
 
POROČILO  S STROKOVNEGA SPOPOLNJEVANJA 

Učiteljice: Darinka Čobec, Veronika Jelen Polak, Vlasta Prevolšek 

Seminar: Introduction to Finnish Education 

Čas izvedbe seminarja: 2. – 7. maj 2022 

Kraj izvedbe seminarja: Helsinki, Finska 

Cilji, vsebine  seminarja: 

-uporaba didaktičnih motivacijskih iger  

-uporaba fotografij in slik pri pouku 

-uporaba tehnik sproščanja in koncepta dobrega počutja (igra s prsti,  

-pridobivanje znanj o veščinah in njihova uporaba v danih situacijah 

-holistično učenje 

-tehnike sodelovalnega učenja 

-uporaba teorije PERMA (skrb za dobro počutje učenca) 

-uporaba različnih spletnih orodij pri pouku za učence in za učitelja, še 

posebej uporabna za čas izobraževanja na daljavo 

-načrtovanje vsebin  s poudarkom na medpredmetnem povezovanju  

-uporaba oblik dela, ki naredijo učenje vidno (učna pot) 

ZANIMIVOSTI 

-Celoten sistem deluje na medsebojnem zaupanju vseh vpletenih v 

izobraževalni proces (učenci, starši, učitelji, ravnatelji, občina).  

-Finski sistem omogoča učiteljem vsakih osem let dvoletno izobraževanje. V 

tem času učitelj 15 mesecev prejema 60% plače (85% odraslih nadaljuje z 

izobraževanjem). 

-V tem času so učitelji in vsi delavci v javnem sektorju (knjižnice, muzeji) 

stavkali teden dni. V času stavke so doma. Ni varstva. 



-Normativ učencev je 20 v osnovni šoli. Učenci oddelka združujejo, učitelji se 

lahko posvetijo učencu, ki jih potrebuje. 

-Učenci odmore preživljajo aktivno izven razreda, svoje aktivnosti pa izberejo 

sami.  

-Nacionalnih preizkusov ni. Prvi takšen je šele matura, konec srednje šole 

(starost 18, 19 let).  

-Dokumentacije ni potrebno pripravljati. Učitelj si lahko zase pripravi načrt.  

-Dokaz dela učitelja je napredek učenca. 

-Že v prvem razredu pričnejo z razvijanjem računalniških spretnosti 

(programiranje). 

-Učenci tujci imajo pripravljalno obdobje pred vključitvijo v reden pouk, kjer 

se učijo veščin ter jezika. 

-V času daljše (bolniške) odsotnosti nadomešča zunanji izvajalec-učitelj 

študent. Za bolniško odsotnost do 10 dni delodajalcu ni potrebno predložiti 

dokazila o staležu (zaupanje!). 

-90% učiteljev je zelo zadovoljnih na svojem delovnem mestu (izkazuje se jim 

zaupanje, imajo široko avtonomijo in fleksibilnost pri svojem delu). 

 

 


