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Колко страни участват



Дейности по проекта

Финландската история и култура;

Финландската образователна система; 

Визити  на училища;

Забележителности на Хелзинки,   Порво, 
Талин- Естония; 

Заключителна част- разпространение  и  
оценка 









ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  във 
Финландия

• Обхваща  от 7г. до 16г.;
• Няма подбор на ученици; 
• Учениците  учат в най-близкото по 

местоживеене училище;
• Училищата следват  национална   учебна 

програма; 
• Местните образователни власти  могат сами 

да изготвят учебни програми съобразно 
националната  учебна програма .









УЧИТЕЛЯТ във Финландия

 Уважавана професия;

 Отлични ученици 

 стават учители;

 190 дни в училище;  

 18 -24 часа на седмица ;

 3 дни за работа с документация ;

 3 часа седмично за срещи; 

 Заплащане  - 1900 евро нето;

 При 20г. стаж заплащане  - 2600 евро нето





Финландско образование

Силни страни

 Равенство

 Няма лоши ученици

 Резултатите  на учениците 
не са публични 

 Няма  степени  при 
учителите 

 Няма стандартни тестове 

 Родителите са 
заинтересовани 

Предизвикателство 

 Свободата на учениците?

 Домашните?

 Справяне  с емигрантския 
поток ?

 Ученици с образователни 
проблеми?

 Глобалните промени?

 ITC – технологиите?













Как  и Какво учат учениците?

Подбор на ученици –
оценка от 9 клас;

Продължителност – 2 
до 4 години;

Индивидуален план;

 5 учебни периода по 7 
седмици ;

От 5 до 7 предмета на 
период;







Екипната работа   в училището 

• Педагогически съвет;

• Ученически съвет;

• Екип за екозащита;

• Екип по интеркултурно сътрудничество;

• Маркетинг екип;

• Екип за връзки с университети 





-Креативност
-Наслада  от  ученето
--критическо  мислене
-общност
-отговорност

-любознателност
-Самооценяване
--честност
-- окуражаване
--образователна  среда

Максимализиране  на 
потенциала
Всяко  дете  е уникално



Kuitinmaenkouli/Kuitinmaki School 

Канди  ден- по- големите учениците помагат 
и съветват  по-малките ученици в 

изпълнението  на организираната  дейност  
без  учител  в  стаята 

Във финландските училища има уважение 
към всички-учители, ученици, родители. 
Учениците и родителите  имат позитивно 

отношение към училището.



Yчилище "Куитинмаки".
Учениците  са независими и поемат отговорност.
Както  казва директорът   учениците    движат  училището.
Училище се гордее, че работи заедно с учениците  и техните 
родители,  както и с настойници, за да гарантира, че поддържат 
положителна образователна среда, където учениците могат да 
прераснат в уверени,  отговорни,  Активни и уважителни членове на 
обществото.  Училището има предимството да предлага 
специализирани часове. 
Учениците могат да учат в специализираната музикална програма 
или  в двуезичната програма (английски-фински). 
Освен това има класове, предназначени да се погрижат за ученици 
със  специални  потребности, и подготвителни класове, 
предназначени за  учениците мигранти, които след завършването им 
могат да бъдат  интегрирани в  основните финландски класове.
Програма To  avoid bully  - един урок на  месец 



MankkaanKoulu/Mankka School.

добро представяне на училището, училищния живот и 
дейностите.
Равно и безплатно образование, благосъстояние и отговорни 
ученици. 
Учителите позволяват на учениците си да изберат работното
си място и работното темпо
Безплатни - обучение, учебници и канцеларски материали, 
топъл обяд и транспорт в случаите, когато ученикът живее на 
повече от 5 км от училището.
Най-интересната част е да се види как учителите   релаксират в  
учителската  стая
-те плета, редят  пъзели и правят трикове с карти  . 



Учениците  са независими и поемат отговорност. Всяко дете е уникално.
Няма разлика между училищата.

Учениците са много мотивирани и имат позитивно отношение към училището . 
Всичко в училище е безплатно- обяд,  училищни екскурзии  , учебници.
Всички учители говорят добре английски. 

Колективен и индивидуален подход в училищата.
учениците  могат  да  изберат работното си място и работното темпо 

- Равенство
- Равенство на училищата. Няма елитни, нито „слаби” училища.
Равенство в изучаването на всички предмети.

Задълбоченото изучаване на едни предмети за сметка на други не се приветства.
Равенство между родителите, между учениците. Равенство при учителите.
-Равенство в правата на възрастния (учителя, родителя) и на детето.
3. Индивидуалност
За всяко дете се съставя индивидуален план на обучение и развитие.
Индивидуализацията касае съдържанието на използваните учебници, 

упражнения, количеството класна и домашна работа и отделеното време за тях, 
а също така и преподавания материал.



Практичност Финландците казват:
„Или се учим да сме готови за живота, или, за да сме готови за   
изпитите. Ние избираме, първото”

Доверие  -На първо място е доверието към училищните работници и 
учителите 
Самостоятелност Финландците смятат, че училището трябва да научи 
детето на най-важното – да бъде самостоятелно в бъдещия успешен 
живот. 
Затова децата се учат да размишляват и сами да получават знания
Не е задължително децата да седят на чинове, могат да седнат и на 
пода . 
В някои училища в класната стая има диванчета и фотьойли.
В някои помещенията са постлани килими и килимчета.
Униформата отсъства, както и всякакви изисквания по повод носените 
дрехи.
Всеки може да дойде, дори по пижама/организират  тематични дни/. 
Изискват се пантофи, но повечето деца предпочитат да тичат по чорапи.



град  Талин – Естония 



БЛАГОДАРИМ НА  ЕРАЗЪМ + , English  Matter !  


