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Î n 2017 şi 2018, am trăit o experiență educa-
tivă de neuitat în Finlanda. laureată a pro-
gramului european Erasmus pentru tinerii 

întreprinzători – EYE, apoi cercetătoare asociată 
la universitatea din Helsinki, am petrecut aproape 
un an de zile într-un start-up educativ şi la univer-
sitatea din Helsinki. ca pedagog şi cercetător, am 
fost surprinsă de ceea ce am descoperit în materie 
de educație. de-a lungul acestor luni de schimb de 
experiență, nu am încetat o clipă să descopăr şi să 
explorez, asemenea unui copil bucuros să învețe. nu 
a vorbit oare louis legrand de pedagogia uimirii, a 
entuziasmului de a învăța? în Finlanda am înțeles 
ceea ce acest om politic şi educator a vrut să trans-
mită ca mesaj esențial prin această noțiune. 

datorită acestei mobilități educative, mă nu-
măr printre puținii cercetători care au avut ocazia 
să viziteze şcoli şi centre de formare, să întâlnească 
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experți educativi finlandezi sau internaționali, să 
se impregneze de acest mediu educativ remarcabil, 
să colaboreze cu cercetători de la universitățile din 
Helsinki, turku şi tampere sau să facă activități de 
benevolat fie în instituții socio-educative şi cultura-
le pentru persoanele în dificultate, fie în aşezăminte 
cu caracter religios. surprinsă de această fațetă de 
întrajutorare şi de excelență educativă, am dorit să 
împărtăşesc aceste bune practici cu părinți, profe-
sori, educatori, studenți, pedagogi, bunici, tineri, 
adulți, decidenți politici şi cu orice persoană inte-
resată de educație. cartea a fost scrisă mai întâi în 
engleză iar ulterior tradusă de mine însămi în fran-
ceză şi română. 

intenția mea a fost să scriu o carte simplă, dar 
completă pentru a expune principalele linii directoare 
ale excelenței educative finlandeze. conținutul cărții 
este preluat din experiența mea de teren, din cizela-
rea unor idei profunde, din exploatarea informațiilor 
pe care specialiştii finlandezi le-au împărtăşit cu 
mine mai ales prin intermediul prezentărilor, din 
discuțiile purtate cu experți de la universitățile din 
Helsinki şi tampere, de la agenția națională Finlan-
deză pentru Educație (Finnish national agency for 
Education – EduFi), din diverse start-up-uri care ex-
portă excelența educativă sau care pregătesc tinerii 
întreprinzători, cât şi din discuțiile cu educatori şi 
prieteni din Finlanda. poate că într-o bună zi această 
carte va face parte dintr-o colecție intitulată «Ghid de 
drumeție educativ»? … finlandez, bineînțeles… 



Cuprins

• dedicație ................................................................................... 7

• dedicație omagială .............................................................11

• prefață ......................................................................................13

1. începutul aventurii educative în Finlanda..............23

2. specificitatea Finlandei între trecut şi prezent .......29

3. competențe de educație
pe parcursul întregii vieți .......................................35

4. politici de educație pe parcursul întregii vieți ........39

5. Guvernanța educativă şi management
în educație .....................................................................47

6. descrierea sistemului de educație şi formare .........53

7. pedagogie şi curriculum .................................................57

8. învățământ tradițional şi inovație tehnologică .......71

9. standarde de apreciere şi de evaluare .....................79

10. Formarea cadrelor didactice .....................................87

11. Educație şi îngrijire în copilăria timpurie ............97

12. Educație obligatorie: învățământul primar,
secundar şi liceal .....................................................107

13. învățământul superior ..............................................117



14. Formarea tehnică şi profesională .........................123

15. Educația adulților şi vârstnicilor ..........................131

16. Educația inclusivă ........................................................139

17. Educația nonformală şi informală ........................145

18. Educația interculturală şi integrală .....................153

19. Educația pentru o viață socială,
sănătoasă şi trainică ...............................................159

20. Educația antreprenorială .........................................165

21. concluzii pentru prezent ..........................................171

22. Gânduri pentru viitor.................................................181

23. câteva link-uri utile ....................................................189

• postfață .................................................................................193


