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 58ألف خرجيا لـ  8آالف فرصة عمل سنويا!
سليمان عبد المنعم
يظل السؤال المركزى الذى عنه تتفرع الكثير من مشكالت وقضايا التعليم الفرعية هو سؤال النظام األمثل لاللتحاق
بالتعليم الجامعي .ويكاد هذا النقاش يسفر عن رؤيتين :األولى خالصتها ضرورة ضبط وترشيد األعداد الهائلة من
الطالب الذين يلتحقون بالتعليم الجامعى فى ضوء متطلبات عملية التنمية واحتياجات سوق العمل .وفقاً لهذه الرؤية
يتقدم منطق التنمية واحتياجات سوق العمل على عادات وأعراف تعليمية لم تشأ أو لعلّها لم تستطع حتى اليوم أن تواجه
فى حسم معضالت التنمية ومتغيرات سوق العمل فظلت أسيرة لعاداتها وأعرافها بينما كل شئ من حولنا يتغير،لكن هذه
الرؤية األولى التى تسعى لمواءمة التعليم مع ضرورات التنمية واكتساب المهارات التى يحتاجها سوق العمل ما زالت
غير قادرة أو مهيأة لمواجهة التحدى األكبر ولعلّه األخطر وهو كيفية ضبط وترشيد سياسة االلتحاق بالتعليم الجامعى
بما يخدم هذه الفلسفة .إذ يبدو أن هذه السياسة تصطدم بجموعة محاذير واعتبارات اجتماعية وسياسية خالصتها أنه
من الصعب االكتفاء بقبول نصف أو ربع أعداد خريجى الثانوية العامة وترك الباقين فى الشوارع ال سيما وأن التعليم
الفنى ورغم الفرص واآلفاق الهائلة التى يتيحها ما زال غير قادر على استقطاب وإغراء شبابنا.
أما الرؤية الثانية فتنطلق من االعتراض
على تقييد سياسة االلتحاق بالتعليم
الجامعى بحجة سوق العمل إذ ليس من
العدل حرمان شاب من االلتحاق بكلية
معينة ألن نقابة مهنية تطالب بتقليل
أعداد الملتحقين بها لتشبع السوق.
ووفقاً لما يراه بعض خبراء التعليم فإن
سوق العمل يتجاوز الحدود الجغرافية
لمصر وأن خريجى الجامعات لدينا
مطلوبون أيضاً فى سوق عمل دولى
واسع (عربى وأوربى) .يضاف إلى
ذلك أن خريجى الجامعات الذين نطالب
بالحد من أعدادهم اليوم يمكن أن يكونوا
هم أنفسهم خالقى فرص عمل لغيرهم
فى المستقبل .وعلى أية حال يبقى
السؤال مطروحاً فى مصر وخارج
مصر على حد سواء هل يمكن أن يكون
ارتفاع البطالة لتشبع السوق مبرراً للحد
من أعداد الملتحقين بالتعليم الجامعى؟
الواقع يؤكد أن البطالة موجودة فى كل
المجتمعات بنسب متفاوتة لكن ذلك لم
يكن سبباً ألن تحد هذه المجتمعات من
فرص التعليم الجامعى للشباب.
نحن إذاً أمام رؤيتين تقدم كل منهما
على مستوى التشخيص والحلول طرحاً
مغايراً إلحدى أهم قضايا حاضرنا
ومستقبلنا على االطالق وهي قضية
التعليم ،وفى القلب منها قضية سياسة
االلتحاق بالتعليم الجامعى .ولكى نخرج
من هذا النقاش بمحصلة إيجابية تدفعه
قدماً إلى األمام فال بد من اإلحتكام الى
سؤال مركزى هام هو هل تشبع السوق
فى مجال معين أو افتقاره لمهارات ال
يوفرها التعليم الجامعى بوضعه الحالى
فى مجال آخر يعد مبرراً للحد من أعداد
الملتحقين بالتعليم الجامعى؟ هناك من
يرى ذلك وثمة من يعترض .محك
االختالف بين الرأيين هو نسبة البطالة
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المرتفعة فى المجتمع المصرى .للوهلة
األولى يبدو الرأى األول مهموماً ومحُ قاً
بشأن ظاهرة البطالة وسياسة االلتحاق
بالتعليم الجامعي .وتبلغ نسبة البطالة
بصفة عامة وفقا لتقرير الجهاز المركزي
للتعبئة واالحصاء  7.9%عن العام
 2019لكن المفارقة أن هذا الرقم الجيد
مقارنة باألعوام السابقة يقفز فجأة بشكل
الفت وملحوظ لدى خريجي الجامعات
إلى  16.7%عن العام نفسه .ثم تشتد
المفارقة حين نعلم أن معدل البطالة
لدى الحاصلين على مؤهل متوسط تبلغ
 8.3%ولدى الحرفيين غير الحاصلين
على أي مؤهل سوى شهادة محو األمية
 3.3%فقط!!
وحين نتأمل نفس المشكلة في الدول
األخرى فإن االرقام تستحق االنتباه
والتأمل .فكوريا الجنوبية إحدى أكبر
اقتصادات العالم انخفض فيها معدل
القبول في الجامعات من  86لكل مائة
نسمة في سن التعليم الجامعي إلى 80
لكل مائة في السنوات األخيرة إثر
مراجعات تمت لسياسة التوسع الهائل

في القبول بالجامعات ،وفي ألمانيا إحدى
أكبر القالع الصناعية في العالم يلتحق
بالجامعات  53شاباً فقط لكل مائة نسمة
مقابل نظام لمدارس التكوين المهني
هي األوسع واألكثر تطوراً في العالم،
وفي الهند الصاعدة صاحبة خامس أكبر
اقتصاد عالمي بإجمالي ناتج محلي بلغ 2
تريليون و 800مليار دوالر في 2018
ال يلتحق بالجامعات فيها سوى  27فقط
لكل مائة نسمة مقابل  35لكل مائة نسمة
في مصر .اليابان نفسها ال يتجاوز معدل
القبول في الجامعات فيها  61لكل مائة
نسمة في سن التعليم الجامعي.
لكن السؤال ،هو هل يجوز القياس على
واقع هذه الدول المتقدمة والمطالبة
بالتالى بعدم تقييد سياسة القبول
بالجامعات؟ أغلب الظن أن القياس على
واقع اآلخرين غير جائز لسببين أولهما
أن المعدل المرتفع لاللتحاق بالتعليم
الجامعى فى الدول األخرى لم يكن أبدأً
على حساب الجودة التعليمية ،وهو األمر
الذى يُخالف واقع الحال فى مصر ألن
تواضع أن لم يكن تدني مستوى التعليم

الجامعي فى مصر إنما يرجع باألساس
إلى الزيادة الهائلة وغير المعقولة ألعداد
الملتحقين بهذا التعليم .السبب الثانى أن
قبول هذه األعداد الكبيرة فى جامعات
الدول المتقدمة لم يمنعها من تطبيق
المعايير والضوابط الالزمة لحسن
توظيف وترشيد هذه األعداد الكبيرة،
يكفي أن نعرف أنه بالنسبة لخريجي
كليات الحقوق والشريعة والقانون على
سبيل المثال توجد فرصة عمل واحدة
لكل ستة أو سبعة خريجين باعتبار أن
عدد خريجي عام  2018وفقاً لتقدير
جهاز التعبئة واإلحصاء بلغ  58ألف
خريج بينما ال يتجاوز احتياج سوق
العمل القانوني سنوياً أكثر من  10آالف
متخرجاً في أفضل األحوال .والمثال
قابل للتعميم في تخصصات أخرى غير
القانون.
ً
وبديال عن سؤال المفاضلة بين سياسة
التوسع السؤال الذي يجب أن يدور حوله
النقاش هو ،ما االساليب واآلليات التى
تضمن لنا التوظيف األمثل لقدرات طالبنا
وميولهم؟ مكتب التنسيق يبدو اليوم آلية
تجاوزها العصر .هل يكون الحل فى
تجزئة الجامعات الكبيرة الى جامعات
صغيرة يمكن التحكم فى أعداد المقبولين
بها وبحيث يمكن إجراء مقابالت
واختبارات دخول للطالب الجدد؟ لكن
هل لدينا العدد الكافى من أعضاء هيئة
التدريس لمائة جامعة مصرية مثال؟
ثم هل لدينا باقى اإلمكانيات والموارد
األخرى التى تتطلبها مثل هذه السياسة؟
أسئلة تعود بنا إلى مربع الصفر من
جديد وهو قضية اإلمكانيات والموارد.
أياً يكن األمر هناك كوة أمل تبعث على
ً
حال لمعضلة سؤال تعليم
األمل قد تمثل
للتثقيف أم لسوق العمل .ك ّوة أمل اسمها
«التعليم الفني».

www.josor.org | info@josor.org

نش

تصدر عن مركز جسور للدراسات واالستشارات الثقافية والتنموية

نشرة رقم

عدد أغسطس 2020

الثانوية العامة العربية 2 :غياب  1 ..حضور

جمال محمد غيطاس

تقع مرحلة الثانوية العامة في فترة فارقة بحياة كل شخص ،فنهاية الثانوية
العامة ،هي في الوقت نفسه بوابة الخروج من مرحلة اإلعداد “االفقي
العريض” لإلنسان ،وبوابة الدخول في مرحلة اإلعداد “ الرأسي الضيق”
المتخصص ،تمهيداً لإلعداد النهائي لما يفترض أنه المسار المهني طويل
االجل ،وبحكم المرحلة السنية الحساسة التي تحتلها من عمر اإلنسان ،وهي
فترة المراهقة ،والمكانة التي تحتلها في رحلته التعليمية ،كمفترق طرق
متعدد المخارج ،فهي تحتاج أكثر من المراحل التعليمية األخرى ،ألن تتوفر
لها معادلة من ثالثة أطراف ،هي التعليم والتربية والتنمية.
وبالنظر إلي ما يحدث في الثانوية
العامة بمعظم البلدان العربية ،نجد
أن هذه المعادلة تسجل  2حالة
غياب ،هما التربية والتنمية ،وحالة
حضور واحدة هي التعليم ،وتعد
معادلة الرقمين  2مقابل  ، 1أو
الغياب الثنائي للتربية والتنمية،
والحضور الفردي للتعليم ،من أهم
المعضالت التي تعاني منها الثانوية
العامة العربية ،إن لم تكن أعقدها
وأكثرها خطورة على اإلطالق.
في المعادلة السابقة ،يجسد التعليم
الجانب المسئول عن وضع البذور
واألسس الالزمة لبناء المهارات
والقدرات االحترافية واإلبداعية
المتعين توفيرها في طالب الثانوية،
وهو يتهيأ الستكمال دراسته
الجامعية ،بينما تجسد التربية الجهد
الالزم لبناء منظومة القيم العليا،
المتعين غرسها لدي الطالب ،لتكون
هي اإلطار الذي يضبط ويوجه
طرق وآليات توظيف القدرات
والمهارات التي تم بناؤها بواسطة
التعليم ،ليمضي الطالب بعد ذلك في
سياق قيمي مجتمعي رشيد وناضج
بالدرجة التي تجعله يسهم في دفع
المجتمع ككل لألمام.
أما التنمية فتجسدها الجهود التي
تجعل المهارات والقدرات التي بناها
التعليم ،ومنظومة القيم التي حققتها
التربية ،جزءا من الرسالة والرؤية
واالستراتيجية التي يتبناها المجتمع
ككل ،من أجل التعامل مع موارده
وتحدياته وشواغله الحالية والمقبلة،
بالطريقة التي تحقق تنمية ورفاهية
بشرية مستدامة ،معتمدة على العقل
واإلبداع والمشاركة.
ناضلت معظم المجتمعات الحديثة،
وال تزال تناضل  ،من أجل ضمان
حضور قوي لألطراف الثالثة في
مرحلة الثانوية العامة ،ونجح العديد
منها في تحقيق ذلك ،بينما معظم
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البدان اآلخذة في النمو ،ومنها
المنطقة العربية ،ال تزال غارقة في
حالة الغياب الثنائي للتربية والتنمية،
والحضور المتنوع القوة للتعليم.
في هذا السياق  ..لو تتبعنا ـ على
سبيل المثال ـ ما يحدث سنويا بالعديد
من الدول العربية عند إعالن النتيجة
نجد أن حديث النتيجة ينصرف
بصورة شبه كلية إلي صورتها
المباشرة ،أي معدالت النجاح
والرسوب ،والدور الثاني والتوزع
العام على األقسام المختلفة ،وبعض
المؤشرات الخاصة بالمجاميع الكلية
للطالب ،وكأن الثانوية العامة
مجرد «معبر» ،يدلف من خالله
بضع مئات اآلالف من الطالب إلى
الجامعة سنويا ،فيما يتالشى تقريبا
الحديث عن نتيجة الثانوية العامة،
باعتبارها أكبر مؤشر على قضايا
التعليم األساسي ،والضوء الكاشف
بتوزيعاتها
وأسقامه،
ألوجاعه
ومستويات حدتها وأن النتيجة في
نهاية المطاف ،تجسيد فعلي لمزيج
من العوامل النفسية والمشكالت
المجتمعية ،والنقائص التعليمية
والتنظيمية بالثانوية العامة ،التي
يفترض أنها المسار التعليمي
األفضل لبناء القدرات واالستعداد
للمستقبل.
إن معادلة «  2غياب و  1حضور»
في الثانوية العامة ،هي فعليا من
العوامل التي تعمل مبكرا على جعل
عشرات اآلالف من الطالب العرب
 ،ينخرطون في تعليم جامعي،
ويستنفذون حقهم وفرصهم ،وبعد
تخرجهم في الجامعة ،يخرجون
فعليا من المساهمة في االقتصاد
الوطني وعمليات التنمية ،ويتضاءل
دورهم في تقديم أي دعم ملموس
للناتج المحلي اإلجمالي ،بل يتحول
الكثير منهم إلي عالة وعبء على
االقتصاد وعلي المجتمع ،وجهود

التنمية ،بصورة ال تتوافق مطلقا
مع األوضاع السياسية واألمنية
واالقتصادية السائدة على الساحة
اإلقليمية والدولية.
بل يمكننا القول أن العقلية الهشة
لطالب الثانوية العامة ،التي جفت
مواردها القيمية نتيجة غياب أو
ضآلة عنصر التربية ،وضاعت
بوصلتها المجتمعية ،نتيجة غياب أو
ضآلة الربط بعمليات التنمية ،تقود
في نهاية المطاف إلي شخصيات
ضعيفة أو ربما مكشوفة ،من حيث
المناعة المجتمعية والوطنية الالزمة،
سواء أثناء دراستها الجامعية ،أو
بعد تخرجها ،فتكون النتيجة أن
يستقبل المجتمع عشرات اآلالف
من الخريجين سنويا ،اكثريتهم غير
مؤهلة للتعامل مع التحديات القائمة،
على الصعيد الشخصي والمجتمعي،
فتدخل في طور النمطية ،بما
تتضمنه من ضعف في األداء،
وضيق في األفق ،وانحسار للقدرة
على اإلبداع والمبادرة ،أو السقوط
في عالم البطالة ،أما أقليتهم التي
حصلت على المهارات ،فتدفعها
أهوائها ،إما نحو االنكفاء على
الذات ،وإعالء المصالح الشخصية
الضيقة ،على حساب الحس العام
والمسئولية المجتمعية والوطنية ،أو
الهجرة إلي الخارج عند أول فرصة.
بين ثنايا األكثرية واألقلية ،يكون
هناك اعداد يسهل جرها إلي مستنقع
والفكر
والمخدرات،
الجريمة
المتطرف ،وغياب النظرة القائمة
على الوعي الثقافي ،مما يقود إلي
مزيد من الخلل االجتماعي العام،
وليس فقط التربوي أو التنموي فقط،
وهنا يكون األثر المترتب على خلل
الثانوية العامة قد بلغ حده األقصى.
من ناحية اخري ،ولمزيد من
التوضيح ،يمكننا القول أن استمرار
معادلة « غياب  2وحضور »1
في مرحلة الثانوية العامة ،يعني
إصرار من مخططي نظم التعليم
على االعتماد على المادة الدراسية
المستخدمة في بناء الجوانب المهارية
البسيطة ،وإغفال التوسع في الجانب
العقلي والثقافي واالدراكي ،وهذا
النمط من التخطيط ،ال يعكس
فهما صحيحا للعالقة بين التعليم
واالقتصاد والتنمية عموما ،خاصة
في الوقت الحالي ،الذي تقوم فيه
النهضة االقتصادية والتنموية ،على

العقل اإلبداعي الحر ،المستند الي
قاعدة صلبة من االنتماء الوطني،
االجتماعية
القيمية
والمنظومة
الراسخة ،لكي يؤدي واجباته بطريقة
أجود وأسرع وبإشراف أقل  ،بل
ويقوم بأشياء أكثر مما هو مطلوب

منه ،معبرا عن قدرة على المبادرة،
وتقبل األفكار الجديدة ،والوعي
باألساليب األفضل ألداء العمل ،مما
يفتح فرص عمل أكثر ومجاالت
أكثر تنوعاً ،تقود بدورها إلي قدرة
على التقدم والرقي في مجال المهنة
وفي البحث عن مهن أخرى.
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جمموع  %99يف الثانوية العامة قد ال يكفي لاللتحاق بكليات ال ِقمة
ترجمة نهال زكي

محمود سالمة
قد ال يكفي اليوم مجموع  99%في الثانوية العامة لاللتحاق بالكليات صاحبة المعدالت العليا التي يطلق
عليها مجازاً كليات القمة ،ففي اإلمارات يُشترط باإلضافة إلى مجموع الثانوية العامة ،أن يجري الطالب
اختباراً إلكترونياً معيارياً يسمى ( )EmSATلتقييم مدى امتالكه المهارات والمفاهيم التي تتناسب مع
طبيعة الكلية المراد استكمال دراسته بها .كما قد تعقد بعض الكليات اختباراً داخلياً للطالب المتقدمين
باإلضافة الختبار ( )EmSATأو عوضاً عنه ،فعلى سبيل المثال يُشترط للقبول في كلية الطب والعلوم
ً
أوال؛ أن يكون الحد االدنى للمعدل العام  90%في
الصحية في جامعة اإلمارات العربية المتحدة،
شهادة الصف الثاني عشر (الثانوية العامة) .ثانياً :تحصيل  1100درجة في اختبار اإلمارات القياسي
( )EmSATلمادة الكيمياء أو األحياء أو ما يعادلها أو اجتياز اختبار الكلية ،باإلضافة إلى تحصيل900
درجة لمادة اللغة العربية .ثالثاً ،اجتياز اختبار ( )MCQمن خالل األسئلة متعددة الخيارات ،أو الحصول
على درجة  491في اختبار( )MCATويهدف هذا االختبار تحديداً إلى قياس مدى استعداد المتقدمين
لمواجهة تحديات كلية الطب .أخيراً ،اجتياز المقابلة الشخصية.

وقد استبدلت وزارة التربية والتعليم اإلماراتية منذ
عام  2015المسار العلمي والمسار األدبي للثانوية
العامة المعمول به في مصر إلى اآلن ،بأربعة
مسارات مُستحدثة تتناسب مع متطلبــات اقتصــاد
ً
أوال :المسار
المعرفة التي ترنو إليه الدولة ،وهي:
العام :الذي يتيح لطالبه االلتحاق بالكليات في
التخصصات والصحية والهندسة التطبيقية والعلوم
التطبيقية والعلوم اإلدارية واإلنسانية .ثانياً :المسار
المتقدم :ويتيح لطالبه القبول المباشر في كليات
الهندسة والطب والعلوم الطبيعية داخل وخارج
الدولة .ويكمن الفارق األساسي بين هذين المسارين
فــي كثافــة المــواد العلمية التي يدرسها الطلبة،
حيث يحصل طلبــة المســار المتقــدم على إعــداد
مُكثّف في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء.
ثالثاً:المسار المهني (التخصصي):وهو برنامج
وطني يؤهل إلى الحصول على شهادة اإلمارات
للتعليم التطبيقي ” ”EmCALفي تخصصات (ريادة
األعمال ،صيانة الهندسة الكهربائية والميكانيكية،
الترفيه والسفر والسياحة ،التكنولوجيا ،الخدمات
اللوجيستية،اإلعالم التطبيقي ،إدارة األحداث،
الصحة والرعاية االجتماعية ،البيئة والصحة
والسالمة) .رابعاً :مسار النخبة :وهو برنامج العلوم
وصمم هذا المسار خصيصاً
والرياضيات المُتق ِّدم
ُ
للطالب المتفوقين أكاديمياً.
وفي السعودية ،يتم التفاضل بين الطالب على
أساس النسبة الموزونة ،وهي عبارة عن نسبة
مئوية من عالمات الشهادة الثانوية ،ونسبة مئوية
أخرى من اختبار القدرات ،باإلضافة إلى نسبة
مئوية ثالثة من االختبار التحصيلي المُع ّد من قبل
المركز الوطني للقياس والتقويم بغية الوقوف على
مهارات الطالب وتقييمها .تقوم كل جامعة بجمع
النسب الثالثة إلخراج النسبة التي يتم التفاضل
عليها ،وقد تفرض كل منها نسب مختلفة ،فبعض
الجامعات تحدد  60%للشهادة الثانوية ،و20%
الختبارات القدرات ،و 20%لالختبار التحصيلي،
وهذه النسب تختلف من جامعة ألخرى .من ثم فإن
مجموع الطالب في الثانوية العامة ما هو إال جزء
من منظومة اختبارات متكاملة ،بل ربما يكون
صاحب الوزن األقل للوقوف على حقيقة مستوى
الطالب وتكوينه الذي يدعم قبوله واستمراره في
كلية بعينها ،فعلى سبيل المثال تشترط كلية الطب
جامعة الملك عبد العزيز نسبة تراكمية حدها األدني
 90%في الثانوية العامة في مسار العلوم الطبيعية،
إال أن هذه النسبة وزنها ال يتجاوز  ،30%إذ
ً
فضال عن ذلك خضوع الطالب الختبار
يشترط
القدرات ،ولالختبار التحصيلي ،بحيث يكون وزن
اإلختبار األول  ،30%أما الثاني .40%وأخيراً،
اجتياز المقابلة الشخصية المطلوبة .من ثم فلو كانت
نسبة الطالب في الثانوية العامة تتجاوز  90%لن
تف بالقبول في كلية الطب دون تحصيل باقي النسب
ِ
المشروطة.
وفي مصر ،فالقاعدة العامة أن الشرط الوحيد للقبول
في الجامعات هو مُعدل نجاح الطالب في الثانوية
العامة ،الذي يعتمد في تحديده علي القدرة االستيعابية
للكليات ،فارتفاع شرائح المجاميع ينعكس بدوره
على تحديد النسبة المئوية لقبول هؤالء الطالب الجدد
الذي بلغ عددهم هذا العام  676ألف طالباً ،وتتبدى
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ً
مزامنة مع ارتفاع ِنسب النجاح
هذه الظاهرة بجالء
العامة إلي  81.5%للمسارين األدبي والعلمي،
وهي النسبة األعلى منذ عام  2016كما هو موضح
بالشكل رقم ( .)1بل هي النسبة األعلي كذلك مقارنة
ببعض الدول العربية األخرى ال سيما المغرب التي
كانت نسبة النجاح بها  ،79.62%واألردن التي
لم تتجاوز نسبة النجاح فيها عن  ،56.5%وتونس
التي سجلت أقل نسبة نجاح في الثانوية العامة بلغت
 ،27.73%أمّا اإلمارات ارتفع متوسط نسبة
النجاح فيها لـ ـ ،86.38%فالمسار العام كانت
نسبة نجاح طالبه  ،77.43%و 87.82%للمسار
المتقدم ،و 93.91%لمسار النخبة ،كما هو موضح
في الشكل رقم (.)2

إذاً لم تعرف مصر نظام النسبة الموزونة كما في
السعودية واإلمارات اللّهم باستثناء إحدى عشر
كلية تشترط اجتياز اختبار القدرات الخاص بكل
منها للقبول فيها ،ولكنها ال تدخل في نظام النسبة
الموزونة اآلنف بيانه وهم (كليات اإلعالم  -كليات
الفنون الجميلة والتطبيقية  -كلية التربية الموسيقية
والفنية والنوعية والرياضية والكليات التابعة
للجامعات التكنولوجية) .
وبإنزال شروط القبول على المتقدمين لكليات
الطب – على سبيل المثال  -نجد أن كثافة الطالب
الحاصلين على معدل عالي يتجاوز  98%في مصر
باإلضافة لحجم القدرة اإلستيعابية لهذه الكلية على
مستوى الجمهورية هو معيار قبول الطالب فيها،
دونما اختبار لقدراته أو استعداده لمتطلبات هذه
الكلية ،على خالف الوضع في السعودية واإلمارات
اللذين يشترطان حصول الطالب على  90%إال
أن هذا المعدل ال يُعبّر بالقطع عن مدى استعداد
الطالب لتحديات كليات الطب األمر الذي يُوجب
على الطالب االستزادة في المعرفة واإلجادة للغات
أجنبية حتي يكونوا على أهبة االستعداد والتأهيل
المطلوبِ .قس على ذلك باقي الكليات األخرى،
األمر الذي يظل معه التساؤل مطروحاً على طاولة
النقاش ،ما هو النظام التعليمي األكثر تطوراً
واألكثر اتساقاً مع تطور سوق العمل هل الذي يعتمد
علي مجموع الثانوية العامة فقط ،أم الذي يعتمد على
اختبار القدرات والملكات والمهارات الشخصية
فقط ،أم ذلك النظام الذي يجمع بينهما؟
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إن نظام التعليم الفنلندي له مساران للتعليم الثانوي :التعليم الثانوي العام والتعليم
والتدريب المهني .كال المسارين مخصصان للطالب من سن  16إلى  19عامً ا .أما
المدارس الثانوية العامة فهي للطالب الذين يخططون لاللتحاق بالجامعة فقط .في
حين أن مدارس التعليم والتدريب المهني مخصصة للطالب الذين يخططون للعمل
بعد االنتهاء من تعليمهم الثانوي .وفي كل األحوال فإن الطالب في كال المسارين
يمكنهم إجراء امتحان شهادة الثانوية العامة الوطني وااللتحاق بالجامعة إذا كانت
درجاتهم تنافسية.
فالهدف من التعليم الثانوي العام هو تعزيز قدرات التعليم المهني لكل  1000نسمة .ويلتحق حوالي
الطالب ليصبحوا أفرا ًدا متوازنين ومتحضرين في  45بالمائة من الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين
المجتمع ،كما يهدف الي تزويد الطالب بالمعرفة  16و  19عامًا بمدارس مهنية .وتمول الحكومات
والمهارات الالزمة في دراساتهم اإلضافية
وحياة العمل واالهتمامات الشخصية والتنمية
المتنوعة الشخصية .عالوة على أن التعليم يدعم
فرصة الطالب للتعلم مدى الحياة والتنمية الذاتية
خالل حياتهم( .قانون المدارس الثانوية رقم
)1998/629
وعدد الطلبة في المدرسة الثانوية المتوسطة
المستوي حوالي  250طالبًا .ويعتمد القبول على
إكمال المدرسة الشاملة ،ويتم اختيار الطالب بناءً
على سجلهم الدراسي السابق .كما يستكمل الطالب
دراستهم بالسرعة التي تناسبهم في سياق منهج
مدته ثالث سنوات .ويكمل حوالي نصف الطالب المحلية والوطنية المعاهد المهنية بشكل مشترك.
برامج التدريب للتعليم المهني مبنية على منهج
فقط المرحلة الثانوية.
المنهج  -االمتحانات والدبلومات :ينقسم المنهج المدرسة الشامل .يتكون المنهج من  120ساعة
إلى دورات إلزامية ومتخصصة وتطبيقية .يتكون معتمدة 20 :ساعة معتمدة للتدريب العملي ،و
المنهج في المدارس الثانوية من  38درسً ا منظمًا  90ساعة معتمدة لتعلم المواد األساسية  ،و
حول الموضوعات التالية :اللغة األم واألدب  10ساعات معتمدة طبقا الختيار الطالب .المواد
(الفنلندية أو لغة وطنية أخرى)  ،واللغة األجنبية األساسية هي الفنلندية ،والسويدية  ،الرياضيات،
 ،ولغة أجنبية ثانية ،الدراسات البيئية ،التربية الفيزياء والكيمياء  ،المواد االجتماعية  ،األعمال
المدنية ،الدين أو األخالق ،التاريخ ،الدراسات التجارية وسوق العمل ،التربية البدنية والصحية،
االجتماعية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والفن والثقافة .ويمكن لخريجي هذه البرامج التقدم
والبيولوجيا والجغرافيا والتربية البدنية والموسيقى للقبول في المعاهد الفنية أو الجامعات .عاد ًة ما
والفنون البصرية والحرف واالقتصاد المنزلي .يكون المعلمون في البرنامج المهني حاصلين
يمثل تعليم اللغة أقل من ثلث وقت التدريس في على درجة الماجستير أو خريجي المعاهد الفنية،
المدارس األساسية .تشكل العلوم والرياضيات باإلضافة الي ثالث سنوات من الخبرة العملية في
في المدارس الثانوية المتقدمة أكثر من ثلث وقت هذا المجال  ،و  35ساعة معتمدة في علم أصول
التدريس إلى حد ما ،وهو تعديل طفيف لوقت التدريس.
التدريس في المدارس األساسية .ويشمل التدريس أما الهدف من التعليم المهني األولي هو تزويد
في العلوم االجتماعية واإلنسانية حوالي  18بالمائة الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة الكتساب
من الوقت التعليمي .ويتم تقسيم النسبة المتبقية الخبرة المهنية والقدرات للعمل الحر .تتمثل
البالغة  16في المائة من وقت التدريس بين الفنون األهداف األخرى للتعليم في تعزيز تنمية الطالب
والتربية البدنية ودورات أخرى  ،بما في ذلك الدين ليصبحوا أفرا ًدا أكفاء ومتوازنين في المجتمع ،
أو األخالق.
المجلس الوطني للتعليم هو المسؤول عن األهداف
األساسية والمناهج الدراسية الشاملة .وفي
سياق إرشاداته ،تقوم المدارس بإعداد المناهج
المحلية .ويتم إجراء امتحان القبول بالجامعة
على المستوى الوطني عن طريق هيئة مركزية
ً
وفقا لمعايير موحدة .ويتم
للتحقق من االمتحانات
اختبار الطالب في أربعة مجاالت إجبارية :اللغة
األم  ،واللغة الوطنية األخرى ،واللغة األجنبية ،
بالإلضافة الي االختيار ما بين إما الرياضيات أو وكذا تزويد الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة
الدراسات العامة .كما يمكن للطالب اختيار إكمال لمزيد من الدراسات  ،واالهتمامات الشخصية
االختبارات في ثالث فترات امتحان منفصلة أو والتنمية الشخصية المتنوعة  ،وتعزيز التعلم مدى
الحياة ( .طبقا لقانون التعليم المهني .)1998/630
فترة واحدة مستمرة.
المعلمون :يُطلب من المعلمين في المدارس الثانوية من أجل االلتحاق بالمدارس المهنية  ،يجب على
الحصول على درجة الماجستير في المادة التي المرء أن يكون قد أكمل منهج المدرسة الشامل.
سيدرسون فيها .حيث يوجد  6491معلمًا في يعتمد القبول بشكل عام على األداء المدرسي
الشامل ،وقد يحتاج الطالب إلجراء اختبارات
 447مدرسة ثانوية.
ً
أيضا الخبرة
التعليم المهني :يتم إجراء التدريب المهني إلى حد الكفاءة  ،كما يؤخذ في االعتبار
كبير داخل المدارس المهنية ولكن الجهود جارية العملية للمتقدمين .مدة البرنامج ثالث سنوات بشكل
لزيادة معدل التدريب المهني إلى  10في المائة عام .عند االنتهاء من البرنامج  ،يمكن للطالب
من مجموع الملتحقين .وبموجب القانون ،يتعين إجراء امتحان القبول الوطني ومتابعة تعليمهم إما
على السلطات المحلية االحتفاظ بمكان واحد في في جامعة أو معهد فني.
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