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"أبوظبي للتعليم" يسعى إلى نقل المعرفة «البيداغوجية» إلى المعلمين المواطنين.
قال مدير عام جملس أبوظيب للتعليم الدكتور مغري مخيس اخلييلي إن اجمللس يسعى إىل االستفادة من التجربة الفنلندية يف التعليم ،موضحاً أنه
سيتم تطبيق برنامج مدارس أبوظيب /فنلندا يف مدرستني أساسيتني يف أبوظيب والعني ،ابتداء من العام الدراسي املقبل .جاء ذلك يف مؤمتر
صحايف ،أمس ،يف مقر اجمللس مبناسبة توقيع عقد مع مؤسسة «إديوكالسرت» التعليمية يف فنلندا ،هبدف نقل معرفة وخبات وموذ التعليم
الفنلندي إىل مدارس أبوظيب والعمل على بناء شراكة حمفزة وداعمة للتطوير .وسيتم من خالل هذه الشراكة اختبار وموذ التعليم الفنلندي
ونقل املعرفة «البيداغوجية» إىل املعلمني املواطنني يف إمارة أبوظيب ،باإلضافة إىل العمل على استدامة البنامج لتنفيذه يف مدارس أخرى.
وأوضح اخلييلي أنه سيتم تنفيذ برنامج مدارس أبوظيب /فنلندا يف مدرستني أساسيتني يف أبوظيب والعني ،ابتداء من العام الدراسي املقبل ،حيث
مت اختيار مدرسة األمني للتعليم األساسي للبنني يف أبوظيب ،ومدرسة هيلي للتعليم األساسي للبنات يف العني ،وسيتم تعيني مديرين من فنلندا
إلدارة املدرستني اللتني مت اختيارمها لتنفيذ البنامج ،وسيكون نواهبما من املواطنني.
وأشار إىل أن املهمة الرئيسة للمعلمني املواطنني تتمثل يف تعليم اللغة العربية والرتبية اإلسالمية واالجتماعيات والثقافة والرتاث ،بينما يتوىل
املعلمون الفنلنديون تعليم اللغة اإلجنليزية والرياضيات والعلوم واحلاسوب ،مشرياً إىل أن النجاح يف تطوير القيادات الرتبوية خيتصر الكثري من
اجلهد والوقت يف سبيل حتقيق األهداف املرجوة.
وأكد أمهية االستفادة من التجارب العاملية يف جمال التعليم واالطالع على أفضل املمارسات يف ما خي
طرق وأساليب إدارة البامج التعليمية.

تههيل القيادة واالرتقاء بممكانااها يف

وأضاف اخلييلي أن هذه الشراكة تعىن بتنفيذ برنامج تعليمي مبين على أفضل طرق التعليم «البيداغوجية» الفنلندية ،حيث سيتوىل معلمون
فنلنديون العمل إىل جانب املعلمني اإلماراتيني ،وذلك لتزوديهم باخلبات املتميزة يف جمال التعليم.
وأشار إىل أن اجمللس سيتكفل بتغطية مجيع تكاليف تههيل املعلمني خالل سنوات البنامج ،باإلضافة إىل الزيارات التعليمية إىل
فنلندا اليت تراوح مداها من أسبوعني إىل أربعة أسابيع حلضور املساقات اجلامعية وزيارة املدارس الفنلندية ،موضحاً أن جناح
النموذ الرتبوي الفنلندي أصبح حمور االهتمام عاملياً يف الوقت اجلاري ،وذلك لتطبيقه هنج معلم الصف وتنفيذه مناهج تعليمية
حديثة ومبتكرة ،باإلضافة إىل حصول فنلندا على املرتبة األوىل يف برنامج التقييم الدويل للطالب «بيسا» منذ انطالقته شجعهم
على عقد شراكة اسرتاتيجية مع مؤسسات تعليمية عاملية فنلندية بشهن تههيل املعلمني املواطنني وإتاحة الفرصة أمامهم
.الكتساب مهارات جديدة يف طرق وأساليب التدريس واالحتكاك بكوادر تعليمية عاملية

