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ФИНЛАНДИЯ - ЗЕМЯ, КОЯТО УЧИ 

 
ДИНА ДИМИТРОВА 

старши експерт по предучилищно възпитание 

в Регионален инспекторат по образованието –  

Сливен 

 

Финландия предлага различни възможности за образование и 

обучение през целия живот. Финландците вярват, че областта на 

познанието не е точка, до която можеш да стигнеш, а е процес, който ни 

придвижва всеки ден напред. Хората гледат на научаването като 

стойност. Всички специалисти, работещи в областта на образованието, 

знаят, че има различни начини за научаване на нещата, затова предлагат 

разнообразни възможности за обучение на възрастни. 

 
През месец ноември 2006 г. група от осем човека, представители на държавни и 

неправителствени институции и организации от Югоизточния регион /Сливен, Ямбол, 

Бургас/ и Североизточния регион /Варна, Добрич/, бяхме на едноседмична учебна 

визита във Финландия в рамките на проект „Институционално развитие 2006”, 

осъществен от Института за международно сътрудничество към Сдружението на 

германските народни университети в София и финансиран от Европейската фондация 

за обучение в Торино, Италия. Целта на визитата бе да проучим добрите практики, 

свързани с успешното реализиране на програмите на Европейския социален фонд във 

Финландия, образователната система в страната с фокус на образованието на 

възрастните и продължаващото професионално образование и обучение. Срещите ни с 

отговорни служители в държавни институции, регионални областни съвети, центрове и 

институти за обучение на възрастни в градовете Хелзинки, Раума и Юваскюла, бяха 

много ползотворни и развиващи. Проблеми и предизвикателства пред социалното 

развитие има във всички европейски страни, затова обмяната на опит и добрите 

практики са от голямо значение. 

 

I. Предизвикателството пред образованието 

На 19.11.2006 г. посетихме Министерството на образованието и Министерството на 

труда. В Министерството на образованието имахме среща с Mr. Jorma Ahola, 

съветник в отдел „Наука и образование”. Той презентира  образователната система на 

Финландия като акцентира на правителствената политика, свързана с продължаващото 

професионално образование и обучение, както и на системата на квалификация на база 

на компетентностите. Министерството на образованието е отговорно за развитието на 

образованието, науката, културата, спорта и международното сътрудничество в тези 

области. Предизвикателствата, според които се определя правителствената политика в 

областта на продължаващото образование и обучение са :  

- демографската промяна – намалява раждаемостта и младото поколение няма да 

може да замести оттеглящите се работници от пазара на труда, важно е младите 

хора да се появяват на пазара на труда по-рано, а възрастните да работят по-

дълго /от 18 г. до 68 г./, като високото ниво на компетентност на работната сила 

е решаващо;  

- глобализацията в открития пазар на труда – променят се изискванията и 

компетенциите на работната сила се нуждаят от осъвременяване; 
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- равнопоставеност между гражданите на страната – хората с основно 

образование участват по-малко в обучение, затова трябва да им се поставят цели 

и целеви мерки, които да постигнат. 

Продължаващото професионално образование и обучение е разделено на 

първоначално и продължаващо. Първоначално образование младите хора получават 

като завършат образователната система. Продължаващото обучение е специално 

обучение, предприето по време на кариерата на конкретния човек, независимо къде и 

какво работи. Образователната система е структурирана по следния начин:  

- подготвително предучилищно обучение за 6 годишни деца, което се 

осъществява в училище или в детската градина /98% обхват/. От раждането до 6 

години децата посещават детски градини или по-малки фамилни дневни 

центрове в частни къщи. 

- общообразователно училище за ученици от 7 до 16 години, което започва в 

първи клас и приключва в девети клас с документ за основно образование;  

- след завършване на основното образование на 16 г. учениците имат две 

възможности: общо образование в гимназии / около 50%/ или професионално 

обучение в професионални гимназии /около 38%/ като срокът на обучение е три 

години и учениците завършват на 18 годишна възраст; около 85% получават 

сертификат за завършено образование – общо или професионално 

- висше образование: около 40% от завършилите ученици продължават в 

университетети за политехнически науки /20%/ или университети с хуманитарни 

специалности /20%/. 

Положително е обстоятелството, че когато учениците приключат основното си 

образование на 16 годишна възраст и някои от тях нямат желание да продължат по-

нататък да учат, те имат шанса да се включат в пазара на труда и да започват работа. 

Също така имат възможност да се квалифицират по време на работния си живот в 

институциите за обучение на възрастни. 

Във Финландия съществува Закон за обучението на възрастни. Продължаващото 

професионално обучение се осъществява от Центрове за професионално образование, 

които получават лиценз от Министерството на образованието. В България лицензът се 

издава от Национална агенция по професионално образование и обучение. Съгласно 

Закона за професионално образование и обучение в нашата страна институциите, които 

имат право да провеждат такова обучение, са професионалните училища, 

професионалните гимназии, училищата по изкуствата, професионалните колежи и 

центровете за професионално обучение. Във Финландия Центровете за обучение на 

възрастни са собственост на общини или в по-редки случаи на частни лица. 

Професионалните квалификации по специалности дават „втори шанс” на възрастните 

да учат, да се изкачват в йерархията или да променят областта на работа. 

Професионалната квалификация се удостоверява със сертификат. Програмите за 

специализация са с различна продължителност – от няколко месеца до няколко години 

или кратки курсове за обучение – от един ден до един месец. Финансирането на 

обучението се осъществява чрез държавните органи /Министерство на труда, 

Министерство на образованието/, общините или самите участници.  

Една особеност на финландската образователна система е квалификацята на 

база на компетенциите. Около 60 000 възрастни хора участват годишно в курсове. 

Разликата е, че при традиционното обучение лицето получава сертификат, когато 

завърши училище и няма трудов стаж. А квалификацията на база на компетенциите се 

дава, когато възрастният покаже професионалните си умения в състезателни тестове и 

има конкуренция, например тестове за езикова и компютърна грамотност. Важно е не 

просто да знаеш, а да можеш. Необходимо е лицето да притежава трудов стаж. Тази 
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система е създадена преди 10 години. Тя е разработена, защото когато младите хора 

завършват основно образование на 16 г. те нямат професионални умения и трудов опит. 

Възрастните, които вече са посещавали курсове, имат професионални умения и ги 

показват чрез тест. Някои възрастни нямат време да се включват в дългосрочно 

обучение, затова изпита чрез тест е много подходящ за тях. Качеството на уменията се 

наблюдава от тристранна комисия по квалификацията - договарят се работодатели, 

образователни институции и работници. Министерството на образованието решава кои 

квалификации да бъдат в системата. Национален съвет по образованието взема 

решения за изискванията за квалификация, т.е. какви умения да демонстрира лицето по 

време на теста, като демонстрациите могат да са на работното място.  

Министерството на образованието има служители в държавните областни 

служби, които осъществяват мониторинг върху управлението на проекти от училищата, 

финансирани от структурните фондове на Европейския съюз. Решаващо е 

партньорството между институциите и работата в мрежа. Министерството осъществява 

непрекъснат дебат с работодателите и от тях получава информация, ако нещо не е 

наред в системата на професионалното образование. Във Финландия е създаден 

Национален орган за оценка на образованието. Този орган оценява качеството на 

системата на образование като цяло и докладва в Министерството. 

 

II. Обучение, партньорство и работа в мрежа 

В Министерството на труда бяхме приети от Ms Jaana Neitiniemi, съветник в 

отдел „Европейски социален фонд”. Министерството на труда е отговорно за 

политиката на заетост на работната сила и имиграцията. Особено важни са секторите, 

свързани с развитие на човешките ресурси и обучението на възрастни. Усвояването на 

средствата от Европейския социален фонд /ЕСФ/ изисква сътрудничество  между 

организациите и непрекъсната работа в мрежа. Пет министерства във Финландия се 

занимават с дейности по Европейския социален фонд, като Министерството на труда е 

управляващ орган на властта при администрирането на Фонда. Министерството на 

труда и министерството на образованието в партньорство са реализирали около 80 % от 

средствата от Европейския социален фонд. Децентрализацията е ясно изразена като се 

дава приоритет на регионалните политики. Министерството на труда има в страната 15 

центрове за обучение, трудова заетост и икономическо развитие. Тези 15 центъра имат 

собствена стратегия и са независими. Те познават най-добре нуждите на съответния 

регион и формулират приоритетите на регионално ниво. Финансовите средства от ЕСФ 

отиват към Центровете и те сключват договорите с предоставящите обучение. 

Министерството на труда финансира чрез Бюрата по труда курсове за безработни лица 

и такива, които са застрашени.  

Важни принципи в работата по проекти: качеството на проектите, които 

реализират със средства от ЕСФ трябва да бъде много високо; чрез ЕСФ се 

разпространяват добри практики, той е лаборатория за нови идеи, хора, средства и ако 

те са удачни – прилагат се извън фонда; активна работа в мрежа – фонда принуди 

органите на различните власти да работят заедно, наложи нова култура; непрекъснато 

обучение и семинари за разпространение на добрите практики; актуални са проекти за 

равенство между половете и премахване на различието между тях в заплащането на 

труда. Областите на подкрепа от ЕСФ във Финландия са: лансиране на трудовата 

заетост и намаляване на социалното изключване; подобряване на професионалните 

умения на хората, които работят; подкрепа на фирми и лансиране на 

предприемачеството; развиване на системи за образование и обучение, нови учебни 

планове и програми; подобряване инфраструктурата на училища; разработване на 

партньорства. Ефектът в публичния сектор е ускорено сътрудничество на 
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национално ниво между министерствата, между регионалните служби и местните 

власти. Голямото предизвикателство за Министерството на труда е свързано с още по-

активното проучване на търсенето на работна сила, тъй като има недостиг на 

работници в сектора на строителството, услугите в здравеопазването и болничното 

лечение. От друга страна, безработицата е 8 %, а всъщност има незаети работни места. 

Налице е разминаване между търсене и предлагане. Преди 10 години безработицата в 

страната е била 20%. Има проекти за обучение на имигранти /предимно от Русия, 

Сомалия и цигани от други страни/, както и за промяна на нагласата на работодателите, 

които наемат такива хора.  

Финландия е усвоила около 95% от европейските структурни фондове 

благодарение на учене, партньорство между организации и работа в мрежа. 

Благоденствието на всеки отделен човек е важно за финландската държава. 

 

 

 

III. Учене през целия живот. Образование и обучение на възрастните във 

Финландия.  

Продължаващото професионално образование и обучение във Финландия се 

определя от Закон за обучението на възрастни. Всички форми на образование и 

обучение предназначени за млади хора, в диапазон от общообразователното училище 

до следването в университета, се провеждат и за възрастни хора. Някои образователни 

институции се концентрират изцяло върху образованието и обучението на възрастни. 

Съществуват центрове и институти за обучение на възрастни, които работят с лица  от 

18 години до пределна възраст. С нескрита гордост, за ефективността на системата на 

квалификации на база компетенции, ни разказаха представители на Центъра за 

обучение на възрастни в град Раума и Института за обучение на възрастни в град 

Юваскюла. Системата позволява на хората да демонстрират своите професионални 

умения чрез тест за компетентност, независимо дали те са придобили уменията по 

време на работа, през следването или са резултат от техни интереси през свободното 

време. Ученето е базирано на индивидуални учебни програми, които са изготвени за 

всеки един учащ или група участници. Обучението е гъвкаво – през деня, след работа, 

през уикенда, на работното място, индивидуално или групово, според възможностите и 

нуждите на хората. Съществуват три нива на квалификации, базирани на 

компетентности: първо ниво - професионална квалификация, която се придобива в  

професионална гимназия, второ ниво - допълнителна последваща квалификация за лица 

над училищна възраст и трето ниво - професионална квалификация „специалист”. 

Последните две се придобиват в Центровете за обучение на възрастни и се изисква 

трудов стаж. Изискванията за квалификация на база компетенции се решават от 

Финландски национален борд по образованието. Организацията и наблюдението на 

системата са отговорност на тристранен съвет по квалификацията, в който са 

представени работодатели, чиновници и преподаватели. Министерството на 

образованието не включва квалификации, които не са одобрени от тристранния съвет. 

Издават се сертификати за квалификация на база на компетенции. 

Системата на квалификация на база компетенции отразява принципите на учене 

през целия живот, а именно продължаващо професионално образование и обучение, 

изучаване на чужди езици и комуникационни технологии, мобилност. Държавата 

насърчава принципите на ученето през целия живот при финансиране на институциите 

/центровете/, предоставящи услуги за обучение на възрастни. Тези учебни центрове 

имат широка автономия и свобода да решават какви ще са целите им, целевите групи, 

които ще обучават и методите на обучение. Те предлагат професионално обучение, 
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обучение на персонал за фирми, консултации, услуги, свързани с регионалното 

развитие. Финансирането на обучението на възрастни се осъществява чрез различни 

източници: средства от проекти, финансирани от Европейския социален фонд, 

държавни органи /Министерство на труда, Министерство на образованието/, общини и 

индивидуални участници. Обучението може да се осъществява без откъсване от работа 

/субсидира се от работодателя/ или с откъсване. Времетраенето е различно, в 

зависимост от нуждите и вида специализация. При необходимост Центровете сключват 

договор с дадена професионална гимназия за използване на материалната база, ако 

обучението го изисква. Петдесет процента от работниците между 18 г. и 64 г. участват 

всяка година в обучение, свързано с работата им; 40% предприемат обучение в процеса 

на работа /без откъсване, с продължителност една седмица/; около 10% годишно се 

обучават по индивидуално мотивирано обучение „втори шанс” или специализация. 

Съществуват и програми „трети сектор” – „втори шанс”, които дават възможност на 

неправителствени организации да работят с възрастните хора. 

Популяризирането и лобирането за концепцията за учене през целия живот е от 

голямо значение, защото е свързано с успешната интеграция на страните в Европейския 

съюз. 

 

 

 


