
OBISK ESTONIJE in mesta TALIN 

TEČAJ 

V Talinu, glavnem mestu Estonije, sva se udeležili seminarja Tap-Swipe-Pinch into 

STEM. Learning Mathematics and Sciences with tablets..  

Estonija je bila primerna za izbiro take vrste seminarja, saj je od svoje osamosvojitve 

ena vodilnih tehnoloških držav na svetu. Internet je človekova pravica in otroci 

sanjajo o tem, da bi postali tehno-friki. Estonci so sodelovali pri nastajanju Skypa, 

Hotmaila in Kazaa, leta 2007 pa so kot prvi na svetu uvedli elektronske volitve, 95 % 

Estoncev svojo dohodninsko napoved odda v elektronski obliki, vsa državna 

infrastruktura se je spreminila v elektronsko obliko. 

 

V sedmih dneh smo spoznali kulturno dediščino mesta Talin, univerzo, Ukrajinski 

center in muzej znanosti s pomočjo naslednjih aplikacij: QR reader, Storyo, PicPac, 

Animoto, MindMeister, Kahoot, LearningApps, Loquiz.  

 

 

 

 

Za zapiske, za shranjevanje nastalih gradiv ter komunikacijo med udeleženci pa smo 

uporabljali OneNote, GoogleDocs in Facebook.  

 

 

 

 

Aplikacije so uporabne tudi pri pouku za izboljšanje motivacije učencev in posledično 

za izboljšanje dosežkov. 

Z obiskom dveh šol smo pokukali tudi v sistem vzgoje in izobraževanja, učenci pa so 

nas učili programiranja. 

 

 

 

 

 



ESTONIJA   

Je majhna baltska obmorska država v severovzhodni Evropi, ki na zahodu in severu 

meji na Baltsko morje (vključno s Finskim zalivom na severu), na jugu na še eno 

baltsko državo, Latvijo in na vzhodu na Rusijo. Estonija ima dober politično-

geografski položaj saj jo obkrožajo svetovne velesile (Rusija in Nemčija).  Z vidika 

ekonomske - gospodarske geografije Estoniji njena lega ob Baltskem morju prinaša 

pomorsko povezavo z drugimi državami, še posebej pa z baltskimi.  

TALIN 

Je eno od najlepših in najbolje ohranjenih mest v severni Evropi. Tlakovane ulice, 

vitki zvoniki in okrogli stolpi starega mesta so ga postavili na UNESCO-v seznam 

svetovne dediščine. Talin je politično in ekonomsko središče hitro spreminjajoče se 

družbe, katera se lahko pohvali z eno najhitreje rastočih gospodarstev v EU. Talin je 

bil glavno mesto za čas prve samostojnosti med 1918 in 1949 ter kasneje od 1991 

naprej. Ime mesta izvira iz »taani linnus«, kar v estonščini pomeni »danska utrdba«, 

kar nas spominja na dejstvo, da so mesto ustanovili Danci na začetku 13. stol., od 

takrat pa naprej pa so o njegovi usodi stoletja odločali tuji vladarji: Švedi, Nemci, Rusi 

(v tem času so zaradi priseljevanja predstavljali okoli 45% celotne populacije, ruski 

jezik pa ostaja kot eden pomembnih jezikov). 

 

Staro mesto  

Nekoč obkroženo s srednjeveškim 

obzidjem. Precejšen del ga še vedno 

stoji. Nad njim se nahaja Toompea, 

utrdba nemških vitezov in škofov na vrhu 

hriba, kateri so nadzorovali mesto v 

srednjem veku.  

 

 

Mestni trg z mestno hišo 

Mestni trg je star kot sam Talin. Obkrožen je 

s hišami, ki so pobarvane s pastelnimi 

barvami. Je tudi priljubljeno shajališče 

domačinov.  

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Balti%C5%A1ka_dr%C5%BEava
https://sl.wikipedia.org/wiki/Morje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEava
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Baltsko_morje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Finski_zaliv&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Latvija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rusija


Mestna hiša ima gotske arkade in vitek stolp. 

Pod streho so žlebovi v obliki zelenih zmajev. 

Blizu stolpa se nahaja Stari Tomaž, vremenska 

vetrnica iz 16. stol. Legenda pravi, da je bil 

Tomaž domačin, ki je zmagal na tekmovanju v 

streljanju papig. Ker zaradi svojega stanu ni 

mogel sprejeti nagrade, je bil nagrajen s službo v 

mestni hiši: delom čuvaja Talina. Ko so postavili 

bronasti kip, je Tomaž postal nesmrten in 

nadaljeval z opazovanjem mesta.  

 

 

Še nekaj utrinkov iz mesta … 

 

 

Renata Flander in Katarina Tadić  

(17. 4. 2016 – 23. 4. 2016) 

 

VIRI: 

Več o Talinu pa si preberite na http://blaz.eu/wp/?p=357 

 

http://blaz.eu/wp/?p=357

