
 
NASI NAUCZYCIELE Z WIZYTĄ STUDYJNĄ W FIŃSKIEJ SZKOLE 
Projekt Erasmus+ „Współczesna szkoła – jak sprostać wyzwaniom jakie przed 
nami stawia? Szukamy nowych inspiracji do pracy.” 
 

W ramach projektu job shadowing, w dniach od 21.08 do 27.08.2022, 
odbyła się wizyta w Haagan Peruskoulu w Helsinkach. W wyjeździe brała udział 
pani dyrektor oaz nauczyciele: matematyki, języka angielskiego, języka 
francuskiego i nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne.  

 
 

Jest to szkoła podstawowa z oddziałami sportowymi. Młodzież ucząca się 
ma od 6 do 15 lat i rozdzieleni są na dwa budynki (klasy od 1 do 6 oraz od 7 do 
9). Pierwszego dnia poznałyśmy dyrekcję oraz nauczycieli szkoły i 
wysłuchałyśmy ciekawej prezentacji naszej opiekunki, nauczycielki języka 
angielskiego, Sari Vasara, na temat systemu edukacji w Finlandii. Sari chętnie 
odpowiadała na nasze pytania, a było ich niemało! Dodatkowo miałyśmy 
możliwość uczestniczenia w spotkaniu nauczycieli z dyrekcją, podczas którego 
omawiane były bieżące sprawy. Był to odpowiednik naszego posiedzenia Rady 
Pedagogicznej, jednak polegał głównie na dyskusji i wymianie pomysłów, a nie 
na omawianiu procedur, dokumentacji i sprawozdań. 



 
 
 
U „maluchów”, gdzie zarówno uczniowie jak i nauczyciele chodzą po 

szkole w kapciach lub skarpetkach, obserwowałyśmy lekcje fińskiego  
i matematyki oraz pracę z dziećmi mającymi trudności w nauce. Inspirujący był 
sposób prowadzenia zajęć. Nauczyciel sam wyznaczał czas pracy, nie 
obowiązywały tu dzwonki. Kiedy dzieci były zmęczone, mogły wyjść, odpocząć i 
poczytać ulubioną książkę.  



 
W drugim budynku odbywały się zajęcia ze starszymi dziećmi (klasy 7-9, 

uczniowie w wieku 12-15 lat). Miałyśmy tam okazję obserwować więcej zajęć: 
język angielski, matematykę, lekcję muzyki, zajęcia z gotowania i zajęcia 
wychowania fizycznego. Z wielką przyjemnością oglądałyśmy bogato 
wyposażone sale oraz podziwiałyśmy ich funkcjonalność (na przykład trójkątne 
stoły na kółkach, które ułatwiały organizację pracy na lekcjach).  

 

 



Innowacyjnym rozwiązaniem były dla nas zajęcia prowadzone dla tych, 
którzy nie potrafią lub nie chcą dostosować się do standardowego systemu. 
Jest to klasa JOPO. Młodzież przychodzi na zajęcia prowadzone pod okiem 
opiekuna i samodzielnie wyznaczają sobie czas pracy i zadania do wykonania. 
Nie ważne jest, czy zrobią dużo, szybko, najlepiej, ale, że odnajdują tam chęci, 
żeby w ogóle coś robić.  W ramach tej klasy odbywają również staż (praktyki)  
w wybranym przez siebie zakładzie pracy (w sklepie, restauracji, telewizji…). 
Dzięki temu uczą się odpowiedzialności, samodzielności i łatwiej jest im znaleźć 
swoją drogę w życiu.

 
 

          Fiński system edukacji nie bez powodu uznawany jest za najlepszy  
na świecie. Sukces oparty jest na zaufaniu i współpracy. Nauczyciel jest 
przewodnikiem, który pokazuje możliwości, ufa, że uczeń skorzysta ze 
wskazówek i samodzielnie dotrze do celu. Uczeń nie boi się nauczyciela  
i chętnie pyta w razie wątpliwości.  
Pobyt w Finlandii i możliwość podpatrzenia pracy nauczycieli i uczniów był 
niezwykle inspirujący. Mamy nadzieję, że chociaż niewielkie innowacje uda się 
wprowadzić i zastosować w naszej szkole.  
Efektem tej wizyty jest fińsko-polski projekt eTwinning „Finland-Poland 
Friendship Project 22-23”, którego zwieńczeniem będzie przyszłoroczna 
wymiana młodzieży. 

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/finland-poland-friendship-project-22-23
https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/finland-poland-friendship-project-22-23


 
 

 

 
 

Dear Sari and all the staff of Haagan peruskolu!  
Thank you so much for giving us the opportunity to sample the Finnish 
education system and your way of life.  
It was an amazing adventure that we hope to continue. 
Looking forward to hosting you in Gdańsk! 
 

 


