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Informacja na temat zrealizowanego kursu
 Kurs umożliwił zapoznanie się z systemem edukacji w Finlandii. Dzięki kontaktom z 

uczestnikami kursu z Grecji, Hiszpanii, Łotwy i Słowacji  uczestniczki kursu poznały 
sukcesy i problemy systemów edukacji w tych krajach. Program szkolenia dał 
możliwość zobaczenia fińskich szkół, zajęć lekcyjnych oraz poznania nauczycieli i 
uczniów. Ponadto nauczyciele uczyli się praktycznie wykorzystywać dostępne materiały 
źródłowe oraz poznawali sposoby efektywnego ich przetwarzania. Podczas kursu 
nauczyciele wymieniali się również doświadczeniami i materiałami, które mogą być 
wykorzystywane na lekcjach w macierzystych szkołach. Program umożliwił zwiedzenie 
czterech szkół o różnych poziomach, do których uczęszczają uczniowie z różnych 
środowisk (również wielokulturowych ze względu na emigrantów). Uczestniczkom 
szkolenia spodobały się między innymi zasady zadawania prac domowych 
oraz elastyczny czas pracy na lekcji. Warte naśladowania jest zagospodarowanie 
przestrzeni do wypoczynku dla uczniów podczas przerw. Niezapomniane wrażenia 
pozostawiła wizyta w najstarszej szkole w Finlandii w Porvoo oraz możliwość 
obejrzenia zabytkowej biblioteki, w której znajdują się dwa zabytki wywiezione z 
Polski w czasie potopu szwedzkiego: Chronica Polonorum Kraków 1521 r., 



System szkolnictwa w Finlandii



System szkolnictwa w Finlandii



BEZPŁATNE - nauka



BEZPŁATNE - potrzebne przybory i pomoce



BEZPŁATNE - posiłki w stołówce



BEZPŁATNE - wizyty w muzeach



BEZPŁATNE 
– zajęcia dodatkowe



BEZPŁATNE - dojazd do szkoły



Tikkurilan Lukio – szkoła ponadpodstawowa
To jedna z największych szkół
ponadpodstawowych w
Finlandii. Oferuje bardzo
szeroki zakres kursów, kładzie
nacisk na komunikację, film,
muzykę, ćwiczenia i
matematykę.



Länsimäen Koulu – szkoła podstawowa i gimnazjum

To wielokulturowa, zintegrowana szkoła położona w obszarze 
podmiejskim. Uczniowie mówią w prawie 30 różnych językach 
ojczystych.



Lyceiparkens Skola – szkoła podstawowa

Największa 
szwedzkojęzyczna 
szkoła 
ponadpodstawowa 
położona w 
centrum miasta 
Porvoo.



Borgå Gymnasium - liceum
To jedyne szwedzkojęzyczne 
liceum. Zostało założone w 1641 roku i 
znajduje się w obecnym budynku 
szkoły od 1850 r. W zabytkowej 
bibliotece szkolnej znajdują się dwie 
polskie kroniki, które trafiły tam w 
czasie potopu szwedzkiego.  



Dziękujemy


