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Abstract. Education in Finland is considered one of the best. According to international studies conducted 
by PISA, students in Finland show the highest level of knowledge in the world. They are also the most reada-
ble children on the planet, second place in the field of natural sciences and 5th place in mathematics. Howev-
er, this is not the most delightful thing, but that, against the backdrop of these high scores, students spend lit-
tle time studying.

The Finns have the following statement: „Or we learn to be ready for life, or to be ready for the exams. We 
choose the first „. The Finnish education system strives to have full coverage at school and is committed to en-
suring equal opportunities for all. Promoting good relations between members of the school community, re-
gardless of race, religion or belief, culture, gender, sexual orientation or age.
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Директор съм на детска градина от дълги години и като такъв винаги съм се интересувала от обра-
зователните системи и програми и на други държави. Благодарение на национална програма „Еразъм+“ 
имах огромния шанс да се докосна до една „екзотика“, каквато е финландската образователна система. 
Извърших предварителна подготовка, която ми беше необходима за активно участие и включване в обу-
чението. Темата на едноседмичния квалификационен курс беше „Структурирани посещения в училище 
и обучителен семинар“. Имах възможност да присъствам и наблюдавам цялостната дейност на едни от 
най-добрите учебни заведения във Финландия. Програмата включваше обиколка на училището, посеще-
ние на учебни часове, на сценични и спортни изяви на учениците, на децата от детската градина и не на 
последно място участие в дискусия с педагогическата колегия на училището. Структурата на финландско-
то училище се различава от българската.

Когато децата навършат три години, родителите имат право да изберат дали да запишат децата си на 
детска градина, или да ги гледат у дома. Родителите, избрали да отглеждат децата си у дома, получават 
финансова помощ от държавата. Предучилищното образование започва от шест-годишна възраст. То съ-
що е доброволно и голяма част от родителите се възползват от него.

Задължителното обучение започва на 7 годишна възраст и продължава до 16 годишна възраст. То е 
разделено на две степени: долен курс – от 1 до 6 клас и горен курс – от 7 до 9 клас. В допълнителния 10 
клас учениците могат да повишат оценките си, а след това отиват в професионален колеж или продължа-
ват обучението си в лицей, еквивалентно на 11–12 клас в нашата образователна система.

Ключова дума във финландското образование е равенство. Съществува равенството в образованието 
в т. нар. „училища с пълно обслужване“. Това означава без такси за училище, безплатен училищен транс-
порт, безплатни учебни материали, безплатна топла храна от 1948 година насам, екскурзии и др. освен 
това тези училища осигуряват здравни и стоматологични услуги, психологическо консултиране, включва-
не, уважение съм религията и семейните ценности.

Във Финландия всички училища са равни – няма елитни и слаби училища. В най-голямото училище в 
страната учат почти 1000 ученици, а в най-малкото – 11. Всичките те имат напълно еднакво оборудване, 
възможности и пропорционално финансиране. Характерно е и равенство в изучаването на всички пред-
мети – история или математика не са по-важни от физическото възпитание или музиката.
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Крайъгълните камъни във Финландската образователна система: образованието е безплатно на 
всички нива; осигуряват се равни възможности за образование на всички деца; образованието за деца 
със СоП обикновено се предоставя във връзка с масовото образование; полагат се усилия за подкрепа на 
езиковите малцинства и мигрантите; ученето през целия живот е на фокус; споделяне, използване и раз-
витие на съществуващите най-добри практики; националната учебна програма оставя място за индиви-
дуални вариации

образователната система се стреми да развие максималния потенциал у децата, изхождайки от 
принципа, че всяко дете е уникално. За осъществяването на тази цел, се работи върху следните аспекти: 
учебна среда; насърчаване; честност; самочувствие; любопитство; отговорност; общност; критично ми-
слене; радост от ученето; творчество. 

Сравнявайки образователните системи в световен план, с финландската образователна система, виж-
даме някои съществени разлики:

 y Докато в останалите системи залагат на конкуренцията, във Финландия се набляга на сътрудничест-
вото и екипността.

 y Характерна за останалите системи е стандартизацията, докато във Финландия се залага на персо-
нализацията.

 y навсякъде има резултатност, основана на тестове, докато във Финландия има основана на дове-
рие отговорност.

 y Докато в другите системи присъства изборност, то във финландската присъства справедливостта.
основните принципи, от които се ръководи финландското образование са: повече сътрудничество, 

по-малко конкуренция; превенцията е по-евтина от поправката; училищна готовност: „училище готово за 
децата, не деца готови за училище„; подобреният капитал подобрява качеството.

Да бъдеш учител във Финландия е престижно. Преподавателската професия се ползва с голямо ува-
жение. А учителите от професионалните гимназии се разглеждат като специфична група в рамките на 
учителската професия. учителите във Финландия са автономни професионалисти, уважавани за това, че 
внасят новости и подобрение в живота на младите хора.

Учителите във Финландия получават голяма свобода да отговорят на нуждите на учениците: на-
ционалната учебна програма е много кратка и не е предписателна (задължителна). Програмата важи 
за цялата страна, но представлява само общи препоръки и всеки педагог използва онзи метод на обуче-
ние, който се счита за най-подходящ. Тя включва целите и основното съдържание на различните учебни 
предмети, но училищата и отделните райони създават свои собствени учебни планове в рамките на на-
ционалната основна учебна програма. Има определено ниво от знания, които децата трябва да достиг-
нат, но учителите са тези, които решават как ще постигнат това и по какъв начин. Доверието към учители-
те е голямо – няма проверки, комисии, методисти и пр. 

За всяко дете се съставя индивидуален план на обучение и развитие. от този план зависи какъв обем 
класна и домашна работа ще получава съответното дете. В един и същи час децата от един и същи клас 
решават и изпълняват задачи с различна трудност. оценяват се персоналното развитие и постижения – 
съобразно постигнатото ниво. 

Преподаваният в училище учебен материал е изцяло с практическа насоченост – децата учат онова, 
което ще им послужи в живота наистина. В тази връзка те много често се опират на една китайска пого-
ворка: „Кажи ми и ще забравя, покажи ми и може би ще запомня, включи ме и аз ще разбера“. 

Голямо е и доверието към децата: по време на час всеки може да прави нещо, което му е интересно. 
например, ако в час по математика решават определени задачи, а на ученика не му е интересно, той мо-
же да реди кубче рубик, да играе с геометрични фигури и др. не е задължително децата да седят на чи-
новете. Те могат да седнат на пода, на диванчетата или фотьойлите в класната стая, разположени зад чи-
новете. Дори ако желаят могат да излязат и в коридора, където има маси със столове и да работят там, 
като учителят излиза и наблюдава работата им. 

Стаите са просторни и с богато илюстриращи пособия и материали учебният процес. учителят рабо-
ти с мултимедия и интерактивна дъска, децата нямат стандартното поведение в клас, разделят се на гру-
пи с определени задачи, след което променят, групата, мястото, а дори могат да седнат и на пода, ако то-
ва е добре за тях. При 7-годишните деца по математика всяко дете има малка бяла дъска с формат А4 на 
която пише и изтрива, което му дава възможност да го прави безброй пъти. Пет – шест годишните деца се 
обучават в обстановка близка до нашите детски градини. 
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не се носят униформата и липсват каквито и да е изисквания по отношение на облеклото. Всеки може 
да дойде, дори по пижама. Изискват се пантофи, но повечето деца от малките и средните класове пред-
почитат да ходят по чорапи. Когато времето е хубаво, уроците се провеждат на чист въздух около учили-
щето. По време на междучасието учениците от долните класове задължително се извеждат навън, дори 
и за 10 минути.

Във финландските училища не се насърчават определени ученици, а се подпомага работата в екип. 
По-силните ученици помагат на по-слабите, също така по-големите ученици помагат на по-малките. Де-
тето решава дадена задача, стига до някъде и след като не може да продължи, друго дете довършва ве-
че започната задача. 

уникалната система на финландското образование е, че училището се нагажда спрямо всеки един от-
делен ученик. Поради тази причина особено внимание се обръща на деца със специални образовател-
ни потребности. Децата със специални нужди се обучават при добра интеграция в обикновените класо-
ве с ресурсен учител, който паралелно с учителя по определения предмет подкрепя нуждаещото се дете. 
Идеята е да могат тези деца да се впишат съвсем успешно в живота. За тях, както и за всички други има 
екип от специалисти, чиято цел е да подпомогне всяко дете по отделно в неговото развитие.

Децата учат, спортуват, творят имат безброй дейности, чрез които релаксират, хранят се. Менюто е 
рационално и балансирано, съответстващо на всички здравни изисквания, които са валидни вече и в Бъл-
гария. навсякъде в класните стаи има оборудване с интерактивни дъски и мултимедии, много нагледен 
материал и много голяма възможност за проява на творчество. училищата, които посетих, бяха с разли-
чен брой деца – между 350 и 600, но никъде не чух крясъци, тичане по коридори и подвикване от учите-
лите и това има своето обяснение. огромни зали за спорт и оборудване с апаратура, която никога не бях 
виждала до сега, огромните и красиво затревени площи. Музикални зали, в които можеш да композираш 
или да пееш, да свириш и огромна зала за сценични изяви.

Е, при всичко това, което ме остави без дъх и при творчески процес на преподаване децата нямат „ 
нужда“ от безсмислени действия. Бюджетите с които те работят и богата база будеше у мен смесени чув-
ства, но като един непоправим оптимист си повтарях „Пътят е този, така че все някога ще стигнем до там, 
за където сме тръгнали“.

Може би финландската образователна система не е най-добрата, но децата ходят с желание на учи-
лище. Те са спокойни, внимателни и щастливи, четат книги, играят компютърни игри, обичат природата, 
забавляват се и се радват на живота. И учат. 

Във Финландия думите на Саймън Синек важат с пълна сила и за учители, и за ученици: „Да работиш 
усилено за нещо, което не те интересува, се нарича стрес. Да работиш усилено за нещо, което обичаш, се 
нарича страст.“


