
Fínsko, Laponsko 

Konferencia LIFE 2023 spojená s JOBSHADOWING

(s možnosťou pozorovať fínskych učiteľov pri práci v rôznych školách)



Konferencia EDUCA 2023 HELSINKI 
27.- 28.2.2023

Program

➢Ako napomáha digitalizácia v práci učiteľa?

➢Aké digitálne zručnosti sú najdôležitejšie v dnešnej dobe?

➢Financovanie školstva

➢Rovnosť a vysoká úroveň vzdelania pomocou spolupráce 

➢Spoločný svet, spoločné vzdelávanie

➢Učitelia smerujú k lepšej budúcnosti

➢Zručnosti učiteľov dnes a v budúcnosti

➢Právo na vzdelanie – Rovnosť prostredníctvom inklúzie, jazykové povedomie a spolupráca 



➢Čo môže neuroveda poskytnúť vzdelávaniu?

➢Urýchlenie digitálneho vzdelávania

➢Digitálne riešenia podporujúce zdravú klímu

➢Racionalizácia množstva dát v škole

➢Vzdelávanie fínskeho učiteľa- teória sa prelína s praxou

➢KEY NOTE Ty vs Google – aké zručnosti potrebujeme?

➢Práca a misia - Global Learning Innovation Hub UNICEF

➢Ako môžu deti chodiť do školy v krízových situáciách?

Konferencia EDUCA 2023 HELSINKI 
27.- 28.2.2023

Program



Konferencia Life 2023 29.2.2023 





Prezentácia vzdelávacieho
systému Fínska

• Základné školstvo

• Stredné školy – všeobecné (ekvivalent
gymnázia) a odborné školy

• Diskusie a práca v tímoch s učiteľmi
celého sveta

• Vízia fínskeho školstva



Education system in Finland



Vo fínskych školách sa pozornosť 
nezameriava na učiteľa ale na 
žiaka – žiak je neustále v strede 
vzdelávacieho procesu



Inkluzívne vzdelávanie a 
vyučovanie

Kooperácia medzi učiteľom a 
rodinou žiaka

Trojstupňová podpora- bezpečná 
škola, psychologická pomoc a 
zdravotná starostlivosť a neustály 
profesionálny rozvoj 
zamestnancov školy



Ako individualizovať potreby žiakov?



Aby sme zachovali férovosť, 
každý bude mať rovnaký test 

– vyliezť na strom za vami. 



Návštevy v školách



Princíp otvorenej učebne







Hudobná výchova na strednej škole



Práca s mäkkými
materiálmi

Práca s látkami, vlnou, tkanie – povinný predmet počas celej
základnej školy ( 9 rokov)



Práca s tvrdými
materiálmi – drevo, kov
Povinný predmet počas celej základnej školy ( 9 rokov)



Ekonomika domácnosti



Počítačové učebne. Predmet programovanie a dizajn



Učiteľ po celý čas má prehľad o monitoroch žiakov



Výuka programovania



Odborná škola - nábytkárstvo



Odborná škola- smer 
murár, maliar.



Odborná škola- cestovný ruch



Odborná škola - barman



Vymieňanie skúseností a kontaktov



Pedagogika prírody



Pobyt vonku a 
športy pri teplotách 
hlboko pod nulou

Mali sme možnosť vyskúšať si 
Snowshoeing v prírode za školou



Ďakujeme za pozornosť.
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