
 

Digitálne a projektové vzdelávanie 
Školiace kurzy pre učiteľov 

Medzinárodné projekty 

https://www.euneoscourses.eu 

SPRÁVA Z PRACOVNEJ CESTY 
 

Meno a priezvisko: Ing. Miriam Klimová 

Názov kurzu: BEST PRACTICES BENCHMARKING IN FINNISH AND ESTONIAN  SCHOOLS 

Termín:  10 – 16. septembra  2017  

V rámci projektu KA1 „Let´s Bite“ som sa zúčastnila hore uvedenej mobility zameranej na tie praktiky, 
ktoré vykazujú najlepšie výsledky vo vyučovacom procese vo Fínsku a Estónsku.  

Fínska spoločnosť EUNEOS, ktorá sa venuje organizácii kurzov programu Erasmus+, poskytuje 
školenia, semináre a kurzy už 12 rokov a dosahuje výborné hodnotenia kvality poskytovaných služieb. 
Zamestnáva fundovaných a erudovaných školiteľov a pedagogických pracovníkov z celého sveta.  

Prečo Fínsko a Estónsko? 

Fínsky vzdelávací systém sa konštantne objavuje na vrchole medzinárodných rebríčkov hodnotiacich 
vzdelávacie systémy. Podľa posledných výsledkov testovania PISA (Programme for International 
Student Assessment), programu, ktorý testuje úroveň vedomostí a zručností 15–ročných žiakov 
z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti,  Estónsko, nadväzujúc na svoj úspech z roku 
2012, sa zaradilo medzi 10 najlepších krajín vo svete. Chcela som vidieť a byť súčasťou, aspoň pár dní, 
školského prostredia, ktoré vykazuje také skvelé výsledky v oblasti vzdelávania žiakov. 

Navštívili sme dve rôzne školy v Helsinkách, časti Vantaa, a tiež dve stredné školy a MPC (metodicko-
pedagogické centrum)v Talline, kde nás sami riaditelia škôl oboznámili so systémom vyučovania , 
hodnotenia žiakov, digitalizácie školy, spolupráce s rodičmi a nadriadenými inštitúciami. Mali sme 
možnosť  pozorovať prácu učiteľov a žiakov na hodinách, zariadenie a vybavenie škôl, ako aj 
organizáciu vyučovania.  

Vzdelávacieho kurzu sa zúčastnilo 14 participantov z krajín Európy – Španielska, Grécka, Slovinska 
a Talianska.  S ostatnými účastníkmi mobility z rôznych krajín Európy sme si vymenili poznatky 
a skúsenosti  z našich škôl, zamerali sme sa na oblasti, ktoré by sa dali zlepšiť, v čom sa líšime od 
vysoko hodnotených krajín a diskutovali sme o možnostiach implementácie úspešných praktík do 
našich škôl. 

Dňa 8. novembra 2017 som odprezentovala poznatky a skúsenosti z pobytu kolegom, ktorí mali 
záujem  a našli si čas, a pretože materiálu bolo neúrekom a mnohé sme ani nestihli prejsť a 
vyhodnotiť , určite sa znova stretneme a skúsime nájsť riešenia, ktoré by nám pomohli zlepšiť 
a skvalitniť výsledky edukačného procesu  v škole.   

 

Vypracovala: Ing. Miriam Klimová 



 

 

 

 

 

 

 

             Obr. 2 – Prehliadka Tallinnu    

 

 

Obr. 1 – Prezentácia o mobilite vo Fínsku / Estónsku 

      Obr. 3 -  Helsinská katedrála 

 

 

      Obr. 4 – 21. Škola v Tallinne 

Obr. 5 – Radničné námestie v Tallinne 


