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Riaditelia cirkevných škôl prekročili severný polárny kruh (rovnobežku 66° 33‘ severnej
zemepisnej šírky). Tým nechceme povedať, že by sa naše školstvo približovalo k bodu mrazu.
TEXT MIRIAM JANEGOVÁ , FOTO ARCHÍV

Riaditelia cirkevných škôl
za polárnym kruhom
Práve naopak. Skupina riaditeľov,
zástupcov a pracovníkov škôl, najmä cirkevných , ale aj súkromných a jednej verejnej školy sa
v júni zúčastnili na študijnej ceste
do Fínska, aby hľadali nové cesty pre skvalitnenie vzdelávania
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v našich školách. Fínsko je známe
významným fenoménom: najlepšími vedomostnými výsledkami
podľa merania PISA (medzinárodné hodnotenie študentov v 65
krajinách). Aké metódy, vzdelávací systém a princípy napomáhajú

k dosiahnutiu takéhoto pozitívneho stavu fínskeho školstva, sa
snažili účastníci študijnej cesty
odhaliť, pochopiť a podľa možností v budúcnosti aplikovať v našich
spoločenských podmienkach. Určite sa to nebude dať realizovať na
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základe niekoľkodňového pozorovania. Nasledovať by mali študijné programy pre pedagógov, ale
aj pre pracovníkov verejnej a štátnej správy, zodpovedných za rozvoj školstva na Slovensku. Jedno
sa však už touto cestou podarilo
dosiahnuť. A to chuť a dobrú vôľu
hľadať nové cesty pre skvalitnenie
školstva najmä v spolupráci s rodičmi a ostatnou verejnosťou, kto-

nechodí na hospitácie, stavia sa
na zodpovednosti a samostatnosti pedagógov. Žiaci sú vedení tiež
k samostatnosti a zodpovednosti
(napríklad žiaci MŠ, predškoláci, si
pri obede nakladajú jedlo sami...).
Po troch priestupkoch žiaka je problém riešený predvolaním rodičov
a hľadá sa náprava, vtedy môže
byť žiak vylúčený zo školy, napr.
na týždeň a rodičia si musia brať

školské podujatie. Každý vysokoškolák dostáva príspevok od štátu
500,- eur na mesiac (poplatok na
školskom internáte za ubytovanie
je cca 250,- eur/mesiac, ale strava
je v porovnaní so SR drahá). Priemerný nástupný plat pedagóga je
cca 2 300 eur,- mesačne (v čistom
asi 1 900,- eur) a rastie do výšky
cca 4 000,- eur. Na vysokoškolské pedagogické štúdium sa robí

dovolenku. Všetci žiaci základných a stredných škôl dostávajú
denne jedno teplé jedlo zadarmo.
Všetkým žiakom sa prepláca lístok
do a zo školy, prípadne cesta na

prísny výber, dostane sa naň jeden
z desiatich uchádzačov. A drobnosť na záver: okolo ciest sme vo
Fínsku nevideli žiadne reklamné
bilbordy.

rej by malo záležať na budúcom
živote svojich detí.

Pár konkrétnych
postrehov
Vo Fínsku budujú nové školy (resp.
staré inovujú) tak, aby slúžili celej
miestnej komunite: sú v nich knižnice, športoviská, školské dielne,
ktoré môžu využívať aj obyvatelia
mesta. Uprednostňujú skupinové,
projektové vyučovanie a učenie
sa prácou. Na študentskom table
nájdete portrét riaditeľa a vedľa
neho aj portrét školníka. Spoločný
oddychový priestor v škole (akoby zborovňa) slúži učiteľom, ale
aj prevádzkovým pracovníkom
– sekretárkam, upratovačkám –
všetkým spoločne. V školách nemajú školskú inšpekciu a riaditeľ
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