت به فرهنگ مدارس در آموزش ابتدايي، وجود معنا در مطالب آموزشي  نظر شد. 

نها همچنين نظرات خود را در  آ  .شرح دادند   ،و موارد مختلفي در زمينه ي توانايي هاي مورد نياز آينده ي خود

  تأمل داده هاي دريافتي از اين پرسشنامه، بسيار  راستاي توسعه و پيشرفت مدرسه و تحصيل خود ذكر كردند.  

بررسي شدند تا در آينده طرح تحول برنامه ي تحصيلي را بهبود    عميقا  برانگيز بوده و طي گفتگو هايي تخصصي

 1بخشند.

در طي روند تغييرات، از مسئوالن شهرداري، مديران مدارس و معلمين خواسته شده بود كه درباره ي   

  د؛ براي مثال، ارزش هاي اساسي در آموزش كدام مشكالت اصلي تغييرات با دانش آموزان به بحث و گفتگو بپردازن

اند، نكته ي حائز اهميت در فرهنگ مدارس چيست، چگونه مي توان مشاركت دانش آموزان را افزايش داد و غيره.  

برخي مدارس امكان خواندن پيش نويس هاي هسته ي برنامه ريزي تحصيلي جديد را براي دانش آموزان خود  

  FNAEسپس اين بازخورد ها به  ائه دهند.  ار  ي بتوانند متن را ارزيابي كرده و بازخوردهم  فراهم كردند تا آنها  

براي مثال، دپارتمان    تدارك ديدند.بعضي شهرداري ها، گفتگو هاي گسترده اي با دانش آموزان  منتقل شدند.  

 
1 Perusopetus 2020 



 

 

دانش آموز به نمايندگي از همه ي مدارس شهر دعوت كرد تا طي يك گفتگو، به تعريفي    550از    آموزش هلسينكي

نتايج حاصله بسياري از ما را شگفت  از مهمترين عوامل موثر در كمك به يادگيري و لذت از اوقات تحصيلي برسند.  

دوستي،  براي مواردي همچون    دانش آموزان را بهتر دريابيم.  اهميت فرهنگ مدرسه    كمك كرد   زده كرد و به ما

   اهميت قائل بودند. بيش از همه  احترام، صميميت، اعتماد، برابري و فضاي فعاليت با آرامش 

 به عنوان اعضاي شوراي تغييرات حضور داشتند.  ي دوم متوسطه، نمايندگان مجمع ملي دانشجويان فنالند،    در دوره

 تحصيلي اصلي جديد اهميت كودكان و دوران كودكي در برنامه ي 
 

يكي از اهداف اصلي تحول، تقويت فرصت هاي دانش آموزان جهت تجربه ي لذت يادگيري مفهومي و   

اهداف كليدي تغييرات شامل باال بردن انگيزه ي دانش آموزان  مر و سالمت پايدار آنها بود.  تپرورش فعاليت مس

و همچنين كسب مهارت   نمرات خوب  يادگيري عميق و كسب  تقويت جامع  براي  بود. الزمه ي  پايدار  زندگي 

پيشرفت هاي دانش آموزان و  ارائه ي شرايط بهتري براي يادگيري روش زندگي در اين جهان پيچيده و همواره  

 همه ي موارد بود. در حال تغيير و رويايي با چالش هاي پيش رو، نياز به تجديد نظر در 

  و   مي توان مركزيت دانش آموزان در برنامه ي تحصيليطبق توضيحات برنامه ي اصلي آموزش ملي،   

 (1)نمودار  موارد زمينه ساز آموزش را به وضوح مشاهده كرد. 

 

 

 



 

 

 تجديد نظر در اساس ارزش آموزش 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشهاي معيار آموزش ابتدايي فنالند   :1نمودار 

 

 

و ارزش ويژه ي هر كودك در دوران كودكي و    ن اولين ركن از اين چهار ارزش، به منحصر به فرد بود 

داراي  همچنين حق هر كودك براي آموزشي خوب و مناسب اشاره دارد. دومين ركن، مفهوم تحصيل كرده بودن و  

«Bildung »i  .را تعريف مي كند 

 هر دانش آموز، حق آموزش خوب:  بودن  منحصر به فرد

هر دانش آموز در نوع  زير بناي تحصيالت ابتدايي، درك مناسبي از ارزش ويژه ي دوران كودكي است.   •

هر دانش آموز حق رشد و دست يابي به حداكثر توان خود به عنوان  خود منحصر به فرد و ارزشمند است.  

تشويق و حمايت    براي دستيابي به اين هدف، شاگردان نياز به يك انسان و عضوي از جامعه را داراست.  

فردي داشته و الزم است از طرف جامعه ي مدرسه ي خود مورد توجه قرار گرفته و احساس ارزشمند  

آنها همچنين بايد حس كنند كه جامعه ي مدرسه به يادگيري و سالمت آنها  اهميت  بودن را تجربه كند.  

انسان تحصيل كرده

و شهروند فعال

منحصر به فرد بودن هر دانش آموز

حق دريافت موقعيت تحصيل خوب

اهميت
سبك زندگي پايدار

تنوع فرهنگي 

به عنوان يك ثروت

مدرسه به عنوان 
يك جامعه ي 

آموزشي



 

 

براي همكاري جهت پيشرفت سالمت  ه يتجرب مي دهد.   و فرصت هايي  از    مشاركت  اين جامعه  كلي 

   اهميت برابري برخوردارند.

دانش آموزان ضمن  هر دانش آموز حق دريافت آموزشي خوب و كسب موفقيت در تحصيالت خود را دارد.   •

نسبت به جهان و يافتن    از زندگي و بشر، ديدشان   خود، درك آنها   آموزش در حال شكل دادن به شخصيت 

در عين حال مي آموزند تا خودشان، ديگران، جامعه، محيط زندگي  و فرهنگ    هستند. نقش خود در دنيا  

 هاي مختلف را درك كنند.  

 يك انسان تحصيل كرده و يك شهروند فعال 

نيكي،  تحصيالت ابتدايي، حامي پرورش هر دانش آموز به عنوان يك انسان در تالش براي كسب حقيقت،   •

شكل مي  در رشد فردي، ناگزير اختالفاتي ميان آرزو ها و حقيقت حال  زيبايي، عدالت و صلح است.  

تشخيص اين اختالفات با دلسوزي به طور اخالقي و كسب شجاعت الزم براي دفاع از آنچه شايسته  گيرد.  

ميم گيري بر اساس تحصيل كرده بودن بدين معناست كه افراد و جوامع توانايي تصاست، اهميت دارد.  

 1بازتاب اخالقيات، درك متقابل و دانش را دارند. 

 

 

 نهاد دانش آموزي در روند يادگيري 
 

سواالت زير در سطح  در تحول برنامه ي تحصيلي فنالند، به مباحثات فراواني درباره ي يادگيري نياز بود.   

ما از طريق  :  تعاريف خود از آموزش تشويق شدند ملي بررسي شدند و شهرداري ها و مدارس به تفكر درباره ي  

فهميم؟  انگيزه در    آموزش چه مي  افزايش  باعث  توانند  يادگيري خوب چگونه است؟ چه عواملي مي  يك سير 

چگونه بايد محيط آموزشي را توسعه بخشيم؟ آيا به تغييراتي در نقش آموزگار نياز است؟ در نقش    يادگيري شوند؟

ارتباط مي يابند؟ چرا تفكر و آموزش طرز يادگيري از چنين    هم   گيري و تفكر چگونه با دانش آموزان چطور؟ ياد

دانش آموزان و والدين به بحث    در حضور قرار بود اين سواالت  و غيره.    اهميت باالي در جهان امروز برخوردار است؟

چگونگي ادراك نسبت به    .چگونگي توسعه ي آموزش و يادگيري درك مشتركي به وجود آيد   ازگذاشته شوند تا  

 يادگيري بر چگونگي ارزيابي يادگيري نيز موثر است.  

 
1 National Core Curriculum for Basic Education, 2014, 15-16 



 

 

و منطقه  تحصيلي اصلي  درك ما از يادگيري علنا مطرح گشت، به اشتراك گذاشته شد و سپس در برنامه   

تحصيلي، به روز ترين دانش ها از تحقيقات مغز و تحقيقات درباره ي  در مباحثات و طراحي برنامه  نمود يافت.  اي  

اهميت تجربيات عاطفي مثبت و انگيزه ي يادگيري و همچنين اهميت همكاري و  يادگيري به كار گرفته شدند.  

  تصوير شكل گرفته از يادگيري در برنامه ي آموزش ملي، بر پويايي دانش رفتار هاي گروهي در نظر گرفته شدند. 

 1عنوان روند نوعي ياد گيري با كيفيت و هدف گرا تاكيد داشت. هآموز و يادگيري آگاهانه ي وي ب 

 اهميت فرهنگ مدرسه 
 

طريقه ي عملكرد آنها از    سبراي آموزش استفاده مي كنند پ  خود   بهترين نمونه ي موجود  ازمدارس   

بر اساس برنامه ي تحصيلي ملي، فرهنگ مدرسه همواره بر تجربه ي دانش آموزان  اهميت بااليي برخوردار است.  

فرهنگ مدارس، تاثير بسزايي بر سالمت و يادگيري  .  گذار بوده استاز كيفيت كار روزمره ي خود در مدرسه تاثير  

فرهنگ يك مدرسه توسط اعمال مختلف آن شكل مي گيرد كه خود از تاريخ و  تمامي افراد فعال در مدرسه دارد.  

اين مسئله يكي از موارد  ول گردد.  حدچار تغيير و ت  به همين ترتيب فرهنگ مي تواند فرهنگ تاثير مي پذيرند.  

 مورد توجه در تغييرات برنامه ي تحصيلي فنالند بود.  

دقت  نش آموزان، سالمت و يادگيري آنها بررسي شدند.  تمام عناصر فرهنگ مدرسه از ديدگاه پرورش دا 

؛  گيردمي شكل هوشيارانه و نا خودآگاه  توسط عواملي همزمان به اين نكته اهميت داشت كه فرهنگ يك مدرسه 

به عنوان مثال، فرهنگ مدرسه تاثيراتي را بر افرادي كه در فضاي حاكم آن هستند، صرف نظر از نمايان بودن يا  

دانش آموزاني كه به ارزش    به رفتار بزرگساالن    نوعدر طرح تحول بر اين نكته تاكيد شده بود كه  نبودن، مي گذارد.  

؛ مثال، مدل هايي از برخورد ها و كاربرد هاي  منتقل مي شود ها، رفتار ها و عادات رايج در مدرسه بها مي دهند،  

در نظر  زبان، همچنين نقش هاي جنسيتي و يا روش هاي استفاده و بازيافت اجسام به شاگردان منتقل مي گردد.  

 2جز مهمي از تحقق تغيير فرهنگ است.    گرفتن تاثير فرهنگ مدارس و شناخت و ترميم ويژگي هاي نامطلوب آن

اس طرح تحصيلي ملي، پيش شرط اصلي جهت پرورش فرهنگ مدارس، يك بحث آزاد و همه جانبه  بر اس  

محيط  بر مبناي احترام به ديگران بوده تا ضمن تامين اعتماد، بتوان از مشاركت تمامي اعضاي مجموعه بهره برد. 

هم فرهنگ مدرسه محسوب  به كار رفته ضمن آموزش و يادگيري نيز از ابعاد م  عمليهاي آموزشي و رويكرد هاي  

روند طراحي برنامه هاي درسي منطقه اي و مدرسه محور،  و توسعه و كاربرد آنها به بحث گذاشته شد.  مي گردند 

 فرصت بسياري مناسبي را براي اين مباحث ايجاد كرد. 

 
1 Halinen, 2017; National Core Curriculum for Basic Education 2014 
2 National Core Curriculum for Basic Education, 2014 



 

 

در شهرداري ها و    موثرفرهنگ  يك  كلي براي توسعه ي    قاعده يبرنامه ي تحصيلي اصلي شامل هفت   

  2. اصول پايه در نمودار  1جامعه ي آموزشي است   يك  قلب اين فرهنگ، مدرسه به عنوانهمه ي مدارس است.  

 مشخص شده است. 

 مدارس به عنوان جوامع آموزشي  -تجديد نظر در فرهنگ مدرسه  

 

 قواعد اصلي راهنماي توسعه ي فرهنگ مدارس آموزش ابتدايي در فنالند :   2نمودار 

 

.   ستارائه دهندگان تحصيالت در هدايت و توسعه ي فعاليت هاو  مدارس  هدف قواعد اصلي حمايت از  

 روزانه ي مدرسه عملي گردند.   آن ها بايد در طي فعاليت هاي

، آموختن از يكديگر و اكتشاف و  يك جامعه ي تحصيلي با مكالمه پيشرفت مي كند و يادگيري گروهي 

مدرسه به  تشويق به دوستي و همدلي كرده و سالمت و امنيت را گسترش مي دهد.  آزمايش را ترويج مي كند.  

عنوان يك جامعه ي تحصيلي چند زبانه است و به فضاي اطراف متصل مي شود. اين بخشي از يك جامعه ي  
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سالمت و امنيت 

 در زندگي روزمره

تنوع فرهنگي و 

 آگاهي زباني

برخورد ها و 

رويكرد هاي 

 كاري چند جانبه

تعامل و رفتار 

 دمكراتيك

جامعه ي 

 آموزشي

 عدالت و برابري

مسئوليت 

محيطي و 

گرايش پايدار 

 براي آينده
 ديگر فعاليت ها

ساختار روز هاي 

 تحصيلي

 ارزيابي و بازخورد

فعاليت هاي رفاهي 

مدرسه، راهنمايي و 

 حمايت

روش ها و فضاي 

 آموزش

درس هاي موضوعي و 

ساختار هاي يادگيري 

ه ايچند رشت  



 

 

ني  هويت ها، زبان ها، اديان و نگرش هاي جها  با  محلي يا بين المللي  ان ساكن  در آن   است كه    فرهنگي و متنوع

اين باعث افزايش درك و احترام ميان افراد و گروه ها و رفتار مسئوالنه  متفاوت با يكديگر همزيستي و تعامل دارند.  

 مي گردد. 

يرد و  ذ تاكيد دارد، حقوق بشر را مي پ مدرسه به عنوان يك جامعه ي آموزشي بر مشاركت و ايفاي نقش 

انتخاب ها و فعاليت هاي روزانه  و تقويت مي كند.    تامينهمچنين عدالت و برابري را  با دمكراسي عمل مي كند.  

اميد براي آينده    ءمدرسه مكلف به القاي يك مدرسه نشانگر ميزان مسئوليت پذيري آن نسبت به محيط است.  

نش آموزان در  مشاركت دائمي دا.  اي بهتر از طريق پايه ريزي براي دانش ها و توانايي هاي زيست محيطي است

معلمان، ديدگاه هاي واقع گرايانه و  .  گرددمي    محسوبحياتي    ، يك امر برنامه ريزي و تداوم در زندگي روزمره 

عملي دانش آموزان را در جهت تعيين پيش شرط هايي براي يك آينده ي خوب سوق مي دهند كه متعاقبا به  

و اعضايي جامعه اي مسئوليت پذير مي انجامد.  تقويت رشد دانش آموزان در مسير تبديل شدن به شهروندان  

دانش آموزان تشويق به تقابل با تنوع هاي دنيا با كنجكاوي و نگرشي وسيع مي شوند تا بتوانند براي آينده اي  

 1عادالنه تر و پايدار تر تالش كنند.

در تغييرات ايجاد شده، هدف  نهاد دانش آموزي در تمام حوزه هاي فرهنگ مدارس حائز اهميت است.   

توسعه ي فضايي دوستانه و توام با آرامش و همچنين ساختار ها، رويه ها و روش هايي بود كه ترغيب به يادگيري  

   كرده و توسعه ي سراسري سالمت دانش آموزان را مدنظر قرار مي داد.

  

 يت رويكرد يكپارچهتقو

 
مقصود    نسبت به تحصيل و تدريس بود.  يكي از اهداف اصلي تحول برنامه ي تحصيلي، اشاعه ي رويكردي يكپارچه

از اين رويكرد نيز اين بود كه دانش آموزان بتوانند روابط و وابستگي هاي ميان مفاهيم آموخته شده در مدرسه و  

توسط اين روش مي توان به دانش آموزان كمك كرد تا به وسيله ي  پديده ي زندگي خارج از مدرسه را دريابند.  

سواالت جديدي    ي خود ساختار هاي تازه اي شكل دهند، دانش و توانايي هاي رشته هاي گوناگون، از آموخته ها

ابزار  مهم ترين    طبق هسته ي برنامه تحصيلي حتي با مشاركت با يكديگر علوم جديد خلق كنند.  مطرح كنند و  

 2هستند.  و ارزيابي دانش آموزان هم عرض، ساختار هاي تحصيل چند رشته ايهاي  سواددر اين زمينه، 
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 هم عرضهاي    سواد
 

فردي داراي    ،هم عرضهاي    سوادفرد داراي  (  2014،2015،2016بر اساس هسته ي برنامه ي تحصيلي ملي )

علوم و مهارت هاي فردي    بكارگيري همچنين به معناي توانايي    سواد اين  .  اراده استعلم، مهارت، ارزش ها، رفتار و  

مهارت خود تحت تاثير ارزش ها و رفتار ها،  طريقه ي استفاده ي دانش آموزان از علم و   است.  خاصدر شرايطي  

هاي هم عرض فراتر از مرز هاي رشته اي بوده و علوم و مهارت    سواد  و سطح گرايش آنها به انجام كار )اراده( است.

 ها در زمينه هاي گوناگون را با هم متصل مي سازد.  

بر اساس چهار ركن ارزش گذاري، در هفت اصل توسعه ي    سوادهفت    ابتدايي  هم عرض در آموزش 

مي توان    3به هم پيوسته اند. در نمودار    سوادهر هفت  فرهنگ مدارس و طبق مفهوم يادگيري تعريف شده اند.  

 :1آنها را مشاهده كرد 

 روش يادگيري  آموختنتفكر و   1

 و ابراز  تعامل  فرهنگي،  سواد 2

 مراقبت از خود، مديريت زندگي روزمره  3

 سواد ادبي چندگانه  4

 سواد ديجيتال  5

 سواد زندگي كاري، كارآفريني 6

 مشاركت، نقش آفريني، ايجاد يك زندگي پايدار 7

 

 

 بازنگري به سواد ها در آموزش ابتدايي
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ترقي و  )رشد  عرض  هم  هاي  شهروند(   سواد  و  انسان  عنوان  به  آموز   دانش 

 : علم، مهارت، ارزش، رفتار، اراده ملزومات 

 سواد هاي هم عرض در آموزش ابتدايي فنالند : 3نمودار 

 

در هسته ي برنامه ي تحصيلي بر اين مسئله تاكيد شده كه دانش آموزان بايد تشويق شوند تا به منحصر به فرد  

و ارزش  ين ظرفيت پيشرفت و توسعه در زمينه ي تمامي اين سواد ها پي ببرند  بودن، توانايي فردي خود و همچن

 خود را درك كنند.  



 

 

براي تعريف اهداف       به كار گرفته   اجباري مدارس   در دروس زمينه هاي اصلي  و    هفت سواد هم عرض 

حجم مطالب در تمامي موضوعات كاهش يافت. توضيحات هر موضوع نيز به رابطه ي ميان اهداف يادگيري    اند.  شده

 و اهداف سواد هاي هم عرض اشاره دارد.  آن موضوع 

 يادگيري چند رشته اي
 

با اجراي برنامه ي تحصيلي جديد، نمونه هاي يادگيري چند رشته اي براي آموزش ابتدايي اجباري شدند: 

اين طرح ها اختياري بوده، شامل دوره هاي  مدارس موظف اند ساالنه حداقل يك بار اين طرح ها را ارائه دهند.  

در    شده  تحصيلي اكتشافي و پروژه هايي است كه فرصت هايي را براي به كار گيري علوم و مهارت هاي آموخته 

هاي دمكراتيك، حل مسئله ي گروهي و  زمينه هاي مختلف فراهم مي كند. همچنين تجربه ي مشاركت و رفتار  

ماع براي دانش آموزان،  تين گونه امكان درك اهميت زندگي و اجبد همچنين ايجاد دانش جديد را به دنبال دارد. 

در طول روند يادگيري، دانش    و همچنين درك جامعه و ديگر انسان ها از مطالب درسي وجود خواهد داشت.

طرح هاي يادگيري بهترين فرصت را  ن جهان بيني خود تشويق مي شوند.  آموزان به گسترش و ساختارمند كرد

براي همكاري ميان دانش آموزان در گروه هاي مختلف تحصيلي، سني و ميان مدرسه و اجتماع مرتبط با آن ايجاد  

 1مي كنند.  

و   دانش آموزان در برنامه ريزي، اجرا  طرح ها به همكاري مي پردازند.  اجرايمدرسان براي برنامه ريزي و   

اهداف و محتواي اين طرح ها بايد براي دانش آموزان جذاب و معنادار باشند. طرح    ارزيابي آنها شركت دارند. روند 

 د.نعرض باش  در راستاي ارتقا سواد هاي همها بايد بر اساس ارزش ها و قواعد توسعه ي فرهنگي مدارس بوده و 

تعداد طرح ها، اهداف اصلي، محتوا، روش هاي كار، استفاده از فضا و    – تصميم گيري بابت باقي موارد   

در سطح مدرسه يا شهرداري    – تجهيزات آموزشي، سازمان دهي همكاري ها، طراحي و ارزيابي روند كار و غيره  

طرح هاي تحصيل چند رشته اي، طول بازه ي يادگيري دانش آموز را افزايش نمي دهند و در عوض  روي مي دهد.  

   و اجراي طرح گنجانده مي شود.  زمينه اي مركب با موضوع دروس در برنامه ريزي
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 ارزيابي
 

در فنالند و به  تقويت كرد.  در ضمن ارزيابي مي توان نهاد هاي دانش آموزي و تجربيات يادگيري مفهومي را هم  

عالوه بر  و ارائه ي بازخورد هايي حاميانه و مشوق است.    تمركز بر ارزيابي سازنده خصوص در آموزش ابتدايي،

در طول سال  . شوند  مي انجامبراي يادگيري و به عنوان يادگيري ها ارزيابي  از  ارزيابي از ميزان يادگيري، بسياري

در نتيجه  هاي تحصيلي، بر توسعه ي مهارت هاي الزم براي خود ارزيابي و ارزيابي هم كالسي ها تاكيد مي شود.  

  معيار هاي ،  هدف گذاري كنند   دانش آموزان قدم به قدم و با حمايت معلم خود مي آموزند تا براي يادگيري خود

كنند و نتايج كار خود را ارزيابي    تأملارزيابي را به بحث بگذارند، براي فرآيند كاري خود برنامه ريزي كرده و بر آن  

 كنند.  

ارزيابي    معلمان،  دانش  براي  پيشرفت  و  يادگيري  روند  تشويق  و  راهنمايي  براي  موثر  تربيتي  ابزار  يك 

در دانش آموزان باعث افزايش ظرفيت بازتاب از خود فرد، خودگرداني و    يادگيري مهارت خودآزمايي.  آموزان است

 مي گردد.   مسئوليت پذيري 

 تحقق طرح 
 

براي  حاصل نمي كند.  هسته ي طرح برنامه ي تحصيلي ملي مجموعه اي از اسناد است كه به تنهايي تغييري  

گسترده و مبتني بر همكاري   طراحيپروسه    وجود يك طرح تحول،  اساسي  سواالتعمومي از    ي شكل گيري درك

، سواالتي نظير؛ چرا به تغيير نيازمنديم؟ چه كار هايي را بايد متفاوت انجام دهيم؟ چگونه بايد به اين  الزم بود 

تغييرات دست يابيم؟ همچنين، حاصل رويكرد مشاركتي تعهد به كار همه ي افرادي بود كه وجودشان براي تحقق  

و به    استفاده مي كنيم  «پياده سازي برنامه ي تحصيلي»ما در فنالند به ندرت از عبارت  اين تغييرات ضروري بود.  

خود را بر مبناي برنامه ي تحصيلي داخلي طراحي و اجرا مي    متد حرفه اي  جاي آن به معلماني مي پردازيم كه

 آنها عوامل اصلي تحقق برنامه ي تحصيلي هستند.  كنند.

در سطح منطقه اي همانند روند ملي، عناصري همچون اشتراك دانش،    براي انتقال برنامه ي آموزشي 

عالوه بر آن، جهت ايجاد تعادل ميان نيرو هاي بيروني و دروني براي تغيير و    مشاركت و رهبري ضروري بودند.



 

 

مي  ،اولويت بندي و بومي سازي اهميت    تفهيم بهتر تغييرات  درپشتيباني از افراد    براي ظرفيت سازي    همچنين

 1.يافت

تجربيات اوليه    هم اينك ترم بهار سال تحصيلي دوم بر مبناي برنامه ي آموزشي جديد در جريان است. 

  ظاهرا مدرسين از برنامه ي جديد الگو گرفته اند اما به پشتيباني   خوب ولي در عين حال چالش برانگيز بوده اند.

نيز احتياج دارند.  مانند آموزش ضمن خدمت براي داشتن بهترين كارايي در كسب اهداف تغييرات  ي  بيشترهاي  

اكثر شهرداري ها وظايف خود در قبال برنامه ي آموزشي داخلي را به خوبي اجرا كرده اند و فرصت هايي را در  

تباطات، يادگيري متقابل و توسعه ي  اختيار كاركنان مدارس قرار داده اند تا با رهنمود هاي جديد براي برقراري ار 

آشنا شوند.   براي همكاري  تازه  و  روش هاي  پشتيباني  كه حداقل  داشتند  نيز وجود  هايي  متاسفانه، شهرداري 

 آموزش هاي ضمن خدمت براي مدرسين را ارائه دادند.  

زش يا  دشواري درك ساختار زيست محيطي آمو   به   گفگتو هاي عمومي در رسانه هاي سنتي و اجتماعي 

در بسياري موارد، مباحثه تنها بر يكي از عناصر آموزش تمركز دارد و توانايي  اشاره مي كنند.  برنامه ي آموزشي  

مثال، بررسي ارزيابي هاي دانش آموزان بدون توجه به ارتباط آن با  توجه به عناصر مختلف را تبيين نمي كند.  

يا بررسي اهداف و سواد ها بدون تطبيق آنها با مبناي ارزش هاي توافق شده يا فرهنگ   و مفاهيم جديد يادگيري

يكي از توانمندي هاي اصلي روند توسعه ي برنامه ي آموزشي فنالند، رويكرد صريح زيست محيطي به  مدارس.   

   بحث آموزش است.

در پذيرفتن مفهوم نهاد هاي  برخي  ميزان مذاكرات درباره ي نقش معلمان نيز در نوع خود جالب است.   

تدريس    اجازه ي  برخي نگرانند كه معلمان از اين پس  دانش آموزي و يا نقش عملي آنها با مشكل مواجه اند.  

با اين حال به نظر مي رسد كه اكثريت با  نداشته باشند يا دانش آموزان از پشتيباني و راهنمايي محروم شوند.  

عقيده دارند كه مدرسين مي بايست در طول تدريس كمتر صحبت كنند و    آنهاايجاد برخي تغييرات موافقند.  

  بيشتر به تشويق و هدايت دانش آموزان به تفكر و صحبت، قاعده سازي و پرسش گري، جستجوي براي اطالعات، 

آنها عقيده دارند كه دانش آموزان بايد ضمن تحصيل در پيش    بپردازند.خلق علوم و ايده هاي جديد و همكاري  

بررسي و ارزيابي كار خود و به مرور    ، فكر كردن به اهداف مد نظر خود، برنامه ريزي  قابليتدبستاني و ابتدايي،  

اكثر معلمان هم آمادگي گشايش در هاي كالس خود و تعامل  .  مسئوليت پذيري بيشتر نسبت به آن را كسب كنند 

شتر با همكاران، پرسنل ديگر مدرسه، والدين و متخصصين خارج از مدرسه خود را دارند تا بتوانند شرايط بهتري  بي

مدارس نيز قابل رويكرد هاي تازه اي در ساختمان  را براي يادگيري و پيشرفت دانش آموزان خود فراهم كنند.  

 ر تغيير يافته است.  مشاهده است: طراحي فضا هاي آموزشي به شكلي باز و انعطاف پذي
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در مجموع، سازماندهي نهاد هاي دانش آموزي واقعي و مشاركت فعال دانش آموزان در زندگي روزمره ي مدرسه  

اين مهم در طرح ريزي روش هاي يادگيري چند رشته اي قابل  يكي از بزرگترين چالش ها محسوب مي گردد.  

ورت  صساس رهنمود هاي هسته ي طرح آموزشي ملي  مشاهده است كه در آن مشاركت دانش آموزان بايد بر ا

نقش هاي سنتي معلمان و دانش آموزان و همچنين طريقه ي سازماندهي فعاليت هاي مدارس بايد در  گيرد.  

راستاي توسعه ي سواد هاي هم عرض تغيير كند تا همچنين فرهنگ مدارس براي تفكر، اكتشاف، مشاركت و  

معلمان مصمم در كسب اين اهداف بوده اما در صدد يافتن روش هاي خوب  . شودخالقيت دانش آموزان متناسب 

 هستند.   هم  و عملي براي تحقق آنها

معلماني كه آمادگي رويارويي با تغييرات در كار خود را دارند، توانايي بهتري در آموزش دانش آموزاني   

كه توانند     دارند  روبرو»مي  تغييرات  از  با فشار هاي حاصل  كرده   آزادانه  ارزيابي  منتقدانه  را  تغييرات  و    شده، 

رفتار و تصميمات خود  »دانش آموزاني كه قادر اند    «مسئوليت هايي براي تصميمات آينده ساز خود متصور شوند 

پايه ريزي كنند  و مالحضات دانش محور  به ديگران  متقابل نسبت  انديشه هاي اخالقي، درك  اساس  بر  و    « را 

 1زندگي اهميت دارد را بروز دهند.همچنين بتوانند آنچه در 

  

 
1 National Core curriculum for Basic Education 2014, p. 16, 19 
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 زندگي نامه 
خانم ايرملي هالينن، رئيس بخش توسعه ي برنامه ي تحصيلي و از مشاورين تحصيلي وزارت ملي آموزش فنالند  

بوده   2016تا  2012مسئول هماهنگي طرح تحول برنامه ي تحصيلي ملي از سال  هالينن  خانم بوده است.

بازنشسته   2016او پس از كسب تجربيات گسترده ملي و بين المللي در زمينه ي آموزش، در آگوست است. 

و همچنين به عنوان يك   يونسكو و  OECDاو در حال حاضر به عنوان متخصص برنامه ريزي آموزشي در شد. 

فعاليت مي   Metodix oy (Ltd)ستقل، مربي معلمان و نويسنده در شركت تحقيقات و مشاوره ي مدرس م

 كند.  

در بسياري از كميته هاي ملي آموزش و همچنين پروژه هاي ملي و بين    1970سال خانم هالينن از  

سينكي شروع به كار  در ابتدا به عنوان يك معلم و مدير مدرسه در هلالمللي توسعه و ارزيابي عضو بوده است. 

كرد و سپس به عنوان مدير آموزش و توسعه ي تحصيل در دپارتمان آموزش شهر هلسينكي مشغول به كار شد.  



 

 

-BEاو در و همچنين شوراي ملي ارزيابي در فنالند بود. سال ها عضو كميسيون ملي فنالند در يونسكو  او

UNESCO    .فعال بوده و به عنوان متخصص برنامه ريزي تحصيلي و مدرس در تمام جهان مشغول بوده است

او كتب   است.(BIE) خانم هالينن عضو كميته ي بين المللي فرماندهي يادگيري با كيفيت مبتني بر حل مسئله 

 و مقاالت بسياري در ارتباط با آموزش نوشته است.

 
i      منظور از«Bildung »  ن است كه بتواند برخوردي انسانيدر اين متن، فرد يا جامعه اي تحصيل كرده و متمد  

 داشته باشد.  
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