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Podczas lekcji uczniowie mogą korzystać z różnego rodzaju siedzisk, np. bujanych, a na

przerwach wypocząć na miękkich siedziskach czy pufach. Wszyscy dbają o czystość –

uczniowie i nauczyciele chodzą po szkole w skarpetkach lub miękkich kapciach, Na

uwagę zasługuje powszechny szacunek wobec wszystkich – zarówno nauczycieli, jak

i uczniów. Umiejętnie połączono swobodę bycia z atmosferą sprzyjającą nauce

i indywidualizacją pracy z uczniem.

Kluczowe punkty fińskiego systemu edukacji.

➢ Dzieci rozpoczynają obowiązkową edukację w szkole podstawowej stosunkowo

późno – w wieku 7 lat

➢ Fiński system edukacji jest prawie w całości finansowany ze środków publicznych.

Nie ma żadnych dodatkowych opłat również na wyższych szczeblach edukacji.

➢ W Finlandii funkcjonują również nieliczne szkoły prywatne, jednak znakomita

większość dzieci uczęszcza do szkół znajdujących się najbliżej miejsca

zamieszkania.

➢ Nauczyciele cieszą się dużym prestiżem społecznym, uważani są za wysokiej klasy

specjalistów. W swojej pracy mają bardzo dużą autonomię i nie są hospitowani.

➢ W fińskim systemie edukacji wybór ścieżki edukacji nigdy nie jest zamknięty,

wszystkie programy umożliwiają kontynuowanie nauki na wyższych poziomach

edukacji.

➢ Wszyscy uczestnicy edukacji (nauczyciele, uczniowie i rodzice) odnoszą się do

siebie z szacunkiem. Uczniowie do nauczycieli zwracają się po imieniu.



Fiński system oświaty uznawany jest jeden z najlepszych na

świecie. Co wpływa na ten fenomen?

Wszystkie szkoły w Finlandii na wszystkich szczeblach edukacji

są powszechne, państwowe i bezpłatne. Bezpłatne są także

posiłki w bardzo dobrze wyposażonych stołówkach szkolnych,

uczniowie mogą skorzystać z darmowego transportu, jeżeli

szkoła jest oddalona o więcej niż dwa kilometry – dzieci są do

niej przywożone i odwożone busami. Uczniowie wreszcie

korzystają ze świetnie wyposażonych pracowni, z przyborów

i materiałów, które również otrzymują bezpłatnie – od zeszytów,

kredek i kalkulatorów po tablety. Nauczyciel w Finlandii ma

bardzo dużą autonomię. Ma dużą swobodę w doborze materiału

nauczania. Dyrektorzy i rodzice darzą kadrę pedagogiczną

ogromnym zaufaniem. Wynika to z dużego prestiżu zawodu

nauczyciela i wnikliwej selekcji już na poziomie szkół

kształcących przyszłych pedagogów.

W szkołach fińskich nie ma klasówek i sprawdzianów, jednak

nauczyciele wprowadzają czasem pewną formę kontroli, są te

testy przeprowadzane np. trzykrotnie w ciągu roku, a jedynym

egzaminem obowiązkowym jest ten ogólny na koniec cyklu

nauczania drugiego stopnia. Fińscy pedagodzy chcą przygotować

ucznia do życia, a nie do egzaminów. Nieco inny jest też system

klasowo-lekcyjny. Zajęcia na ogół są dłuższe (trwają około 75

minut) i jest ich mniej

Kurs „Benchmarking Course Finnish Education System”

prowadzony był przez Firmę EduFuture, specjalizującą się

w organizacji szkoleń dla nauczycieli na temat fińskiego

systemu edukacji. Oprócz przedstawicielek naszej szkoły

w zajęciach uczestniczyli także nauczyciele i dyrektorzy szkół

państwowych oraz prywatnych z Grecji, Hiszpanii, Łotwy

i Słowacji. Pozwoliło to nie tylko poznać jeden z najlepszych

systemów edukacyjnych, ale uczestnicy kursu mogli także

wymieniać się doświadczeniami, pomysłami, dobrymi

praktykami.

Na zajęciach przedstawiono konstrukcję systemu edukacji w Finlandii, rolę nauczyciela,

ucznia, a także praktyczne rozwiązania. Uczestnicy kursu odwiedzili również szkoły

Tikkurilan Lukio, Länsimäen Koulu w Vantaa oraz Lyceiparkens Skola i Borgå

Gymnasium w Porvoo. Kursanci mogli zobaczyć wyposażenie szkół, wymienić

się doświadczeniami z dyrektorami i z nauczycielami pracującymi w tych placówkach.

Ponadto uczestnictwo w kursie umożliwiło doskonalenie znajomości języka

angielskiego.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

8.15-9.30 Mother
tongue

TEST + 
classmeeting

Music Mother
tongue

9.45-11.00 Biology English Health care Finnish Finnish

L U N C H

11.45-
13.00

Physical
education

Religion Mathematics History Mathematics

13.15-
14.30

Chemistry Optional
subjects *

Optional
subjects*

Health care English 

* Optional subjects ( language, arts …)

Przykładowy rozkład zajęć w klasie 8  szkoły podstawowej Lyceiparkens Skola w Porvoo: 


