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Nie zmarnujmy przeżytych doświadczeń! 
Napiszmy swoje przemyślenia! 
 
 

    List otwarty                             Koleżanki i Koledzy! 
do Grup Regionalnych 
 
              Już minęły dwa tygodnie od powrotu z wizyty studyjnej w Finlandii i Estonii,  
a  nadal trwa zauroczenie systemem oświaty w Finlandii i osiąganymi efektami w 
edukacji. Podstawą sukcesu pełna autonomia szkół i nauczyciele wszechstronnie i 
doskonale przygotowani do zawodu, mądrzy i odpowiedzialni, utalentowani, twórczy, 
poszukujący. Szkoły wszystkie o wysokiej i porównywalnej jakości , nauczyciele 
obdarzani zaufaniem społecznym –zbyteczny więc nadzór ,  kontrole władz, ciągłe 
ocenianie zewnętrzne, rankingowanie szkół , rywalizacja. Spostrzeżenia przywołują 
niezmienne prawdy pedagogiczne C. Freineta , bo klasy funkcjonalnie wyposażone, 
bez norm określających liczebność uczniów, uczenie samodzielne z samooceną (od 
przedszkola) , wiedza i umiejętności przydatne w dalszej edukacji (np. tradycja 
czytania!) jak i w życiu (np.ekonomiczne i racjonalne zarządzanie gospodarstwem 
domowym).  
Przytoczę niektóre wypowiedzi uczestników kończące zdanie „Finlandia to… 
- wolność nauczyciela, zaufanie do niego i jego pracy a zatem mniej kontroli- brak jej 
potrzeby 
- fenomenalna organizacja pracy w szkole 
- fascynujący system oświatowy 
- finezyjne zaufanie do człowieka 
- freinetowska wolność 
- wspaniali, przyjaźni ludzie 
- wielkie przestrzenie i przyjaźni ludzie 
- to przestrzeń, wesoła młodzież 
- to kraj o wspaniałych widokach, sympatyczni, wspaniali ludzie, chętnie służą 
pomocą 
- kraj cieplejszy emocjonalnie, niż sądziłam 
- kraj pełen niespodzianek 
Pojawił się również akrostych 
Szacunek do wszystkich 
Urokliwy krajobraz 
Ogromna praktyczność 
Metody rozwijające dziecko 
Inspiracja dla nas 



 
Była też wypowiedź dotycząca grupy : „bardzo miłe wspomnienia oraz cudowni 
ludzie, z którymi miałam przyjemność podróżować .Serdeczne dzięki.” 
W imieniu KZK  chciałabym gorąco podziękować Renacie Stawczyk-Mizińskiej, która 
zainicjowała współpracę z Biurem „UE Wojciechowski” i pilotowała realizację 
przedsięwzięcia. Słowa uznania dla koleżanek z Ostrołęki, szczególne dla Ali i 
Bożenki za wspaniały poczęstunek dla całej grupy wyjazdowej.                         
Kieruję również podziękowania dla wszystkich uczestników, których postawa 
(przygotowanie upominków dla dzieci, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, 
serdeczność i stałe poczucie humoru) przyczyniła się do stworzenia wspaniałej 
atmosfery. Przykładem spotkanie integracyjne w „klimatycznej”gospodzie „Haralda”, 
gdzie przy polskich przyśpiewkach, ale w nakryciach głowy wikingów odbyło się 
„pasowanie na wikinga” z nadawaniem imion, np. Irena Szybka Strzała, Aneta 
Bzycząca Pszczoła, Waldemar Waleczny, Magdalena Fińska Dziewica, Urszula 
Wspaniała, Joanna Uległa, Alina Kazimiera Wielka II, Joanna Oczekująca, Krystin 
Praworządna, Tamara z Dalekich Stron, Kasia Niemożliwa, Bożena Śliska. 
Warunki realizacji programu seminarium były przygotowane profesjonalnie i 
odpowiedzialnie, stąd też na posiedzeniu KZK zapadła decyzja o kontynuacji 
współpracy z „UE Wojciechowski”- rozważany jest pomysł realizacji wyjazdu 
„szlakiem szkół freinetowskich Szwajcarii i Niemiec” 
Ważne komunikaty: 
- prosimy o terminowe składanie zgłoszeń i przedpłaty dotyczące uczestnictwa w 
Konferencji Nauczycieli Freinetowców  w Przemyślu- dokładne informacje i karty 
zgłoszenia na stronie internetowej PSAPCF. PILNE! 
- zgodnie z mottem niniejszego listu prosimy o nadsyłanie przemyśleń, wdrożeń, 
związanych z pobytem w Finlandii jak również informacji o nawiązanych kontaktach 
z nauczycielami odwiedzanych szkół i przedszkoli – tel.602 315 934, 
szpaczek3@poczta.onet.pl 
- prosimy przewodniczących grup o zgłaszanie liczby legitymacji PSAPCF – adres 
jak powyżej 
- oraz dokonywanie wpłat składek członkowskich za rok 2015 
- KZK podjęło Uchwałę w sprawie stworzenia na stronie internetowej Galerii 
Honorowych Animatorów, przyjęto, że znajdą się w niej wybitni animatorzy , pionierzy 
ruchu freinetowskiego do roku 1992 ( momentu utworzenia PSAPCF). Prosimy , aby 
przekazać propozycje kandydatów na adres jak powyżej do 15 lipca br. 
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