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Helsinki

TIKKURILAN LUKIO – Upper Secondary

School

 Moto: If you have not tried you can not say ”it does not work”.

 Cea mai mare școală din Scandinavia (Suedia, Norvegia, 

Finlanda)

 Are 1173 elevi + 450 elevi la Școala pentru adulți

 Predau 80 de profesori (70+10)

 Comprehensive school (entitlement curriculum)(alt director)

 Vocational school

 Numărul total al elevilor - 4000

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Curriculum_for_England


































SISTEMUL DE EDUCAȚIE 

FINLANDEZ

• Pre-primary education

• Secondary education:

- Academical side

- Vocational side

• Third education:

- University (Bachelor

degrees)

- Polytechnic



Normă profesor

(finnish teacher)

 minim 16 cursuri

 anul școlar e împărțit în 5 perioade 
(3+3+3+3+4) a câte 6-7 săptămâni

 1 curs înseamnă 5 ore/săptămână

un profesor de ed. fizică are norma de 23 
de cursuri

Obiective ale acestei școli: 

 mai multe abilități (să-și poată evalua 
munca, să învețe să-și organizeze 
propria viață, ce cursuri să-și aleagă)

Curriculum, finanțare

 Elevii au posibilitatea să-și aleagă cursurile

 I. B. - Word School Intenational
Baccalaureate

 Au curriculum nou din 1.08.2016

 Cine stabilește curriculum?

- ministerul (baza), autoritățile locale 
(Vantaa) și școala (specific)

 Cursuri tematice, nu discipline (Subjects)

 EX: Learning by using technology, 
Voluntary work

 Cursuri care combină două sau mai multe 
discipline: „Can Art change the world?” 
(muzică și filosofie), „How earth was
formed?” (fiz, bio, religie).



Finanțare Altele……

 Guvernul plătește aproximativ 6000 
euro/student

autorităților locale  care dau școlii, apoi 4000 
euro.

 Din diferența de aprox. 2000 euro se fac plăți 
pentru utilități.

 96% din bani merg la salariile profesorilor

 Restul, pentru achiziții

DE CE AU REZUTATE FOARTE BUNE LA TESTELE PISA?

- Metodele de predare-evaluare sunt foarte 
bine alese

- Elevii învață cu plăcere!

 O oră durează 75 minute

 Există un grup de management format din 
directori, câțiva profesori și elevi.

 Directorul are, poate cel mai mare salariu din 
Finlanda (dintre dir. de școli)- 6500 euro

 Unii profesori cer feedback de la elevi (în 
special cei tineri)

 La trei absențe la un curs, sau la 20 absențe în 
total, elevii se prezintă la director unde se 
discută dacă elevul poate sau nu să continue 
cursul sau cursurile

 Elevii nu copiază la nici un examen, dacă sunt 
prinși pierd și examenele care urmează 



TALLIN - ESTONIA

 Școlile au mare autonomie, au putere să angajeze profesori și să le stabilească salariile

 În fiecare școală din Estonia există câte 3, 4 coruri („Revoluția prin cor”)

 În școli, jumătate dintre elevi, profesori sunt vorbitori de limba rusă

 Aici, întâi se învață pedagogia și apoi este implementată în IT, pentru creare de platforme de 
învățare.

 Adoptă orice fel de tehnologie nouă (la fel, Finlanda)

 Se poate crea o companie online, în doar 15 minute

 Se pune foarte mare accent pe Internet, este free oriunde în Estonia, chiar și la sate

 Există Internet în școală din 1993

 Estonia are cel mai mic procent de oameni religioși, ei cred în educație, asta e religia lor

 La testele PISA: locul 1 la Științe, locul 2 la Matematică și locul 3 la Reading

 Totul în școală este electronic, părinții pot verifica oricând situația școlară a copiilor doar 
folosind telefonul.

















CUVINTE CHEIE
ÎNCREDERE

AUTONOMIE

FLEXIBILITATE

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c53de766-fc22-48ac-84be-76eba882af94/5b3b9d22-

95f0-4d39-ac4d-dd09985a1f9a


