
Oulu, Finska 

Aprila 2022 sva se v okviru Erasmus+ akreditacije za en teden odpravila na spremljanje 
pouka, predvsem športne vzgoje, zgodovine in skrbi za trajnostni razvoj na finsko šolo 

Laanila school. 

 

Oulu je peto največje finsko mesto in od vseh ostalih večjih mest leži najbolj severno -  na vrhu 
Baltskega zaliva. Wikipedia pravi, da ima skoraj 200.000 prebivalcev, ki pa so poseljeni po zelo 
prostranem območju, zato središče mesta ni veliko. 

Aprila naj bi bilo vreme že spomladansko, a z naše perspektive to še zdaleč ne drži: imajo precej snega, 
temperature pa se le sredi dneva pomaknejo čez ledišče. Tudi zato se verjetno zdi, da je mesto precej 
tiho, umirjeno. In kljub temu preseneti število koles na ulicah: tudi v mrzlih jutranjih urah ob sneženju 
se ljudje in učenci v službe in šole odpravijo s kolesom. 

Namen najinega obiska je bilo opazovati pouk na nižji srednji (naša tretja triada osnovne šole) Laanila 
school, primerjati organizacijo šole, poučevanje športne vzgoje in zgodovine, predstaviti Slovenijo 
(šolski sistem, hladno vojno z naše perspektive, politično ureditev). 

 

 

Čeprav je bil že drugi teden aprila, naju je v mestu Oulu pričakalo zamrznjeno morje – primerno za 
sprehod ali ledeni ribolov. 

 

1. dan: Helsinki 

Prvi dan sva zaradi lažje organizacije poti preživela v Helsinkih. Ogledala sva si središče mesta, navdušili 
so naju je Oodi knjižnica (ogromna stavba, ki poleg knjig, revij, družabnih iger … ponuja veliko čitalnic, 
majhnih študijskih prostorov, igralnic video iger, računalnikov, tiskalnikov, celo šivalnico), tradicionalna 
tržnica (s spominki in morsko hrano) na obali ter Mestni muzej (predvsem družinam ponuja sproščeno 
preživljanje prostega časa). Mesto je umirjeno, simpatično, prijazno. 



 

Helsinki so prijetno mesto. Prva slika prikazuje zgornje nadstropje mestne knjižnice, ki ni le knjižnica, 
ampak velika, udobna in uporabna mestna dnevna soba. Druga slika prikazuje pročelje glavne cerkve. 

 

2. dan: Oulu, šola 

Po daljšem vodenem sprehodu sva prispela 
do šole. Kljub slabemu vremenu in nizkim 
temperaturam so naju pred šolo presenetila 
kolesa. Notranjost in vzdušje na šoli pa 
nama je razblinilo najine predstave o tem, 
da je vsaka finska šola vrhunska. Vsi, učitelji 
in učenci imajo zelo sproščen odnos, učenci 
vstopajo v zbornico, kličejo učitelje po 
imenih, na hodnikih so obuti in zelo pogosto 
na telefonih. Po hodnikih ni dežurnih 
učiteljev, a kljub temu ni pretiranega hrupa, 
divjanja sploh ne. Verjetno tudi zaradi 
telefonov. Pri kosilu se lepo razvrstijo in 
čeprav si sami nalagajo, vse poteka 

umirjeno, lepo. Pred leti so imeli tudi precej težav z ostanki hrane, kar so reševali s spodbudami 
(nagradami) razredom, ki so v tednu »pridelali« najmanj ostankov. 

Opremljenost učilnic ni vrhunska, imajo pa vsi razredi prezračevalni sistem in vsak drugi razred omaro 
namiznih računalnikov, ki jih ob samostojnem delu učenci lahko uporabljajo. Imajo ogromno prostora 
za tehniške učilnice s precej orodja in stroji. Imajo tudi šivalnico. 

Pri pouku telovadbe naju je presenetilo, da mnogi sploh nimajo telovadne opreme in da ves pouk 
poteka bolj sproščeno: brez vaj za ogrevanje se lotijo igre. Pri tej so zavzeti. Učitelji jih ne ocenjujejo 
glede na njihove dosežke (meritve), ampak le glede na sprotna opažanja pri njihovem udejstvovanju in 
napredku. 

Pri zgodovini je pouk potekal po dokaj tradicionalni obliki: kratka razlaga, video ali PPT, samostojno 
delo učencev, zapis v zvezek. Pozitivna razlika glede na našo šolo je samostojno delo učencev: pristopili 
so resno in (glede na moj vtis in količino zapisanega) učinkovito.  



Negativna razlika je gotovo nekontrolirana uporaba telefonov: učenci telovadijo tudi s slušalkami v 
ušesih, tudi pri pouku zgodovine so se nemotivirani učenci vsak toliko časa »umaknili« v svet svojega 
telefona. 

 

Pri opremi šole predvsem izstopa tehniška delavnica z mnogimi stroji, šiviljska delavnica, telovadnica 
ima tudi prostor za fitnes in ples, vsaka druga učilnica ima na voljo omaro s prenosnimi računalniki. 

 

3. dan: Oulu, šola 

Nov dan v šoli – podobna izkušnja. Telovadba je potekala v 15-minut oddaljeni dvorani. Učenci tja 
pridejo sami, brez spremstva učiteljev. Vključila sva se tudi v pouk in predstavila športno-vzgojni karton 
in politični sistem v Sloveniji. 

Popoldan sva obiskala učiteljico Tuuli v idiličnem 
naselju z barvitimi lesenimi hiškami, gozdom in debelo 
snežno odejo.  

 

4. dan: Oulu, izlet na otok Hailoito 

Največji otok na severu Baltskega zaliva je poleti 
pogosto zanimiva turistična destinacija prebivalcev 
Ouluja. Peljala sva se trajektom, ki je vozil sredi 
ledenih plošč zmrznjenega morja, in potem z 
avtobusom mimo zasneženega gozda in reko 
posejanih tradicionalni lesenih finskih hišk. Slikala sva 
se na koncu otoka, v ribiškem naselju, in se hitro vrnila 
na varno celino, saj je pihal mrzel veter, avtobusi 
vozijo zelo redki, odprto pa je bilo le eno gostišče. 

 

Pozimi je tudi svetilnik osamljen (razen če ga ne 
obiščejo slovenski učitelji). 

5. dan: Oulu, escape room, science museum 



Učitelji so stavkali, zato sva imela prost dan. Izkoristila sva ga za obisk muzeja znanosti, ki (predvsem) 
fiziko predstavlja na zelo inovativne in praktične načine. Brez težav sva v njem preživela nekaj ur. 
Obiskala sva tudi sobo pobega (in skušala razmisliti, kako bi jo uporabila v pedagoške namene) in 
tržnico s tradicionalnimi izdelki severne Finske. 

Muzeji so zelo praktično zasnovani: obiskovalci lahko preizkusijo zelo različne stvari (npr. simulator 
letenja) in na ta način spoznavajo tudi znanost. 

 

6. dan: Oulu, šola 

Ponovno smo se srečali v šoli in prisostvovala sva nekaj uram pouka (pri njih traja šolska ura 75 minut). 
Pri zgodovini so precej popravili ponedeljkov vtis – 75 minut so učenci brez klepeta in brez telefonov 
poslušali in sodelovali. V drugi polovici ure so me zopet presenetili z zavzetim samostojnim delom.  

Po izmenjavi darilc, pogovoru o razlikah med šolskimi sistemi in željami po nadaljevanju sodelovanja 
tudi s projekti, v katere bi vključili učence, sva zaključila najino zanimivo pot na severu Evrope in odšla 
na jug, toplim krajem naproti. 

Brez toplega čaja ne gre.                                                 Tradicionalna rdeča lesena hiša s severa Finske. 

 

 

Jure Udovč, Boštjan Kernc 



KONKRETNE STVARI, KI BI NAMA LAHKO KORISTILE PRI NADALJNJEM DELU: 

 

- drugačne oblike ocenjevanja pri zgodovini (projektno delo); 

- učni načrt za zgodovino, ki precej več pozornosti namenja procesnim znanjem kot učnim; 

- drugačni načini ocenjevanja pri športu (opazovanje). 

 

Bolj abstraktne stvari, ki bi jih bilo dobrodošlo uvajati tudi pri nas, a je treba obliko in organizacijo 
prilagoditi:  

 - navajanje na bolj odgovorno samostojno delo (npr. učenci višjih razredov so odgovorni za svoje 
zapiske (ne učitelj); pri samostojnem delu so res samostojni  in tako delo ni le priložnost za prosti čas, 
kot se pogosto dogaja pri nas; učenci so bolj usposobljeni iz učbenika ali spletnih strani zbrskati 
informacije za svojo predstavitev ali svoje zapiske);  

 - trajnostna mobilnost učencev (uporaba koles); 

 - bolj odgovorno prehranjevanje in manj zavržene hrane (npr. tehtanje zavržene hrane in nagrajevanje 
najboljših razredov, samopostrežba, prehranska vzgoja …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz dežele severnega sija. 

 

 


