
FÍNSKO - JOENSUU

Prečo je Fínsko TOP v oblasti ŠKOLSTVA



JOENSUU - hlavné mesto provincie SEVERNÁ 
KARÉLIA (65 000 obyvateľov )

Od HELSÍNK cca 400 km

Univerzita v Joensuu



Joensuu



JAZERÁ       

SAUNA = NEVYHNUTNOSŤ



BYCIKEL                      PRANIE KOBERCOV V JAZERE

KÁVA, ZEMIAKOVE PYRÔŽKY, ČUČORIEDKY



JASNÉ NOCI = MÁLO TMY

SLOVNÍK



KURZ 
NEW LEARNING ENVIRONMENTS

• What kind of schools we schould build in the 
future?

• Mentor ESA RÄTY







MENTORKA MARI PETRELIUS

potrebujeme

pripraviť študentov

na ICH BÚCNOSŤ

NIE na

NAŠU MINULOSŤ





• -Štátne školy 99% 

• -Menej než len 80 

• súkromých škôl

• -Celé financované  štátom 

• FREE !!!

-Každá škola je DOBRÁ a

KVALITNÁ



OBCE A MESTÁ = ŠIROKÁ 
AUTONÓMIA

FÍNI 2 DRUHY DANÍ

* mestu, obci

* vláde

Obec alebo mesto sa           
*úplne stará o lokálne 
školstvo a celú sieť škôl z 
peňazí poskytnuté 
vládou

*najíma  a prijíma 
učiteľov

*môže otvoriť aj zatvoriť 
školy (nepotrebuje súhlas 
od vlády)

*rozhoduje o finálnom 
študijnom pláne



* Každý učiteľ magisterské 
univerzitné vzdelanie

* Univerzity " dávajú" 
najlepších z najlepších

*Fíni pracujú dôsledne aby si 
boli istí niet zlých učiteľov

* len 10% uchádzačov o 
miesto učiteľa je akceptovaný, 
množstvo pohovorov, 

* USPEŠNÝ UCHÁDZAČ = 
nielen skvelé univerzitné 
výsledky,ale prirodzenú 
schopnosť a nadšenie 
vyučovať, JE TO DAR



To čo sa urobí škole -postačujúce

Platí nepísané pravidlo" nedám 
vám DU, ak budete pracovať a 
zapájať sa pokiaľ ste na mojej 
hodine"

Menej testovania, viac učenia sa

Objavovaní

Menej študentov, viac 
individuálnej pozornosti

Jeden učiteľ 3-4 triedy kde je 
max  20študentov

Od učiteľa sa očakáva  - je v 
škole len v čase keď vyučuje

MENEJ JE VIAC
Formálne vyučovanie v 7ch rokoch

Menej času v škole-viac oddychu

Začiatok vyučovania najskôr 9.00

Adolescent - kvalitný spánok

Koniec vyučovania 14.00

Najviac 3-4 hodiny v 75min blokoch

Prestávky 15-20min VŽDY VON,za 
každého počasia

Jeden učiteľ 3-6 rokov, pozná čo je v 
študentovi, lepšia organizácia času

Menej úloh - viac zapájania sa  počas 
hodiny = všetko sa deje na hodine

Fíni najnižší počet úloh na svete





Ako sú vybavené Fínske školy, 
triedy....

Triedy,učebne









Teacher's 

room







Ďakujem za pozornosť :)

Mgr. Mária Karolčíková




