
Program stażu w Kokkola 18-23.08.2014 

 

L.p. Data Nazwa szkoły Adres Działania Osoba do kontaktu 

1.  18.08 
poniedziałek 
9.00 - 15.00 

Donnerska 
skolan  
Karleby 
svenska 
gymnasium 
 

Kokkola, 
Banergatan 3-5 
http://goo.gl/m
aps/A2Ayf 

Spotkanie z dyrektorami i radą 
pedagogiczną; zwiedzanie szkół; 
ustalenie programu hospitacji 
na wtorek; prezentacja 
osiągnięć Donnnerska skolan w 
kontekście badań PISA, 
charakterystyka systemu 
edukacji w Finlandii; 
prezentacje szkół (Gimnazjum 
nr 2 i Zespół Szkół 
Ogólnokształcąco – 
Technicznych)  i systemu 
edukacji w Polsce; spotkanie z 
uczniami klasy 9 i 10 – dyskusja;   

Holmbäck Kaj 
Bernt Klockars 
 

2.  19.08 
wtorek 
9.00 - 15.00 

Donnerska 
skolan  
 

Kokkola, 
Banergatan 3-5 
http://goo.gl/m
aps/A2Ayf 

Hospitacje lekcji w gimnazjum i 
liceum (do wyboru przedmioty); 
spotkanie z nauczycielami 
gimnazjum; dyskusja na temat 
metod nauczania, struktury 
lekcji, tempa pracy, oceniania ( 
omówienie dziennika 
elektronicznego), dokumentacji 
i wyposażenia szkół 

Holmbäck Kaj 
 

3.  20.08 
środa 
9.00 - 15.00 

The 
Federation 
of Education 
in Central 
Ostrobothnia 
(Finnish  
Vocational 
school) 

Kokkola, 
Närvilänkatu 8 
http://kpedu.fi/
English.aspx 
http://goo.gl/m
aps/DqyuB 

Spotkanie z dyrektorem i 
nauczycielką Zofią Bazia – 
Hietikko; zwiedzanie kompleksu 
warsztatów szkolnych 
(mechanicznych, budowlanych, 
chemicznych, krawieckich, 
informatyczno- elektronicznych, 
stolarskich, gastronomicznych) 
oraz zapoznanie z infrastrukturą 
szkoły, wyposażeniem sal do 
przedmiotów teoretycznych i 
praktycznych; hospitowanie 
zajęć z teoretycznych 
przedmiotów zawodowych; 
dyskusja na temat organizacji 
kształcenia zawodowego w 
Finlandii i Polsce, finansowania 
budżetu szkoły, roli dyrektora i 
nauczyciela; system modułowy; 
ocenianie i dokumentowanie 
pracy nauczyciela i ucznia.  

Tom Bjon 
 

4.  21.08 
czwartek 

Chydenius 
skola 

Kokkola, Antti 
Chydeniuksenka

Spotkanie z dyrektorem; 
zwiedzanie szkoły I oddziału 

Björn Sandbacka 
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9.00 - 11.30 
 
 

 

tu 20 
http://goo.gl/m

aps/vveh6 

przedszkolnego; hospitowanie 
lekcji, dyskusja z dyrektorem i 
nauczycielami nt. różnic i 
podobieństw w zakresie 
organizacji kształcenia w 
szkołach podstawowych w 
Finlandii i Polsce; prezentacja 
Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Lublińcu 

 

12.00 - 15.30 
 
 

Kronoby 
Folkhögskola  

Torgarevägen 4, 

68500 Kronoby 

Spotkanie z dyrektorem szkoły, 

rozmowa na temat zasad 

organizacji szkoły (10 klasa; 

kształcenie dorosłych); 

wizytowanie zajęć, zwiedzanie 

warsztatów szkolnych; 

spotkanie i rozmowa z uczniami 

Nina i Tom Hansén  

16.00- 20.00 Larsmo - 
zwiedzanie 

 Wyjazd do sąsiedniej 

miejscowości;  zwiedzanie 

domu św. Mikołaja i elfów – 

miejscowa atrakcja turystyczna 

 
 

5.  22.08 
piątek 
9.00 - 11.30 
 
 
 

Hakalax 
daghem 

 

 
 
 
 

 

Kokkola, 
Runebergsgatan 
25-27 
http://goo.gl/m
aps/xFkV8 

Wizyta w przedszkolu dla dzieci 
od 10 mies. do 5 lat. Spotkanie z 
nauczycielami, udział w 
zajęciach i zabawach z dziećmi; 
prezentacja Przedszkola nr 7 w 
Lublińcu; dyskusja z dyrektorką 
nt. zatrudnienia, organizacji 
pracy, kształcenia, pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej, 
współpracy z instytucjami 
zewnętrznymi, wyposażenia. 

Satu Forsberg 
 

11.30 - 15.00 Donnerska 
skolan  

 Spotkanie z dyrektorem, 

podsumowanie projektu; 

dokumentacja; pożegnanie 

Holmbäck Kaj 
 

6.  23.08 
sobota  
11.30 – 17.30 

Tankari - 
zwiedzanie 

 Rejs statkiem na wyspę Tankari 
(15km), zwiedzanie wyspy; 
wizyta pod latarnią morską i na 
wieży ornitologicznej 
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