
Štrukturovaný kurz – návšteva škôl, 
semináre a workshopy vo Fínsku, apríl 

2018 v rámci programu Erasmus+ 
• Dvaja učitelia a riaditeľ školy 

• Návšteva 3 stredných škôl (odborných a gymnázia) 

• Niekoľko školení a workshopov zameraných  

     na vzdelávanie, odovzdávanie skúseností,  

     vyhľadávanie partnerov a možností medzinár.  

     spolupráce medzi európskymi krajinami 

• Spoznávanie iných kultúr a národov 

• Spoznávanie iných krajín 

 

 





 





Bývali sme v centre Helsiniek, časti známej ako Desing District. 
Helsinki boli v roku 2012 hlavným mestom designu a design je tam 
prezentovaný všade – na uliciach, v školách, v obchodoch... 



Fínsko – krajina inšpirácie 

• 100 rokov histórie nezávislej krajiny (do roku 1809 Fínsko 
bolo časťou Švédska a v rokoch 1809 – 1917 boli v područí 
Ruskej ríše) 

• Veľké zemepisné vzdialenosti, ale malé vzdialenosti medzi 
ľuďmi – („Connecting people“ – NOKIA, fínska firma) 

• Najvyššia hodnota – deti a vzdelávanie 

• Málo slnka, veľa úsmevov 

• Tradícia a design 

 







Najznámejší fínski autori a ich najznámejšie diela  



Boli sme na výlete v Porvoo – druhom najstaršom 
meste vo Fínsku 



Výlet do Estónska - Talinnu 



Čo sme sa na seminároch naučili o Fínoch: 



Kreativita a 
všadeprítomný fínsky 
dizajn 



Kreativita a 
všadeprítomný 
fínsky dizajn 



Kreativita a 
všadeprítomný 
fínsky dizajn 





Najdôležitejšie piliere fínskeho vzdelávania  
            „The child is our universe“ - "Dieťa je náš vesmír"; 

           „Less is more“ - "Menej je viac"; 

            „Quality over quantity“ - "kvalita nad množstvom"; 

            „Som tu len pre vás"; 

             „Learning by doing“ - "Učenie prácou". 

             „Less homeworks“ – „Menej úloh“ 

             „Nondiscrimination, equality, cooperation“ –       
                     „Nediskriminácia, rovnosť a spolupráca“ 

             „ Learning by solving real life problems”  

 

 

                



Najdôležitejšie piliere fínskeho vzdelávania: 
               „Teachers are valued, not evaluated“ – „Učitelia sú         
   rešpektovaní, nie hodnotení“ 

               „Freedom leads to responsibility“ – „Sloboda vedie k        
  zodpovednosti“ 

                Students are responsible for their own learning process 

                Whatever you do, you can always go further. 

                Teachers trust their students, the state trusts its teachers. 

               „School ready for children, not children ready for school“ 

                Education strongly connected with  working life. 



...a navyše: 
• Motivovaní učitelia aj žiaci 
• Vyskoká autonómia učiteľa pri rozhodovaní o kurikule, metodológii 

výučby, preberaných témach, využívaní rozpočtu... 
• Študenti vedení k zodpovednosti a samostatnosti (od 6-tich rokov chodia 

sami do školy) 
• Učenie spluprácou : 
    študenti sa učia od študentov 
    učitelia sa učia od učiteľov 
    školy sa učia od škôl (ŠKOLY NESÚPERIA A NEPOROVNÁVAJÚ SA MEDZI    
         SEBOU) 
• Obojstranná dôvera medzi študentmi a učiteľmi 
• Sloboda a flexibility 
• Učiteľ je rešpektované povolanie  

 





Symbolom fínskeho vzdelávania a zároveň 
najobľúbenejšou kreslenou postavičkou sú Moomíni 

• Moomíni sú ústrednými postavami v sérii kníh a  

   komiksov, ktoré nakrútil fínsky ilustrátor Tove Jansson 

• Roztomilá rodina tvorov typu hrocha  

• Moomintroll je odvážny, zvedavý, zaujatý a vzrušený  

   nad všetkým, čo vidí a nájde, vždy snažiac sa byť dobrý,  

   vždy nachádza spôsob, ako robiť svojich priateľov  

   šťastnými 



Učenie – relax 
Hodnotenie nie je nástroj porovnávania žiakov, hodnotenie 
je nástrojom efektívneho učenia 
 



Návštivili sme tieto školy, kde sme boli na 
hodinách, rozprávali sme sa so žiakmi aj 
učiteľmi. 

• OMNIA International – stredná odborná škola a  

   vyššia odborná škola 

• Olari School – stredná odborná škola 

• Aplillan Lukio - gymnázium 



Navštívili sme aj knižnice – symbol Fínska 
• Priemerný Fín navštívi knižnicu 2 krát do mesiaca.  

• Knižnice sú všade, dokonca sú bežné aj takéto pojazdné knižnice: 

• V knižniciach sa požičiavajú okrem kníh 

   aj hudobné nástroje, platne, CD,  

   pracovné nástroje, stavbárske sady... 

• V knižniciach študenti využívajú  

   aj 3D tlačiarne, hudobné mixovacie  

   pulty, majú možnosť využívať rôzne  

   stroje a prístroje (šijacie stroje,  

   zariadenia a prístroje na vyrábanie rôznych  

   predmetov...), venujú sa kreatívnym  

   činnostiam...a to všetko zadarmo. 











Zaujímavé linky o Fínsku a o vzdelávaní vo 
Fínsku 
 

• https://www.facebook.com/BeRemarkable2/videos/1979909007102
84/UzpfSTIyOTQ4NDkzNDI2OTA3MToyMzA5OTA1NTc0NTE4NDI/?filte
rs_rp_group=%7B%22name%22%3A%22my_groups_posts%22%2C%
22args%22%3A%22%22%7D 

• https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/101552971
81626479/?fref=mentions 

https://www.facebook.com/BeRemarkable2/videos/197990900710284/UzpfSTIyOTQ4NDkzNDI2OTA3MToyMzA5OTA1NTc0NTE4NDI/?filters_rp_group={"name":"my_groups_posts","args":""}
https://www.facebook.com/BeRemarkable2/videos/197990900710284/UzpfSTIyOTQ4NDkzNDI2OTA3MToyMzA5OTA1NTc0NTE4NDI/?filters_rp_group={"name":"my_groups_posts","args":""}
https://www.facebook.com/BeRemarkable2/videos/197990900710284/UzpfSTIyOTQ4NDkzNDI2OTA3MToyMzA5OTA1NTc0NTE4NDI/?filters_rp_group={"name":"my_groups_posts","args":""}
https://www.facebook.com/BeRemarkable2/videos/197990900710284/UzpfSTIyOTQ4NDkzNDI2OTA3MToyMzA5OTA1NTc0NTE4NDI/?filters_rp_group={"name":"my_groups_posts","args":""}
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/10155297181626479/?fref=mentions
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/10155297181626479/?fref=mentions




Spomínali 
sme aj našu 
školu. 
Pripomenul 
nám ju rok 
jej založenia.  

A Našli sme aj 
vydavateľstvo 
Novín 
Obchodnej 
akadémie 



Aj vo Fínsku nie vždy 
všetko funguje. Televízor 
sme pozerali naopak...  



Sisu je fínsky koncept, ktorý je opísaný kombináciou rôznych          
anglických termínov vrátane stoického určenia, húževnatosti, 
statočnosti, odolnosti. Fíni nim vyjadrujú svoj národný charakter. 





KIITOS - Ďakujeme za 
pozornosť 


