
Финландската образователна 
система 

Разказ от първо лице, единствено 
число 



проект ,,Успешни, технологични, различни, ефективни 

(УТРЕ) -европейски будители в образованието". 

Мобилност в гр. Хелзинки, Финландия 

 02.09.2019 -08.09.2019г. 

 

 

обучителен курс ,,Обучение, основано на игри и 

,,игровизация" в моята класна стая“ 

 

 

 



Финландия – първи впечатления 
1. Високо ниво на научни изследвания и достъп до информационни 

технологии. 
2. Доверие и равенство между хората. 
3. Стабилна, спокойна и добре организирана страна. 
4. Общество, където английският се говори широко. 
5. Известна национална образователна система (страхотни резултати от PISA). 
6. Дом на Дядо Коледа. 



 



Факти за Финландия 

• Финландия е северноевропейска държава, граничеща 
със Швеция, Норвегия и Русия 

• Финландия е красива страна с над 180 000 езера и 
много гори 

• Има население от около 5 500 000 души 
• Финландия се нарича Suomi на фински 
• Има повече сауни, отколкото коли  
• най-северната страна на европейския континент (цялата 

к територия се намира на север от 60-градусовия 
паралел, а 1/3 от нея е на север от полярния кръг). 
 



3D принтер в обществена 
библиотека 

Скалната църква в Хелзинки 

Летището в Хелзинки 



 Хелзинки 

Място за медитация в центъра на столицата 

Пристанището 

Обществената библиотека  Oodi 



Факти за Хелзинки 

-столица на Финландия 
-около 635 000 жители 
-добра система за обществен  
транспорт 
-330 острова, принадлежащи към 
района на градa 



Малко история 
• Населението на Финландия е около 5,5 милиона, а площта й е 

около 5 пъти колкото територията на България. С изключение 
на едно тясно ядро в центъра на Хелзинки, всичко останало 
изглежда като парк.  

• Финландия има собствена държава едва от 1917 година. Преди 
това са били 600 години под шведско управление и малко над 
100 години в рамките Руската империя. До голяма степен 
тяхната културна традиция е повлияна от Швеция. 

•  Едва от XIX век започва да се говори за нуждата от писмена 
форма на финския език и съхраняване на фоклора. 
Националният им химн е написан първоначално на шведски от 
финладския поет Льонеберг.  
 

Как тогава с толкова кратка история са успели да стигнат до 
топ нива в образованието?  
 



Финландската образователна 
система: 

 
• През последните десетилетия Финландия неизменно е в 

челните места според международните изследвания за 
грамотност PISA - Programme for International Student 
Assessment (PISA) 

• Програма за международно оценяване на учениците на 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. 
Според международно проучване, провеждащо се веднъж 
на 3 години от   тази авторитетна организация, 
финландските ученици са показали най-високо ниво на 
ерудираност в света. 

•  Те също така са най-четящите деца на планетата,  
         заемат второ място по естествени науки и пето място по 

математика. 
 

• Средното общообразователно задължително обучение във 
Финландия включва две нива: - „долно“ училище (alakoulu), 
от 1 до 6 клас. - и „горно“ училище (yläkoulu), от 7 до 9 клас. 
 
В допълнителния 10 клас учащите могат да подобрят 
оценките си. После децата отиват в професионален колеж 
или продължават да учат в лицей (lukio) 11 и 12 клас по 
нашите разбирания. 
 
 



Структура на финландската 
образователна система 



Финландската образователна система е от скандинавски 
тип –   
с егалитарна структура и силно държавно субсидиране.  
През 2008 г. ООН я определя като най-добрата 
образователна система в света, наравно с тези на Дания 
и Австралия.  
 Средната грамотност е почти 100%, а 99,7% от 
населението завършва успешно основно образование.  
През 2013 г. Финландия е отделила за образователната 
си система 5,9 милиарда евро. 



Основни фактори на финландската 
образователна система 

• Всички имат равен достъп до висококачествено образование. 
• То е предимно безплатно и публично финансирано. 
• Права на образователна подкрепа на деца със СОП и езикови 

малцинства и мигранти. 
• Националната учебна програма  включва само общи препоръки 

и дава свобода на учителя за избор на методи. 
• Високо образовани учители. Всички учители в Финландия 

трябва да имат магистърска степен, която се субсидира от 
държавата.  

• Култура на доверие, уважение, сътрудничество и екипност – не 
се залага на конкуренцията. 

• Преподаваният в училище учебен материал е изцяло с 
практическа насоченост – децата учат онова,което ще им 
послужи в живота 
 



Какво е толкова специално за 
финландското образование 

• Преподаването е популярна и ценена  професия. 
Адекватно оценяване на труда на учителя. Социалният 
статус на учителите е като на лекар и адвокат.  

• Няма национални изпити. 
• Няма оценяване на учителя. Без инспекции в училищата 

след 1990г. - доверие и респект към учителите. 
• Кратки учебни дни. 
• Без домашна работа, класни и контролни. 
• Акцентира се върху изучаване на изкуство, музика и 

спорт, занимания на открито -залага се на ниския стрес 
и цени най-много това, което се научава чрез опита. . 

• Индивидуален план за обучение на всяко дете. 



Социалната страна на училището 

• Безплатно обучение 
• Безплатен обяд 
• Безплатни учебници, тетрадки, материали, калкулатори, 

лаптопи и таблети 
• Безплатен транспорт, ако училището е по-далече от 2км, 

училищен автобус взема и връща детето  
• Екскурзии, посещения на музеи и всички извънкласни дейности  
• Медицинско и дентално обслужване, кариерен учител, 

психолог, социален работник, асистенти на учителя. 



Седмична програма -3 клас, 9год. 
Училище Puistopolun peruskoulu (PPPK) 

Хелзинки 

Учебни предмети: фински, математика, природни науки, немски, 
история, религия и етика, текстил, спорт, музика, изкуство. 



Седмична програма (9кл.,15г.) 

Предмети: Фински, Шведски, Английски, Немски, Майчин език и литература,  
 Религия, Социални науки, Компютърни науки, Биология, География, Физика, Химия, 
Математика,  Домашна икономика, Спорт 



Работен процес в Puistopolun peruskolu (PPPK) 

Как децата създават изкуство 



Крайният резултат от 
екипната работа 



PPPK – 9a клас: екскурзия в Италия 
• 9A-luokkalaiset myyvät Alapuiston (Punakiventie 4) ruokalassa koulumme logolla 

varustettuja kangaskasseja ensi viikon keskiviikkona klo 9.45-10.15 välisenä aikana 6€ 
hintaan! 
 
Koulumme oppilaat ovatkin tervetulleita ostoksille ja kartuttamaan luokan Italiaan 
suuntautuvan luokkaretken matkakassaa! 
 

• Учениците от 9А клас ще продават платнени 
чанти с логото на училището в уютното 
кафене на Алапуисто (Punakiventie 4) в сряда от 
9.45-10.15 следващата седмица за 6 €! 
 

• Учениците в нашето училище са добре дошли 
да пазаруват и да добавят към класната 
екскурзия до Италия за класно пътуване! 
 

•  
 



 
 

      Проучванията показват, че 
радостта и положителните 
чувства имат голямо влияние 
върху ученето и запомнянето. 
Учението, основано на силата, 
разчита на положителната 
педагогика, която е обща за 
цялото ни училище: приветлива и 
положителна атмосфера, която 
се фокусира върху силните 
страни, а не върху грешките. 
 

• Работили сме и върху силните 
страни в занаятчийския клас. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että ilolla ja myönteisillä tunteilla 
on suuri vaikutus oppimiseen ja muistamiseen. 
Vahvuusperusteinen opetus nojaa positiiviseen pedagogiikkaan, 
joka on koko koulumme yhteinen asia: hyväksyvä ja myönteinen 
ilmapiiri, joka virheiden etsimisen sijaan keskittyy vahvuuksiin. 
 
Vahvuuksien parissa on työskennelty myös käsityöluokassa. 
 



Спорт 



Kids on board! Tänään Alapuiston salissa 
päästiin tutustumaan lumilautailuun 
ammattilaisen opastuksella ja 
temppuilemaan ja kikkailemaan 
erilaisten lautojen päällä 

  Днес в Залата на басейна се 
проведе сноуборд с 
ръководството на 
професионалист и трикове на 
различни дъски. Очаквайте с 2A и 
3ABCD 



Нови образователни 
технологии в  PPPK 



Акции, спестявания, 
инвестиции 
 

 

 

Фондовите директори Оцо 
и Джако отидоха на 
училище днес (6 ноември), 
за да говорят за акции, 
спестявания и инвестиции в 
9А! 

 
 
Pörssilähettiläät Otso ja Jaakko kävivät 
tänään (6.11.) koululla kertomassa 
osakkeista, säästämisestä ja 
sijoittamisesta 9A:lle! 



Практическа 
химия 
Практическа химия! 
Завършилите 4-6 клас 
тази есен посетиха 
Химия Гадолин в 
Университета в 
Хелзинки!  



Активни, енергични, 
мотивирани  - out of the 
classroom into the world 



Екскурзии с учебна цел 



Изкуство 



Обучение 



Представителни изяви 



Благодаря за вниманието. 

Галина Тинчева 

ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ –ВАРНА 

 ПРОЕКТ „УТРЕ“  

Декември 2019 г. 
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