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Това е една малка северна 
страна. Много студена и с 
много топли хора. Почти 
три пъти по-малка по 
територия от България. 
Онова, което впечатлява 
най- много в Естония е, че 
това е една дигитална 
страна. В нея всичко се 
базира на технологиите. 
Образованието там се 
базира на дигиталните 
технологии, дори и в 
детските градини. 
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ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА



ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

В детските градини децата учат чрез игра, като са

насочвани от учителите. Принципът е, че

образованието е важно, но трябва да става по

начин, по който на децата да им е приятно. Колкото

може по- голяма част от тях трябва да са

емоционално, физически и ментално ангажирани в 

процеса. В детската градина те научават нови

неща, социализират се.



Държавата поставя акцента върху постигането на

високо качество на образованието още от най-

ранни години. Почти всяко дете тръгва на детска

градина на 3 години. Родителите плащат такса само 

в детската градина, но като процент от минималната

работна заплата и според възрастта на детето. 

Местните власти имат задължението да осигурят на 

всички деца на възраст от 1,5 до 7 години, 

пребиваващи в техния район, място в детска 

градина.



ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Аз и околната среда

2. Езиково развитие

3. Естонски като втори език

4. Математика

5. Изкуства

6. Музика

7.Физическо развитие и движение



ДЕЦА СЪС СОП

Обучението на децата със специални образователни потребности /СОП/е 

различно от нашата образователна система . Тези деца не се 

намират в масовите детски градини и в масовите училища. За тях са 

изградени специални детски заведения, които отговярят на всички 

изсисквания. Прави се изключително много за тях, за да се развиват 

добре, за да станат пълноценни граждани на държавата си. В тези 

заведения имат лека рехабилитация, солни стаи, плувни басейни, 

хидромасажни вани и много други. Във всяко едно такова училище 

децата имат възможности да изучават различни професии. Дава се 

възможност и на деца, които са с най-тежки проблеми, да не напускат 

училище в рамките на седмицата, за да може денонощно да бъдат 

обгрижвани от хора, които са специалисти в тази област.





ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В Естония ги наричат роботи. Има няколко вида 

роботчета. Те са създали методи и методологии за 

работа с роботите, дори децата прекрасно ги 

владеят. Базирайки се на тях учителите предават 

елементарните познания на децата. А те работят 

това, което прави и им обяснява учителят.



ПЧЕЛИЧКА



УМНА ПИСАЛКА



ИНТЕРАКТИВНА  ДЪСКА



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


