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Caracteristicile sistemului
educațional din Finlanda

 scoala elementară este formată din 9 clase;

 este finanțată 100% de stat și oferă tuturor copiilor
educație gratuită;

 este un sistem ce oferă șanse egale pentru oricine,
indiferent de mediul socio-economic din care provine;

 nu există școli mai bune sau școli mai proaste;

 nu există inspectori scolari;

 se merge pe cooperare, nu pe competiție;
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Caracteristicile sistemului
educațional din Finlanda

 se pune accent pe formarea profesorilor;

 legea impune 5 ani de facultate +masterat în
pedagogie; Selecția profesorilor în școli are în vedere
și dezvoltarea de abilități de comunicare;

 profesorilor care nu-și dovedesc competențele nu li se
prelungește contractul de angajare;

 Copiii încep școala de la vârsta de 7 ani și nu susțin
examene până la 16 ani;
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Caracteristicile sistemului
educațional din Finlanda

 în școala elementară ora de curs are 45 min, iar la liceu 75 min;
 se pune accent pe știinte, limbi străine, și ore de practică în

laboratoare;
 Limbi straine care se

studiază:engleză,franceză,suedeză,rusă,spaniolă,germană,
chineză
 Opţionale studiate: advanced geometry/advanced

mathematics/experimental physics/experimental biology/bio-ja
polychemistry laboratory courses/experimental
chemistry/photoshopping/3 D printing/software
programming/creative writing/media skills/astrology/3,rd
world/animal behaviour/business management/human
relations/psychology/persons from bible/drama play;
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Caracteristicile sistemului
educațional din Finlanda

 functionează, în fiecare liceu, un sindicat al elevilor;

 există catalog electronic cu toate datele despre elevi;

 se permit doar 3 absențe/elev;

 aprox.25 elevi/în clasă;

 examenele/lucrările scrise se dau doar pe
calculator/laptop;

 99% din elevi promovează examenul de bacalaureat;
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Caracteristicile sistemului
educational din Finlanda

 există autonomie deplină, din punct de vedere
financiar;banii nu se cheltuiesc la nivel național,ci la
nivel de școală;

 nu este promovată competiția;

 se pune accent pe dezvoltarea fiecărui elev, pe
încredere și respect față de profesori/mentori/director;

 directorul este ales de un Trustee Committee;
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Caracteristicile sistemului
educațional din Finlanda

 în școala elementară nu se acordă note, există discuții cu
părinții asupra evoluției elevilor;

 daca în clasa a IX a, elevii nu obțin rezultate bune la
examenul național, există posibilitatea de a fi ajutați încă un
an;

 un mare accent se pune pe școala de arte și meserii
vocational education) bazat pe achiziții de competențe
practice;

 baza materială este foarte modernă;
 profesorii au dreptul de a-si alege manualele scolare și

materialele de studiu,potrivite nevoilor elevilor, nefiind
impuse de stat;
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Cât se investește în educație?
Costuri operative/elev 2014
 Şcoala elementară: 8826 euro

 Învăţământul liceal:7776 euro

 Învăţământul vocaţional:10362 euro
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Salarii
• Educator: 2,600 €
• Profesor în învățământul primar: 3,500 €
• Profesor în învățământul secundar: 3,900 €
• Director în învățământul secundar: 5,500 €
• Profesor în învățământul liceal: 4,500 €
• Director în învățământul liceal 5,800 €
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Motto: Every child is unique!

creativity

• learning
environment

• encouragement

fairness

• self-esteem
• critical

thinking

community

• joy of learning
• curiosity

• learning
environment

• encouragement

• self-esteem
• critical

thinking

• joy of learning
• curiosity



Principii la baza sistemului de
învățământ din Finlanda:

 Încredere;

 Cooperare;

 Toleranță;

 Flexibilitate;

 Responsabilitate din partea tuturor factorilor implicați
in educație;

 Respect;

 Autonomie;
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Pictures



Joensuu lyseo ComprehensiveJoensuu lyseo Comprehensive schoolschool
-- lowerlower secondarysecondary



ParterParter

 Holul de la intrare, cantina, casa scării,
 dulapuri
 Clasele de economie aplicată, atelierele

pentru orele de artă și meserii, laboratorul
de muzică, simulatorul de golf
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Spațiul centralSpațiul central



Sala de meseSala de mese



Amenajată și pentru o seară deAmenajată și pentru o seară de
concert…concert…



Cantina, dulăpioarele elevilor…Cantina, dulăpioarele elevilor…





Atelierul de prelucrare aAtelierul de prelucrare a
lemnuluilemnului



Sala pentru ora de desenSala pentru ora de desen



Lucru manual…Lucru manual…





Etajul IEtajul I

 Laboratoarele de Info
 Cabinetul pentru limbi străine
 Elevi cu nevoi speciale
 Laboratoarele de științe: chimie/fizică

biologie/geografie
 Se studiază: engleză, suedeză, germană și

franceză
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Informatică
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Limbi străineLimbi străine



Etajul IIEtajul II

 Cancelaria
 Director; Secretariat
 Consilierul elevilor
 Cabinetul medical; asistentul social
 Limba și literatura finlandeză
 Matematica
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 Limba și literatura finlandeză



HolulHolul



CancelariaCancelaria



 Birouri pentru fiecare catedră
 Suport tehnic:
 computere, cd/dvd-players, proiectoare, în fiecare

clasă
 Table interactive în trei clase
 Tabletă pentru fiecare elev
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