Prešovskí žiaci na návšteve fínskeho mestečka
Kauhajoki
Základná škola Československej armády v Prešove pokračuje v spolupráci so zahraničnými školami aj v
tomto školskom roku. Na návšteve partnerskej školy vo Fínsku zažili žiaci veľa dobrodružstiev.Základná
škola Československej armády v Prešove má dlhoročné skúsenosti s medzinárodnými projektami. V dňoch
10. - 15. októbra 2021 sa uskutočnilo stretnutie projektu Erasmus + vo Fínsku pod názvom „Nationale
Heritage for Our Common European Heritage". Web projektu: https://sites.google.com/opinnet.fi/erasmusnationale-heritage.Stretnutia sa zúčastnili dvaja žiaci a dvaja pedagógovia – riaditeľka školy Mgr. Ľubica
Kohániová a koordinátorka projektu Mgr. Magdaléna Kyseľová.„Aj keď situácia vo svete nie je dobrá,
Fínsko má vysokú zaočkovanosť a my sme sa tam cítili bezpečne. Samozrejme, všade v škole aj na
verejnosti sa dodržiavali hlavné hygienické zásady, nosili sa rúška, dezinfikovali sme si ruky a dodržiavali
odstup," hovorí riaditeľka školy Mgr. Ľubica Kohániová.Kauhajoen Lukio Senior High school sa nachádza
v mestečku Kauhajoki, vzdialenom asi 300 km od hlavného mesta Helsinki. Kauhajoki je malé mestečko,
ktoré má 12 000 obyvateľov a má základnú školu, strednú odbornú školu a strednú školu. Žiaci boli
ubytovaní v rodinách, ktoré majú žiakov na tejto škole. Komunikovali v anglickom jazyku, čo im pomohlo
overiť si svoje vedomosti z anglického jazyka. Naučili sa nebáť rozprávať po anglicky, čo bol ten najväčší
prínos, spoznali krajinu, kultúru a pod.„Prvý deň sme si na prezentácii vedenia mesta a pani riaditeľky školy
vypočuli, že školstvo je vo Fínsku bezplatné, a to vrátane stravovania, dopravy, učebníc a iných pomôcok a
pod. Národné curriculum je jedinou smernicou, ale ako nám povedala pani riaditeľka, majú aj vlastné
curriculum a nielen škola, ale aj učitelia majú veľkú autonómiu - čo ona považuje za veľké plus školy. Všetky
školy sú štátne a sú plne dotované štátom," uvádza riaditeľka.V jednotlivých triedach si mohli žiaci pozrieť
špičkové vybavenie. Žiaci absolvovali aj prehliadku skanzenu miestneho evanjelického kostola a večer
všetci účastníci projektu predstavili svoju krajinu. Tú našu prezentovali žiaci ZŠ Československej armády,
ktorí rozprávali o Slovensku a o meste Prešov.Nasledujúce dni sa zúčastnili viacerých aktivít, ako je napr.
pečenie miestneho pečiva Carelian Pastries či hodina ľudovej piesne a videli aj netradičné priestory,
oddychové zóny a zaujímavé pomôcky. „Škola má v školskom curriculu aj pestrú škálu praktických
predmetov, napr. práca s drevom, s rôznymi nástrojmi (píly, zveráky a pod.), domáce práce – šitie, krosná,
keramika, varenie a pečenie. Fínske deti sa do školy tešia, majú radosť z učenia, učia sa v príjemnom
prostredí a v pozitívnej atmosfére. Prekvapujúce pre nás bolo aj to, že všetci žiaci sa vo všetkých priestoroch
školy pohybujú iba v ponožkách, a to aj pedagógovia. Určite je veľa styčných bodov s naším školstvom, ale
školská reforma, ktorá sa vo Fínsku začala pred 40 rokmi, prináša svoje ovocie. Vo Fínsku je učiteľ vážené a
atraktívne povolanie. Učitelia majú v spoločnosti rovnaký status ako lekári či právnici. Platy učiteľov sú v
priemernej výške miezd v spoločnosti. Učitelia sú vyberaní z horných 10% najlepších absolventov vysokých
škôl. Všetci učitelia vo Fínsku musia mať titul magister," dodáva riaditeľka školy.Súčasťou projektu bolo
najmä spoznať partnerskú krajinu. Žiaci navštívili aj kostol v mestečku Jurva a absolvovali tam workshop Art
of carving. Práca s drevom pod vedením skúseného umelca bola veľmi zaujímavá a tvorivá. Žiaci nikdy
predtým nemali možnosť priamo pracovať s drevom a následne naň maľovať. Svoje výrobky si mohli odniesť
aj domov.Vedúca projektu Mgr. Magdaléna Kyseľová pripravila workshop pre jednotlivých účastníkov
z Portugalska, Talianska, Poľska a Fínska, kde diskutovali o práci na projekte a zhodnotili aj projekt e
Twinning. Prijalo sa viacero rozhodnutí a pravidiel pre ďalšiu spoluprácu a ukončenie projektu.Posledný deň
strávili Prešovčania v prostredí fínskych lesov a jazier, navštívili Unesco geopark Lauhanvuori a ITE-art
a bog village. V prekrásnej fínskej prírode neďaleko jazera im fínski kolegovia pripravili obed, opekali
klobásky zo sobieho mäsa a študenti na ohni pripravili opekaný banán s čokoládou. Príjemný deň ukončili
záverečným posedením s vedením školy.„Som rada, že aj v tomto období, ale za dodržania prísnych
bezpečnostných opatrení sme tento projekt realizovali. Bol to nezabudnuteľný zážitok pre deti, ktorý si svoje
skúsenosti odnesú do života. Bola to skúsenosť pre nás pedagógov, ako vyzerá fínske školstvo, o ktorom sa
toľko rozpráva. Videli sme veci, ktoré by sme ihneď zaviedli do nášho školského systému, ale uvedomujeme
si, že bez podpory štátu sa veľa zrealizovať nedá," dodala na záver riaditeľka školy Mgr. Ľubica
Kohániová. Zdroj a foto: ZŠ Českolovenskej armády, Prešov

