
 

 

 

 

 

 
     Centrul Educaţional        Casa Corpului Didactic    Inspectoratul Şcolar Judeţean      Fundaţia Comunitară 

   de Inspiraţie Finlandeză                   Prahova                                Prahova                         Prahova 

 

ÎN ATENŢIA FACTORILOR IMPLICAŢI ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL PRAHOVEAN, 

CADRE DIDACTICE, PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR, PĂRINŢI 

 

 

FINNISH EDUCATION – CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ 

 

Vă invităm să participaţi la Conferinţa internaţională 

 

„ Cheia succesului în educaţia finlandeză” 

 

27 februarie 2015, ora 14.30, Palatul Administrativ, Sala Europa 

 

Sistemul educațional finlandez este, la prima vedere, unul paradoxal: lipsit de 

supervizare, fără teme în exces sau competiție și eliberat de sub presiunea testelor 

naționale, la care deseori se aliniază predarea. Toate acestea au fost înlocuite de 

autonomie profesională, colaborare și timp de calitate petrecut la școală, dar și 

concentrarea profesorului pe calitatea predării și a învățării.  

Ce i-a determinat pe finlandezi să opteze pentru o abordare curajoasă și complet 

diferită de orice altă reformă educațională? Cum poate contribui o educație non-

competitivă la o societate și o economie competitive? De ce este sistemul finlandez un 

model demn de urmat? 

Renumiți pentru discursul lor direct și procedurile simple, finlandezii sunt orientați 

către rezolvarea de probleme. Pentru a ne vorbi despre schimbările petrecute în 

sistemul educațional finlandez, îl vom avea alături pe 

Invitatul special: 

DR. JUKKA KANGASLAHTI – Consilier prezidențial, consultant al Comisiei Europene 

pe Educație în cadrul Parlamentului European și expert în învățământul finlandez, 



alături de un reprezentant al Ambasadei Finlandei la București, alți decidenți și 

experți locali. 

 

 

„Dacă nu ai bani să investeşti în educaţie, încearcă ignoranţa şi-ţi vei da seama că 

te costă foarte scump", a declarat profesorul finlandez Jukka Kangaslahti, 

consultant al Comisiei Europene pe Educaţie, într-un interviu acordat pentru 

CampusNews.(http://semneletimpului.ro/social/educatie/educatia-finlandeza-

functioneaza-pe-incredere-si-etica.html) 

 

Vă așteptăm la un eveniment ce promovează ideile simple care fac diferența! 

 

Participarea este gratuită, se vor elibera adeverințe pentru participare.  

 

Accesul în sală și primirea adeverințelor se realizează pe baza înscrierii prealabile la 

următorul link 

 

http://bit.ly/formular_participare  

 

 

Un eveniment inițiat de Yuppy Koti Centre - Centrul Educațional de Inspirație 

Finlandeză din Ploiești, realizat în colaborare cu Casa Corpului Didactic Prahova, 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Consiliul Județean Prahova și Fundația 

Comunitară Prahova. 
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