
 
 

 

Zahraniční mobility pracovníků ve školním vzdělávání – program Erasmus + KA1 

 

Jméno účastníka: Mgr. Šárka Purdjaková 

Místo pobytu: Finsko, Helsinky  

Termín: 27.8.2019 – 7.9.2019 

Mobilita: Stínování (job-shadowing) na hostitelské škole v Helsinkách, Finsko 

Škola:  Käpylän peruskoulu, https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kapylan-peruskoulu/ 

Stínování je aktivita podporující profesní růst učitelů. Jedná se o hostování na zahraniční 

škole, při které vyučující navštěvuje výuku, pozoruje chod školy, práci pedagogů a vše, co je 

spojeno s vyučovacím a vzdělávacím procesem. Samozřejmě má možnost se i aktivně do 

výuky zapojit, aby si třeba otestoval své jazykové znalosti a metody práce.  

Náplní aktivit stínování nebylo jen nasbírat zkušenosti, ale také domluvit možnou spolupráci 

s navštívenou školou na případných budoucích projektech. 

Podrobný program stínování: 

Stínování (job-shadowing), pozorování, získávání informací, dovedností, zkušeností, diskutování: 

 Finský vzdělávací systém, povědomí o chodu školy, klima školy, pedagogické porady 

 Učitelská profese, další vzdělávání učitelů, tematické plánování učitele, příprava učitele na 

hodiny 

 Běžné náslechy v hodinách 

 Klima ve třídě a škole, samospráva třídy 

 Použité metody ve výuce, jiné metody ve výuce, inovativní metody ve výuce 

 Individualizace a diferenciace ve výuce, diferenciace učebních materiálů 

 Evaluace, sebehodnocení žáků, učitelů, instituce 

 Kreativita, kritické myšlení, komunikační dovednosti u žáků 

 Integrovaná výuka, projektová výuka, konceptuální výuka, tematická výuka 

 Práce s žáky s SPU, nadanými žáky, znevýhodněnými žáky, cizinci 

 Výuka cizího jazyka, výuka přírodních věd, čtenářská, matematická a finanční gramotnost 

 Team-teaching (párové/tandemové učení) 

 Případné navázání spolupráce a projektu na mezinárodní úrovni 

 Předávání zkušeností 

 

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kapylan-peruskoulu/


 
 

 

Ke svému pobytu jsem si vybrala školu ve Finsku, protože finský vzor vzdělávání a znalosti 

žáků patří v evropském srovnání k těm nejlepším. Stínování probíhalo na základní škole 

v Helsinkách. Mým průvodcem koordinátorem stínování byla učitelka matematiky a biologie 

na druhém stupni Maarit Pekkala, se kterou jsem se seznámila v roce 2004 na studijní stáži na 

Maltě.  

Jednalo se o základní školu s prvním i druhým stupněm. Ve Finsku byla víceletá gymnázia 

zrušena někdy v 60. – 70. letech minulého století, takže všechny děti bez rozdílu ukončí 

základní vzdělání společně na základní škole. Měla jsem možnost stínovat učitele napříč 

ročníky i předměty. Výuka začíná v 8.00 nebo v 9.00 a končí ve 13, 14 nebo 15 hodin. 

Všechny přestávky žáci tráví na školním dvoře a přilehlém hřišti a zahradě. Další zajímavostí 

finského školství je, že se při obědě žáci obsluhují sami, své místo po sobě uklízejí. Obědy 

jsou žákům poskytovány bezplatně.  

Skladba vyučovacích předmětů a počty hodin jsou obdobné jako u nás. Do tříd docházel 

několikrát týdně speciální pedagog, který se věnoval dětem, které nějakým způsobem 

potřebovaly poradit. Pro žáky se specifickými poruchami učení probíhaly zvláštní hodiny nad 

rámec běžné výuky, které měli učitelé zařazeny do běžného úvazku.  

Přestože třídy byly vybaveny moderní technikou, výuka probíhala (až na pár výjimek) 

víceméně s využitím klasických metod. Dokonce i na prvním stupni převažovala frontální 

výuka. Největší důraz byl ale kladen na samostatnou práci žáků. To byl dle mého pozorování 

také hlavní rozdíl mezi žáky u nás a ve Finsku, kteří jsou vedeni k větší samostatnosti a 

zodpovědnosti za svoji práci již od předškolní výuky. Další rozdíl je, že ve finském 

vzdělávacím systému je schváleno, že určitý počet hodin týdně by měla být výuka vedena 

venku. Finské školy jsou většinou situovány v okolí lesa, vlastní velkou zahradu, kde žáci 

sami hospodaří, nebo dokonce chystají program pro mladší děti. Ovšem zásadní rozdíl je ten, 

že děti nejsou během prvních 4 let školní docházky hodnoceny známkou. Existuje 

samozřejmě spousta možností – formativní hodnocení, slovní hodnocení – škála používaných 

slovíček, ocenění, většinou se zadává vše elektronicky (v rámci určitého používaného 

programu na škole). Do online systému mají přístup jak rodiče, tak děti. 

Třídy byly opravdu velmi dobře vybavené, odborné učebny také, dokonce zde byla velká 

učebna na ruční práce, včetně šicích strojů a dalšího vybavení, překvapila mě vybavenost 

hudebny (spíše hudebního studia) s obrovským množstvím hudebních nástrojů včetně bicí 

soupravy, několika kláves, klavíru, kytar, atd.  

Rovněž jsem se mohla zúčastnit spousty mimoškolních aktivit s učitelským sborem, jako 

např. oficiálního běžeckého závodu RUN-FEST v Helsinkách, kde skupina učitelů ze školy 

vytvořila běžeckou štafetu a společně jsme uběhli půlmaraton na podporu zdravotně 

postižených dětí. Dále pak team-buildingového odpoledne, které bylo uspořádáno jako plavba 

na staré dřevěné lodi spolu s tradiční finskou saunou, dále pak samozřejmě také neformálních 

odpoledních diskuzí s učiteli o pedagogických i nepedagogických tématech. 



 
 

 

Během pobytu jsem si postupně uvědomovala, že použití nejmodernějších metod ve výuce, 

nadměrné motivování žáků ze strany učitele, přehnaná ambice pedagoga nepovede vždy ke 

zvýšenému efektu ukotvení nové látky nebo zkvalitnění výuky. 

Utvrdila jsem se v tom, že vzájemné interakce, respekt a tolerance se studenty a také mezi 

rodiči a pedagogy je pro výuku nezbytná a pro efektivní a kvalitní proces učení naprosto 

zásadní. 

Hostování ve finské základní škole tedy mohu zhodnotit velice pozitivně. Byla jsem nadšena 

ze vstřícného přístupu všech pracovníků školy, příjemné atmosféry a ochoty zasvětit mne do 

všech procesů a aktivit finského vzdělávacího systému. Mezi hlavní pozitiva zahraničních 

stáží pro učitele patří kromě výše uvedeného také možnost komunikace v cizím jazyce, 

poznání jiných přístupů a metod ve vzdělávacím procesu („flipped learning“ – obrácená 

výuka, výuka venku, tvorba výukových programů a projektových dnů pro mladší spolužáky 

od starších, samostatnost dětí a odpovědnost za své vzdělání, apod.), a také navazování 

mezinárodních vztahů s vyučujícími a v rámci Evropy. Konkrétně jsme se s učiteli prvního 

stupně domluvili na pozdravení tříd přes SKYPE a také možné budoucí spolupráci přes 

program eTwinning. Paní učitelky projevily zájem o bližší seznámení s učební metodou 

matematiky prof. Hejného. 

Celý dvoutýdenní pobyt shledávám jako naprosto přínosný ve všech úhlech pohledu, 

nesetkala jsem se s žádnou zápornou situací ani nenastal žádný problém. Podařilo se naplnit 

všechny body programu stínování a tudíž splnit i všechny očekávané cíle. 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie, z programu Evropské 

unie Erasmus +.  

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor.  

Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise 

neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 

 


