
FINSKA 

V okviru programa Erasmus+ in 

projekta ICEE smo v mesecu maju obiskali 

šolo v predmestju mesta Oulu na Finskem. 

Namen našega obiska je bil vpogled v 

njihov način dela, predstavitev našega 

načina dela, primerjava in izmenjava 

izkušenj in primerov dobrih praks. Čeprav 

je bilo planirano, da cel teden prisostvujemo 

pouku samo v eni šoli, smo imeli za en dan 

možnost obiskati tudi precej novo šolo v 

sosednjem mestu Kempele, kjer smo dobili 

še dodatno potrditev, da je na Finskem 

šolstvo res na visokem nivoju. 

 Šola se imenuje Kirkonkylän Koulu, 

je 6-letka in je v določenih okvirih 

primerljiva s prvima dvema triadama naše 

devetletke. Učenci pri njih vstopijo v šolo s 

7 leti in so v tej osnovni šoli praviloma do 

13 leta. Oddelki so za odtenek manjši kot pri 

nas. Nimajo jutranjega varstva ali 

podaljšanega bivanja, otroci pridejo ko se 

pouk začne in odidejo, ko je konec. Po 

pouku se lahko vpišejo v obšolske 

dejavnosti. 

 Tako kot pri nas, so učenci prvih 

razredov večino časa z eno učiteljico oz. 

učiteljem, je pa delo v razredu dinamično in 

se razred lahko glede na potrebe pouka deli 

na dva dela ali pa združuje z enakimi 

oddelki. Velika prednost, ki smo jo opazili 

je, da imajo dovolj namenskih prostorov za 

izvajanje pouka in zelo dobro opremo. 

Poleg klasičnih klopi za frontalno podajanje 

snovi, imajo veliko kotičkov, kjer lahko 

učenci delajo samostojno ali v skupinah, v 



razredu, izven njega ali pa celo v šolski 

okolici. Ko dobijo navodila za delo, je 

pomembno, da je le-to do konca ure 

opravljeno, v nasprotnem primeru izgubijo 

privilegij, da se med poukom umaknejo s 

svojega mesta v razredu. 

 Pri tehničnem in umetnostnem 

pouku je poudarek na praktičnem delu. Že 

od prvega razreda naprej delajo z noži, 

škarjami, kladivi in žagami, šivalnimi stroji 

in podobno. Delavnice in učilnice za 

praktični pouk so res dobro opremljene in 

prostorne. IT oprema je sodobna, enotna, 

prenosljiva in jo uporabljajo v okviru pouka 

večine predmetov. Ko učenec stopi skozi 

šolska vrata, jim je tam na voljo vse kar 

potrebujejo. V šoli dobijo brezplačno vse 

učbenike, ves material za praktično delo, 

prehrano itd. 

 Opazi se, da so morali veliko vlagali 

v šolski sistem, da so sedaj na tem nivoju. 

Čeprav je delo učiteljev in učencev 

raznoliko in dinamično, smo imeli občutek, 

da vse poteka sproščeno in po ustaljenem 

ritmu. Sprejeli so nas z odprtimi rokami, 

nam z veseljem razkazali šolo in nas imeli 

cel teden pri svojem pouku, zato smo s 

Finske odšli s samimi pozitivnimi vtisi. 


