
WIZYTY STUDYJNE W FINLANDII –PROJEKT COMENIUS REGIO 

„SZKOLNE CENTRUM AKTYWNOŚCI  KULTURA CAFE” 

RAPORT 

PIERWSZA WIZYTA STUDYJNA – POLSKA ‐ 24‐28 października 2011 r. 

1. Spotkanie w  Urzędzie Marszałkowskim  z  przedstawicielami  konsorcjum  (wszystkie 

instytucje partnerskie): [prezentacja wszystkich partnerów i zaplanowanych działań. 

2. Uroczyste  rozpoczęcie  projektu  –  konferencja  w  Wojewódzkim  domu  Kultury  pt. 

Młody człowiek – dynamiczny twórca i organizator kultury  

Cześć I    Wielka mobilizacja ‐  wspólne działanie w słusznej sprawie  

 Prezentacja idei projektu przez koordynatorów projektu ze strony polskiej. 

 Prezentacje związane z  ideą projektu pn. Kompetencje społeczno – obywatelskie w 

kontekście  rozwijania  świadomości  i  ekspresji  kulturalnej  oraz  postawy 

przedsiębiorczości  

 Prezentacje  dobrych  praktyk  –  inicjatyw  oddolnych  pn.  Współpraca  szkoły  z 

różnorodnymi instytucjami gwarancją nowoczesnej edukacji:  

Kielecki Park Technologiczny, 
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, 
Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach. 
 
Część II  Edukacja społeczna i obywatelska w parze z  kulturą i  przedsiębiorczością  

 prezentacja działań szkół biorących udział w projekcie: 

Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach 

Zespół Placówek Oświatowych w Złotej 

 prezentacja  dobrych  praktyk  ‐  działań  szkół  w    województwie  świętokrzyskim: 

Gimnazjum w Woli Jachowej, Gimnazjum w Oksie 

 

3. Wizyty w polskich placówkach: 

  w Zespole Szkół Samorządowych w Bielinach, 

 w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej. 

4.  Wizyta w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – udział w warsztatach, 

spotkanie  z  dyrekcja  i  pracownikami:  poznanie  zasad  doskonalenie  nauczycieli  w 

regionie:  prezentacja  ciekawych  projektów  pod  kątem  edukacji  kulturalnej, 

przedsiębiorczości,  

Dodatkowe korzyści dla Gości:  

 zwiedzanie Muzeum Narodowego w Kielcach, 

 zwiedzanie Średniowiecznej Osady Świętokrzyskiej,  



 zwiedzanie Świętego Krzyża i klasztoru benedyktynów 

DRUGA WIZYTA – FINLANDIA  22‐28 kwietnia 2012 r. 

1. Poznanie  systemu edukacyjnego obowiązującego     Finlandii – prezentacja    systemu 

prze władze  lokalne w Keski‐Suomen Talo  (Rada Regionalna Centralnej  Finlandii)‐ 

odpowiednik  polskiego Urzędu Marszałkowskiego. 

2. Wizyty  w  szkołach  partnerów  Z  Centralnej  Finlandii:    Cygnaeus  ‐  Szkola 

Ponadgimnazjalna,  Lyseo  Szkoła  Ponadgimnazjalna,  Voionmaa    ‐Szkoła 

Ponadgimnazjalna   szkoły  miejskie  osiągające  dobre  wyniki  (poznanie  tradycji 

szkół,  sposobu  oceniania,  stosowanych  metod  pracy,  wspierania  uczniów, 

funkcjonowania samorządności szkolnej. 

3. Wizyta w miejscowym Teatrze (Huoneteatteri) organizującym warsztaty dla uczniów 

z Lyseo – praca z uczniem w zakresie rozwijania edukacji kulturalnej, przygotowania 

do uczestnictwa w kulturze. 

4.  Uczestnictwo w Międzynarodowym   Seminarium „Jakość  i Atrakcyjność Kształcenia  

i  Szkolenia  Zawodowego”  (VET)”  –  prezentacja  fińskich  możliwości  w  zakresie 

szkolnictwa zawodowego. 

5. Uczestnictwo  w  Fińskim  Konkursie  Umiejętności  Taitaja  2012  ‐  wspaniała 

prezentacja efektów edukacji zawodowej dla młodzieży – przykłady dobrych praktyk i 

szans dla młodzieży w tym zakresie.  

6. Poznanie  zasad  funkcjonowanie  Centrum Międzykulturowego Gloria  (podkreślenie 

akcentów  dotyczących  funkcjonowania  wolontariatu,  organizowania  kursów 

językowych dla imigrantów, wsparcia dla ludzi rozpoczynających życie w innym kraju.  

 

TRZECIA WIZYTA – FINLANDIA – 17‐21 września 2012 r. 

1. Zwiedzenie szkół z różnych poziomów edukacyjnych w mniejszych miejscowościach w 

Finlandii – główne  spostrzeżenia:  szkoły  są dofinansowywane przez  lokalne władze, 

dzieci mają zapewniona opiekę (wyżywienie, pomoc w nauce, itp.) 

Uzyskanie odpowiedzi na główne pytania/zagadnienia poruszane  w trakcie wizyty: 

 

 W jaki sposób system edukacyjny w Finlandii jest finansowany przez lokalne władze? 

 Jakie są stosowane sposoby, metody zapobiegające wykluczeniu społecznemu i w jaki 

sposób wspiera się rozwój talentów uczniów? 

 W  jaki  sposób  osiąga  się  tak  wysoki  poziom  opanowanie    języków  obcych  przez 

uczniów (głównie  języka angielskiego)? 

 Jak wygląda współpraca między szkołami i instytucjami kultury? 

 Jak  wygląda  system  oceniania  w  Finlandii  i  w  jaki  sposób  stosuje  się  ocenianie 

kształtujące? 

 



Godne uwagi! 

 

1. Niezwykle  wysoki  poziom  oferty,  zwłaszcza  w  zakresie  edukacji  zawodowej  dla 

uczniów  (dodatkowy  czas  dla  uczniów    na  zastanowienie  się,  podjęcie  decyzji, 

poznanie swoich potrzeb) 

Praca w trzech grupach dyskusyjnych  zgłębianie tematów; 

 Zarządzanie/administrowanie edukacją 

 Ocenianie uczniów 

 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

 

2. Ogólna  dyskusja  na  temat  skuteczności  edukacji    fińskiej  w  zakresie  nauczania 

języków obcych – CLIL 

 

3. Pobyt w muzeach i miejscach kultury, gdzie odbywają się warsztaty dla uczniów. 

 

4.  Poznanie  zasad  funkcjonowania  niezwykle  interesującej  instytucji  służącej 

potrzebom  imigrantów    z całego  świata  jak Multicultural Centre Gloria (zapewniają 

pomoc w zakresie zatrudnienia, otrzymania dokumentów sankcjonujących  ich pobyt 

w  Finlandii,  wsparcie  psychologiczne  poprzez  uczestnictwo  w  grupach  wsparcia, 

rozwój emocjonalny i kulturalny) 

 

DODATKOWE KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W WIZYTACH W FINLANDII 

 

1. Wspaniałe  i  serdeczne  kontakty  towarzyskie  na  oficjalnych  i  nieoficjalnych 

spotkaniach;  wymiana  doświadczeń  w  zakresie  pracy  zawodowej,  nawiązanie 

kontaktów osobistych,  zdobywanie informacji na temat funkcjonowania systemu 

edukacyjnego  w  Finlandii  na  poszczególnych  etapach  edukacyjnych  i  w 

różnorodnych specjalnościach, mile spędzanie czasu z korzyścią dla obydwu stron. 

2. Zwiedzanie  zabytków  dziedzictwa  kulturowego  (drewniany  kościół  ‐  Unesco 

World Heritage – Landmark) 

3. Poznanie ośrodka kultury polsko‐ fińskiej w Manor House. 

4. Wieczór  integracyjny  w  Dworze  Taulun  Kartano  ‐  wybór  przez  wszystkich 

partnerów logo projektu. Kontakt z fińską przyrodą. 

5. Spotkanie z polskim ambasadorem w Finlandii w czasie pobytu w Helsinkach. 

 

Opracowanie: Lidia Pasich 

Koordynator merytoryczny projektu 


