
Дистанционното обучение във Финландия 

Във Финландия училищата преминаха на дистанционно обучение от 18 март 

Въпреки това училищата не спряха да функционират изцяло. Ученици със СОП и 

ученици, чиито родители нямат възможността да остана вкъщи, продължиха да 

се обучават в присъствена форма на обучение.  

Останалите ученици получаваха задачите чрез електронната система Вилма.  

1-2 пъти през седмицата учителите и учениците се срещаха онлайн, за да се 

обясни нов материал или просто да се видят. Всеки град и всяко училище има 

различна политика за начина на комуникация. В град Хелзинки по-популярна 

платформа еTeams или Whats app, а във Еспоо и Вантаа (другите два големи 

града в столичния район) използват предимно Google Meet и Google Classroom.  

Zoom не се препоръчваше.  

Понякога се налагаше учениците да отидат до училище, за да занесат тетрадки 

за проверка и да вземат преснимани допълнителни материали или тетрадки. 

Всеки клас имаше надписана кутия, от която може да се оставят тетрадките за 

проверка. 

Учениците във Финландия имат безплатен обяд, който в началото се 

предлагаше само на учениците, които учат в присъствена форма. По- късно 

семействата подаваха молба за чанта с хранителни продукти. В град Еспоо се 

даваше веднъж в седмицата чанта с продукти за цялата седмица – 

полуфабрикати, зеленчуци, плодове и прясно мляко. Това бе голяма помощ 

особено за семейства с по-ниски доходи. 

 

 

Въпреки дистанционното обучение, децата имаха право да излизат навън и 

дори да се срещат с приятели, но не повече от 5 деца на едно място. Всички 

хобита бяха прекратени, библиотеките затворени.  



Ограниченията отпаднаха на 14 май. Основното училище се върна към 

присъствена форма на обучение. Средношколците продължиха дистанционно. 

Тези деца от основното училище или техните родители, които са в рискова 

група, имат право да подадат молба да продължат дистанционното обучение. 

Това става с лекарско разрешение. 

Хигиенните изисквания са високи – миене на ръцете, излизане навън, 

проветряване на стаите, почистване на стаите, дезифектант преди обяд. 

Обикновено учениците сами си сипват храната, но сега за това се грижат 

дежурните учители. Използват се ръкавици, престилки и понякога маски. 

Храненето е в столовата с намален брой хора на масата или в класната стая.  

Обучение по майчин език и религия: 

Учениците във Финландия имат право да се запишат да изучават майчин език и 

собствена религия. Тези групи са смесени и учениците учат в различни училища 

и различни райони на града. По време на дистанционното обучение учителят 

провежда по същия начин обучението, както и останалите учители – изпращат 

се задачи и се срещат онлайн с учениците.  

След започване на присъствена форма, групите по религия и майчин език не се 

възобновиха, за да се избеге движението на хора от едно училище до друго. 

Град Еспоо продължи обучението дистанционно, но в другите градове 

учителите нямат право на дистанционно обучение. Затова учителите 

отработваха часовете си в определено училище – като помощници по време на 

обяда или в класната стая на определен учител. 

Извинявам се предварително, ако има грешки... 
 
Ако имате въпроси, с радост ще отговорим! 
 

Поздрави! 
Красимира и екипът на Българско неделно училище 'АбВ' 

Хелзинки, Финландия 


