POROČILO O UDELEŽBI NA KONTAKTNEM SEMINARJU »VISIT OF SLOVENIAN
DIRECTORS OF VET SCHOOLS IN FINLAND«, HELSINKI, FINSKA

FINSKA: 27. 9. – 29. 9. 2017
S kolegi ravnatelji Erasmus šol in sodelavko Cmepius sem se konec septembra udeležila kontaktnega
seminarja na Finskem.
Program študijskega obiska
Sreda, 27. 9.: potovanje Ljubljana (Brnik) – Helsinki, Finska
Po prihodu v Helsinke smo imeli sestanek s programsko vodjo Finske nacionalne agencije za
izobraževanje. Na sedežu Agencije smo se seznanili z:
 finskim izobraževalnim sistemom ter njihovo zakonodajo na področju izobraževanja;
 vlogo in nalogami nacionalne agencije VET
 njihovim delom glede na bližajoče spremembe izobraževalnega sistema na Finskem.
Četrtek, 28. 9.: Helsinki – Espoo, Kirkkokatu, Omnia (ESPOO OMNIA) – Helsinki
 dopoldan smo obiskali OMNIA, regionalno izobraževalno ustanovo in sektor za razvoj. Omnia ponuja
srednje poklicno izobraževanje in usposabljanje, izobraževanje odraslih ter tečaje. Predstavili smo nam:
 njihovo šolo, vrste in načine izobraževanja in njihovo delo,
 delovanje šole, vključno s sistemom financiranja,
 delo učitelja (tudi učitelja-mentorja praktičnih veščin),
 delavnice in delo dijakov (lesarstvo, gradbeništvo, tekstilstvo, kozmetika in nega),
 izobraževanje in vključevanje migrantov,
 IKT v izobraževanju,
 izobraževanje dijakov s posebnimi potrebami.
 popoldanski čas smo namenili ogledu kulturnih znamenitosti Helsinkov: Temppeliaukio Churc
(Luteranska cerkev ter Sibelius Monument (spomenik skladatelju Sibeliusu).
Petek, 29. 9.: Helsinki – Martinlaakso, Vantaa – Helsinki – Frankfurt – Ljubljana (Brnik)
V Martinlaakso smo obiskali Mercuria Business School (Vantaa Mercuria), kjer nas je sprejela
ravnateljica šole ga. Tiina Immonen ter njeni sodelavci:
- pomočnik ravnateljice g. Jarno Westerholm,
Šola ponuja tri letni program in vajeniško usposabljanje iz poslovanja in administracije ter
izobraževanje odraslih.
Pomočnik ravnateljice nam je s sodelavci razkazal šolo:
 moderna stavba, zgrajena za potrebe delovanja njihovih programov ter s športnimi in
rekreacijskimi površinami, ki so na razpolago vsem prebivalcem;
 vizija šole je: edinstveno izkustveno učenje; SLOGAN : Decided for You.
 njihova vrednota: velikodušna in odprta šolska kultura
 njihovo delo je usmerjeno v spodbujanje aktivnega dijaka (udeleženca izobraževanja), sledenje
njihovim ciljem in spremljanju doseganja poklicnih kompetenc
 šola je zelo odprta za dijake s posebnimi potrebami, za migrante
 šola načrtuje in krepi delo v novem trikotniku sodelovanja – šola/delovišče/e-učenje
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Popoldanski čas smo namenili ogledu pokrite tržnice v bližini hotela ter se napotili na letališče (povratek
domov).
Za sam dvig kvalitete srednjega izobraževanja (tako gimnazijskega kot strokovnega oziroma poklicnega) in
našo boljšo prepoznavnost na trgu dela ter pri bodočih dijaki, je nujno potrebno naše sledenje razvoju na
vseh področjih, tudi na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Pri tem igra zelo pomembno
vlogo tudi mednarodno sodelovanje in prenos preverjenih dobrih praks v domače okolje.
Cilj projekta - izmenjava izkušenj ter prenos dobrih praks v naš šolski prostor je bil dosežen. Na Finskem
so nam bili predstavljeni primeri dobrih praks vodenja, učenja in poučevanja ter potencialni izzivi pri
vpeljavi inovativnih pristopov k vodenju, poučevanju in izobraževanju. V okviru našega študijskega obiska
smo imeli tudi možnost spoznati drugačen način ali drugačno organizacijo dela, kar bi lahko brez zadržkov
ali stroškov morda prenesli tudi v naš šolski prostor. Projekt je bil izrednega pomena za razvoj
usposabljanja/strokovni razvoj udeležencev kot tudi za moj/naš osebni razvoj, širitve medkulturnih ter
jezikovnih spretnosti.
Skozi proces izmenjave in prenosa znanj med šolami bo okrepljena vez med sodelujočimi iz obeh
držav ter možnost navezave novih stikov s posameznimi institucijami za nadaljnja sodelovanja tako v
okviru projektov mobilnosti ali partnerstva institucij (šol).
Ne nazadnje pa gre zahvala ekipi na Cmepiu-su, ki omogoča in spodbuja taka okolja učenja. Hvala. Program
je bil odlično izbran, načrtovan in izpeljan. Finska nacionalna agencija je bila v času obiska z nami, obe šoli
sta bili zelo dobro izbrani.

Andreja Ahčin, ravnateljica
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