
REFLEKSJE NAD EDUKACJĄ 
 W SZWECJI 

CO „KUPUJEMY” ?  

A CZEGO NIE DOPUSZCZAMY ? 

 



 

Edukacja w Szwecji 

Nowy system edukacji w Szwecji 

  

 Intensywna debata na temat jakości szwedzkiej 

edukacji trwa już od dekady. Międzynarodowe 

badania, przeprowadzone w ostatnich latach przez 

takie organizacje jak PISA i TIMSS, wskazywały na 

niższy poziom wiedzy szwedzkich dzieci, w porównaniu 

do ich zagranicznych rówieśników.  W celu zatrzymania 

tego ujemnego trendu, a jednocześnie podniesienia 

status zawodu nauczyciela, Szwecja wprowadziła 

szereg reform w swoim systemie szkolnictwa. 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 

 

 

 Bardzo duża aktywność fizyczna od najmłodszych lat  

 /niezależnie od pogody, hartowanie, odpowiedni 

ubiór/ 

 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 

Gry zespołowe 



 

Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 

Zabawy na świeżym powietrzu 

 



 

Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 

Spacer przedszkolaków 

 
 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Zabawy na świeżym powietrzu, kilka razy dziennie 



 

Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Zabawy na świeżym powietrzu, kilka razy dziennie 

 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 

Deszcz to nie przeszkoda, hartowanie 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Instrukcje, plan dnia 

   

 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Zdrowe, bezpłatne wyżywienie dla wszystkich dzieci 

 

 

   Odgórnie ustalone: 

 

 Jedzenie w stołówkach szkolnych bez cukru, 

tłuszczu, ale z przyprawami, ziołami 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Bardzo duża ilość warzyw 

 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 

 

 Duża aktywność fizyczna + zdrowe nawyki 

żywieniowe od najmłodszych lat powinny przełożyć 

się na zdrowsze społeczeństwo 

  (patrząc długofalowo mniejsze nakłady Państwa na 

opiekę zdrowotną) 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Nauka przez doświadczenie 

 

 

 "To co musiałeś odkryć samodzielnie, zostawia 

w twoim umyśle ścieżkę, którą w razie potrzeby 

możesz pójść jeszcze raz." 

     Georg Lichtenberg 

 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Nauka przez doświadczenie 

   

 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Nauka przez doświadczenie 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Bardzo dobre wyposażenie  
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Bardzo dobre wyposażenie  

 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Wyposażenie sali do prac technicznych  

 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Bardzo dobre wyposażenie. Praktyczne działania-przy aneksach 

 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Bardzo dobre wyposażenie  



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Wyposażenie sali do prac technicznych 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 

Efekty prac praktycznych 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Miejsca na relaks, wyciszenie 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Miejsca na relaks, wyciszenie 



 

Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Krzesełka o regulowanej wysokości,  często zabezpieczone 

 



 

Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Krzesełka o regulowanej wysokości 

 



 

Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Przyjazne domowe otoczenie. Uczniowie mają do dyspozycji 

laptopy/tablety.  

 



 

 

Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Przyjazne, domowe otoczenie 

 
 

 



 

 

Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Przyjazne, domowe otoczenie 

 
 

 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
W czasie przerw dzieci grają na  

gitarach, spokojnie rozmawiają.         Kącik relaksu dla małego czytelnika 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 

Korytarz szkolny. Informatyka - ważnym elementem procesu nauczania, 

każdy uczeń ma prawo korzystać z nowych technologii 



Edukacja w Szwecji 
Ekspozycja prac uczniów 

 



 

Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Budynki szkoły są małe – rozproszone dzieci, nie ma dużych 

korytarzy, brak hałasu na przerwach 

  



 

Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Budynki szkoły są małe – rozproszone dzieci, nie ma dużych korytarzy, 

brak hałasu na przerwach 

 



 

Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Centrum rehabilitacji 

 



Edukacja w Szwecji- co „kupujemy”? 
Centrum rehabilitacji 



 

Edukacja w Szwecji 
Praca  grupowa drogą dochodzenia do wiedzy 

 
 



Edukacja w Szwecji 
Schody z poduszkami- interesujące miejsce relaksu  

 



Edukacja w Szwecji 
Schody z poduszkami – kącik czytelnika 

 



Edukacja w Szwecji  
Sofy niemal w każdej sali 

 



Edukacja w Szwecji- czego nie dopuszczamy? 

Luźnego podejścia do sprawdzianów 

i egzaminów 

Totalnej demokracji 

Wyłącznie pochwał 

Całkowitej swobody zachowania 



Edukacja w Szwecji 
Grupa SMOKa w Nacka 

 



 
 

 

Edukacja w Szwecji 

Omawianie różnic w systemach edukacji, rozważania dotyczące integracji 

dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi 

 

 



Edukacja w Szwecji 

Omawianie różnic w systemach edukacji, rozważania dotyczące integracji 

dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi 

 



Po godzinach  

Sztokholm nocą 

 



Po godzinach  

Sztokholm nocą 

 



Po godzinach  

Nacka 
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Edukacja w Szwecji 

 

 

 

 

 

   Dziękujemy za uwagę  

 

 

      B. Biała-Grzędzicka 

      A. Lamczyk-Złoch 

 


