Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii wizyta w Kouvoli
W dniach 6 - 10 marca 2013 roku odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu
Comenius – Partnerska Współpraca Szkół, tym razem do miasta Kouvola w Finlandii (do kraju, gdzie
uczniowie uzyskują znakomite wyniki w międzynarodowych testach). W wizycie uczestniczyły
p. Agnieszka Śledź – dyrektor Szkoły Podstawowej w Świdrach i koordynator projektu oraz p. Anna Sadło
- nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego.
6 marca 2013 r. o godzinie 1235 czasu finlandzkiego wylądowałyśmy na lotnisku w Helsinkach. Po
około 4 godzinach jazdy lokalnymi środkami komunikacji dotarłyśmy do hotelu w Kouvola. Wieczorem
wszyscy przedstawiciele partnerskich szkół (z Francji - Prowansji i Bretanii, Niemiec, Węgier i Walii)
spotkali się z fińskimi nauczycielami w hotelowym foyer na uroczystej kolacji. Był szampan, powitania,
a nauczyciele ze szkoły Tornionmäki w Kouvola zaśpiewali dla nas piosenki w języku fińskim i angielskim.
Na spotkaniu fińska koordynator projektu Sonja Viskari szczegółowo omówiła harmonogram wizyty.
7 marca 2013r. o godzinnie 830 udaliśmy się do szkoły w Kouvola, uchodzącej za najlepszą
w regionie szkołę podstawową z klasami I – VI oraz przedszkolem. Na ogromnej sali gimnastycznej czekali
na nas uczniowie i nauczyciele. Koordynator projektu oficjalnie powitała przybyłych gości, następnie głos
zabrał dyrektor szkoły życząc udanego pobytu w Finlandii. W dalszej kolejności nadszedł czas powitań
przez fińskie dzieci, które śpiewająco w naszych językach, powitały przybyłych gości. Każda szkoła
obdarowała gospodarzy prezentami przywiezionymi ze swoich krajów, które wzbogaciły szkolną wystawę
Comeniusa. W zamian otrzymaliśmy gadżety z logo miasta Kouvola. Po kameralnym spotkaniu
z pedagogami zaproszono nas do klasy 4, której uczniowie zadawali nam pytania dotyczące naszego kraju
i polskiej edukacji. Następnie zwiedzałyśmy szkołę, po której oprowadzali nas przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego. Zachwyciła nas gościnność i serdeczność społeczności szkolnej, dobra znajomość języka
angielskiego oraz bardzo dobre warunki - do nauki dla uczniów (dobrze wyposażone klasopracownie,
biblioteka, sala gimnastyczna, pracownia techniczna, gdzie można wykonywać prace w drewnie, metalu, na
drutach, na maszynach tkackich) oraz do pracy dla nauczycieli (pokój nauczycielski, zaplecze z materiałami
dydaktycznymi). Ciekawym i godnym naśladowania jest sposób spędzania przerw śródlekcyjnych –
wszyscy uczniowie niezależnie od pogody wychodzą na plac szkolny i aktywnie spędzają czas.
W Finlandii, jak dowiedzieliśmy się podczas rozmów, jeden nauczyciel uczy wszystkich przedmiotów.
Nauka, książki, posiłki i dojazdy są za darmo, a zawód nauczyciela cieszy się ogromnym prestiżem. Po
wspólnym obiedzie w stołówce szkolnej, udaliśmy się do miejscowego departamentu oświaty na spotkanie
z szefem resortu edukacji. Przywitał nas chór uczniowski ze szkoły w Kankaa. Następnie rozmawialiśmy
na temat organizacji finlandzkiej oświaty. W podziękowaniu za miłe przyjęcie wymieniliśmy się
upominkami. W drodze powrotnej do hotelu mogliśmy podziwiać starą część miasta, tzw. Dzielnicę
Muzeów. Wieczorem uczestniczyliśmy w jubileuszu 60 – lecia szkoły Tornionmäki.

8 marca 2013r., trzeciego dnia wizyty, zwiedzaliśmy wiekową fabrykę lukrecji, której słodkie
smakołyki eksportowane są na cały świat. Następnie udaliśmy się do szkolnej narciarskiej wioski
Mielakka. Odbył się tam wyścig saneczkarski – uczniowie kontra

partnerzy Comenius. Popołudnie

i wieczór spędziliśmy w dworku z 1890 r w Kirjokivi,, który znajduje się na obszarze Południowej
Finlandii Valkeala`s, największym parku narodowym o nazwie Repovesi. Tam również zorganizowano
nam aktywnie czas (jazda na kicksledach, przechadzka po okolicy w butach śnieżnych, pobyt w saunie
fińskiej). Wieczorem odbyło się robocze spotkanie Comeniusa, na którym wszyscy partnerzy przedstawili
krótkie sprawozdania z realizacji działań projektowych. Od walijskich kolegów otrzymaliśmy książkę
kucharską zawierającą przepisy ze wszystkich krajów partnerskich. Każda delegacja przedstawiła swoje
pomysły na koszulkę sportową. Wszystkie projekty były ciekawe, zgodne z regulaminem konkursu,
zwycięzcę wybiorą fińscy partnerzy.
9 marca 2013r., czwartego dnia pobytu w Finlandii, pożegnaliśmy Kouvolę i udaliśmy się do
Helsinek. W drodze do stolicy zwiedziliśmy historyczne miasto w południowej Finlandii – Porvoo oraz
spędziliśmy trochę czasu w jego zabytkowej części. Następnie odbyliśmy wycieczkę po Helsinkach.
Wieczorem na wspólnej pożegnalnej kolacji wymieniliśmy się wrażeniami, podziękowaliśmy fińskim
nauczycielom za miłe przyjęcie, a koleżanki z Niemiec – Sonja i Konny zaprosiły nas w maju do swojej
szkoły, gdzie zaplanowana jest ostatnia wizyta partnerska.
10 marca 2013r. przed południem wróciłyśmy do kraju.
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