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Pri nas v Avstriji se je spet s polno paro začel šolski vsakdanjik. Če pogledamo 
preko meja, ugotovimo, da se življenje učencev bodisi bolj oddaljenih ali 
tudi bližjih tujih držav ponekod precej razlikuje od našega šolskega modela.

Indija 

V revnih državah, kot na primer v        
nekaterih predelih Indije, ni samo‐
umevno, da otroci lahko obiskujejo 
šolo. Zato so tam prav hvaležni, če 
imajo to možnost. Še preden se lahko 
nekateri otroci odpravijo na pot v 
šolo, pomagajo doma pri hišnih opra‐
vilih ali so že bili na polju ali pa so pri‐
skrbeli vodo za celo družino. Nato jih 
čaka nemalokrat dolga in težavna pot 
do šole. Ponekod šola sama ni nujno 
stavba, kot jo poznamo mi. Včasih je 
to samo uta. Učenci sedijo na tleh in 
nimajo na razpolago knjig ali zvez‐ 
kov. 

Kitajska 

Na Kitajskem obstajajo po eni strani v 
večjih mes$h velike šole. Po drugi 
strani je tudi veliko manjših šol v 
obliki internatov na podeželju in v 
gorskih območjih. Na Kitajskem se 
začne vsak šolski teden z določenimi 
obredi. To so skupne telovadne vaje 
in petje himne. Nato učence čaka iz‐
redno naporen in strog celodnevni 
pouk, doma pa še večurne domače 
vaje. Oblečeni v uniforme sedijo, ne 
da bi se smeli premakni$. Poseben 
izziv je še kitajska pisava. 
 

Finska 
Finski šolski sistem velja za enega naj‐
bolj učinkovi$h šolskih sistemov na 
svetu in je zlas$ v Evropi zgled za 
druge države. Ocenjevanju zlas$ v 

Šola po svetu
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prvih le$h ne dajejo veli‐
kega poudarka. Vse otroke, 
ne glede na njihove spo‐
sobnos$, poučujejo v is$h 
učilnicah. S tem poudarjajo 
enakost vseh v družbi. Na 
Finskem ni revščine. Šole 
so dobro opremljene. Med 
učitelji in učenci vlada lep 
odnos.

Razlike med šolskimi sistemi oz. raznovrstnimi šolskimi vsakdanjiki            
obstajajo predvsem glede: 
• šolske po$ 
• urnika 

• pisave 
• načina oblačenja 

• obredov  
• načina ocenjevanja

Vojan Tihomir Arhar 
 
Črkovlak

Vseh teh črk 
je petkrat pet; 
z njimi ves 
opišeš svet. 
 
Črke vodi 
črka A, 
abecedo 
z Ž konča! 

➜ Razmišljaj in pogovarjaj se s svojimi sošolci:

Kako ocenjuješ pouk v svoji šoli? Ali vlada strog način poučevanja?             
Kaj bi spremenil_? 
Kaj bi prezvel_ od drugih šolskih sistemov? Česa nikakor ne bi hotel_? 
Bi bil_  za šolsko uniformo? Razloži, zakaj da oz. ne! 
Kaj na splošno veš o pouku v kaki drugi državi? Si ga že doživel_?

Abeceda, 
to ve vsak, 
je iz črk 
sestavljen vlak.




