
 

TERVEHDYS (POZDRAV) IZ HELSINKOV 
 

V Helsinkih sva se udeležili 

izobraževanja poimenovanega CLIL: 

innovative and effective methods and 

tools, po slovensko CLIL: inovativne in 

učinkovite metode in orodja. V petih 

dneh, kolikor je izobraževanje trajalo, 

sva dobro spoznali CLIL metodo (angl. Content Language Integrated Learning), 

ki  velja za inovativen pristop k poučevanju tujega jezika. V osnovi gre za 

poučevanje učnega predmeta preko jezika, ki ga običajno ne uporabljamo, torej 

tujega jezika. To je lahko tudi pouk spoznavanja okolja v angleškem jeziku. 

Osnovni cilj je pridobivanje novega znanja ali utrjevanje le tega v tujem jeziku.  

 

Spoznali smo tudi FLIPPED LEARNING “obrnjeno učenje”, ki združuje učenje 

v živo in na daljavo, poteka pa tako, da 

učitelj vnaprej posname video z razlago 

učne vsebine. Videoposnetek in drugo učno 

gradivo posreduje učencem preko spletne 

učilnice ali elektronske pošte, učenci pa si 

ga lahko vnaprej (ali pozneje za utrditev) 

ogledajo doma. Učenci sami lahko načrtujejo, kdaj in kolikokrat si bodo 

posnetek predvajali, pripravijo si lahko vprašanja in povzetke, pri pouku pa o 

tem razpravljajo, izmenjujejo znanje in izkušnje, rešujejo naloge in praktične 

probleme, kar bi sicer morali opraviti sami doma. Pri obrnjenem učenju je 

poudarek na aktivni vlogi učenca skozi celoten proces učenja, spremeni pa se 

tudi vloga učitelja, saj postaja bolj mentor in usmerjevalec. 

 

Seznanili smo se z različnimi aplikacijami za pripravo in izvajanje CLIL metode 

in Flipped learning, kot so: Edmodo, Tes Teach, Padlet, Symbaloo academy, 

My simpleshow idr. 



HELSINKI 

 

Helsinki so moderno mesto z več kot 

pol milijona prebivalcev sredi 

Baltskega morja. Tramvaji, avtobusi, 

podzemna železnica so v veliki meri 

uspeli izločiti preveliko gnečo 

avtomobilov na njegovih ulicah. V centru mesta je veliko lepo urejenih parkov, 

ki skupaj z okoliškimi gozdovi ponujajo idealen kraj za mirne in tihe sprehode.  

 

Helsinki imajo za svojo severno lego 

značilno podnebje, ki združuje 

lastnosti morske in kontinentalne 

klime. Bližina Arktičnega oceana in 

severnega Atlantika prinaša hladno 

vreme, Zalivski tok pa topel zrak. 

Najdaljši dnevi so v drugi polovici 

junija, ko je Sonce 19 ur nad 

obzorjem.  

 

Helsinke je leta 1550 ustanovil švedski kralj Gustavus Vasa na ustju reke 

Vantaanjoki. Veljajo za mesto, v katerem so lahko najrazličnejši pogledi in 

stališča v stiku drug z drugim v konstruktivnem vzdušju.  

 

 

TRDNJAVA SUOMENLINNA 

 

Trdnjavo Suomenlinna (finsko) ali Sveaborg (švedsko) imenujejo tudi 

»Gilbraltar severa« in je ena največjih otoških trdnjav na svetu. Gradnja je 

trajala polnih 40 let. Začeli so jo graditi 1748. leta in 60 let je bila največja 

trdnjava Švedske, ki je tedaj vključevala tudi Finsko. Do leta 1808 je bila 

trdnjava najbolj pomemben del finske obrambe ter obenem veliko pomorsko 



oporišče. Suomenlinna je sestavljena iz štirih trdnjav, od katerih je vsaka na 

svojem otoku – Gustavssvardu, Vargonu, Lilla Oster Svartoju in 

Langhornu. 

 

Danes je trdnjava velika turistična znamenitost, ki vsako leto pritegne 

velike množice domačih in tujih obiskovalcev. Helsinčani in njihovi gostje 

prihajajo sem na oddih in ogled muzejev. Barva in gradbeni slog dolgih vojašnic 

v varstvu mogočnih granitnih zidov ob obali izdajata pečat ruskih carjev, ki so 

več kot sto let vladali Suomenlinni in vsej Finski.  

 

Mestece ima danes okoli 850 prebivalcev, od tega 400 uslužbencev. Imajo tudi 

vrtec, osnovno šolo, trgovino in knjižnico. 

 

Na Suomenlinno pridete najhitreje 

s trajektom, ki vse leto pluje med 

Trgom in trdnjavskimi otoki. Muzeji 

so pozimi odprti le deloma ali pa 

sploh zaprti. Leta 1991 je bila 

trdnjava uvrščena na seznam 

svetovne dediščine UNESC-a kot 

edinstveni spomenik vojaške 

arhitekture in ena izmed najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti na 

Finskem. 
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