Niekoľko vybraných faktov o fínskom a slovenskom školstve
Fínsky model

Slovenský model

Fíni kladú dôraz na kvalitné vzdelanie, pretože je
považované za významný zdroj prosperity štátu.
Vyplýva to z výsledkov štúdie KPMG UK The Growth
Promise Indicators (GPI) 2018, ktorá v 181 krajinách
sleduje vyhliadky ekonomickej výkonnosti, v nej sa
Fínsko umiestnilo na 6. mieste.

Najslabšou stránkou slovenskej ekonomiky je
vzdelávanie.
Vyplýva to z výsledkov štúdie KPMG UK The Growth
Promise Indicators (GPI) 2018, ktorá v 181 krajinách
sleduje vyhliadky ekonomickej výkonnosti. V nej sa
Slovensko umiestnilo na 58. mieste, spomedzi krajín
V4 skončilo posledné.

30% detí dostáva pomoc naviac v priebehu Viac ako 50% požiadaviek na asistentov
prvých 9 rokoch školy.
učiteľa je nesplnených.
PISA: Podiel žiakov so slabými výsledkami je
jeden z najvyšších medzi krajinami OECD a
rastie. Na výsledky žiakov výrazne vplýva
PISA:
Rozdiely
medzi
najlepšími
socioekonomické prostredie žiakov. Žiaci z
a najhoršími žiakmi sú najmenšie na svete.
chudobných rodín výraznejšie zaostávajú za
ostatnými v porovnaní s inými krajinami
OECD.
Najlepší maturanti sa za učiteľov nehrnú.

Učitelia sú vyberaní
najlepších absolventov.

z horných

Medzi absolventmi vysokých škôl s najnižšími
očakávaniami
sú
najmä
absolventi
10%
pedagogiky. Ich platové predstavy sú dokonca
nižšie, ako je priemerný plat stredoškolsky
vzdelaného človeka s maturitou. Ten je na
úrovni
846 eur
v hrubom.
Absolventi
pedagogiky sa najčastejšie uchádzali o prácu
administratívneho pracovníka.

Odborníci učiteľov učia, ako k žiakom čo
najlepšie
pristupovať.
Od supervízorov
získavajú pravidelnú spätnú väzbu, majú
oporu
v zamestnávateľovi.
Mesto
si
zástupcov škôl a učiteľov pravidelne pozýva
na stretnutia, kde sa ich pýta, čo potrebujú
od mesta. Vo Fínsku neexistuje školská
inšpekcia.

Systém vzdelávania a podpory pedagógov
zlyháva. Nad pedagógmi bdie Štátna školská
inšpekcia,
ktorá
kontroluje
úroveň
pedagogického
riadenia,
výchovy
a
vzdelávania
a
materiálno-technických
podmienok.

O jedno miesto na základnej škole sa V
Bratislavskom
kraji
je
aktuálne
uchádza desať uchádzačov.
neobsadených 399 miest pedagógov.
Podmienky, o ktorých učiteľ na Slovensku
Povolanie učiteľ je vo Fínsku uznávanou môže len snívať (zverejnený inzerát): Za vaše
schopnosti vás podnik primerane odmení. Okrem
profesiou a v očiach verejnosti má výrazný slušného nástupného platu do 1 160 eur brutto,
rešpekt. Učitelia tak majú v spoločnosti náborového príspevku vo výške 3 000 eur či
rovnaký status ako napríklad lekári zamestnaneckých cestovných výhod na MHD – aj pre
rodinných príslušníkov, bezplatného vodičského
alebo právnici.
oprávnenia na autobusy a trolejbusy, ponúka najnovšie
Dopravný podnik aj ubytovanie v meste.
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