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"PEDAGOG SZPITALNY -

WRAŻLIWOŚĆ, OPTYMIZM, PROFESJONALIZM”

Jednym z celów projektu było nawiązanie współpracy międzynarodowej ze szkołami szpitalnymi

i ogólnodostępnymi oraz upowszechnienie wiedzy o szkolnictwie szpitalnym w Polsce i za granicą.

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące Systemu Edukacji w Europie i krótką

fotorelację z wizyty w europejskich szkołach.



AUSTRIA



AUSTRIA

System oświaty:

Obowiązek nauki w Austrii trwa 9 lat. Dotyczy on dzieci w wieku od 6 do 15 lat, które mieszkają na

terenie kraju, niezależnie od ich narodowości. Rok szkolnyw Austrii trwa około 180 dni. Kształcenie w

Austrii zakłada, że uczniowie szkoły podstawowej powinni spędzać w niej 20 godzin w tygodniu. W

przypadku uczniów kolegiów techniczno-zawodowych jest to 35 godzin w tygodniu.

System oceniania w Austrii składa się z pięciostopniowej skali, gdzie 1 jest oceną najwyższą, a 5

najniższą. W ramach kształcenia obowiązkowego nie przeprowadza się żadnych egzaminów

zewnętrznych. Jedynie uczniowie szkół podstawowych przystępują do testów z języka niemieckiego oraz

matematyki pod koniec czwartej klasy.



AUSTRIA

System edukacji w Austrii dzieli się na kilka etapów:

• szkołę podstawową,

• szkołę średnią I stopnia,

• szkołę średnią II stopnia,

• studia wyższe.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła podstawowa w Austrii trwa cztery lata. Młodsze dzieci uczą się czytania, pisania, liczenia

oraz szukania i przetwarzania informacji. W planie lekcji starszych uczniów znajdują się również

przedmioty takie jak religia, język niemiecki, język obcy nowożytny, historia, biologia, geografia,

matematyka, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, prace ręczne i techniczne oraz bezpieczeństwo drogowe.



AUSTRIA

SZKOŁA ŚREDNIA I i II STOPNIA

Po szkole podstawowej uczniowie kontynuują naukę w ogólnokształcącej szkole głównej (Hauptschule)

lub szkole średniej I stopnia o profilu akademickim (Allgemeinbildende Höhere Schule - AHS). W szkole

głównej nauka trwa 4 lata. Młodzież kontynuuje naukę tych samych przedmiotów, co w szkole

podstawowej, a także realizuje dodatkowe zajęcia praktyczne i techniczne.Szkoła średnia I stopnia

profil akademicki (AHS) przygotowuje do pracy w konkretnym zawodzie. Składa się on zazwyczaj z 3 - 4

testów ustnych oraz pisemnych. Zdanie matury w Austrii jest równorzędne z przyjęciem na studia.

Absolwenci szkół średnich, którzy posiadają maturę, mają do wyboru placówki: prywatne lub publiczne

uniwersytety, politechniki, szkoły artystyczne, kolegia uniwersyteckie kształcące nauczycieli.



AUSTRIA
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BUŁGARIA

W Bułgarii funkcjonuje dualny model edukacji. Istnieją obowiązkowe szkoły podstawowe (8 klas) oraz

szkoły średnie ponadpodstawowe (4 klasy), które dzielą się na licea ogólnokształcące, licea językowe

i specjalistyczne oraz profilowane (np. informatyczne, ekonomiczne, finansowe, bankowe, artystyczne).

• Edukacja przedszkolna obejmuje dzieci w wieku 3 – 6/7 lat,

• Szkoła podstawowa – 6/7 - 9/10 lat,

• Progimnazia (ogólnokształcąca szkoła średnia I stopnia) - 10/11 - 14/15 lat,

• Szkoły/klasy techniczne/zawodowe - 10/11-13/14 lat,

• Szkoły techniczne/zawodowe,

• Technika (różne rodzaje szkół średnich II stopnia) - 14/15 - 17/18 lat.



BUŁGARIA

PRZEDSZKOLE i SZKOŁA PODSTAWOWA

Edukacja dla dzieci w wieku od 6/7 lat do 16 lat jest obowiązkowa. Kształcenie obowiązkowe na

poziomie obejmującym szkołę podstawową, tj. klasy I -IV, i szkołę średnią I stopnia, tj. klasy V-VIII, jest

bezpłatne. Minimalny roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi 470 lub 528 godzin zegarowych w

szkole podstawowej i od 765 do 867 w szkole średniej I stopnia. Minimalna liczba osób w klasie według

bułgarskiego prawa wynosi 17, a maksymalna – 26. Rok szkolny obejmuje 160 dni w szkołach

podstawowych (minimum 22 lekcje trwające 35 minut). Do klasy IV włącznie, lekcje prowadzone są pod

opieką jednego nauczyciela. Uczniowie klas IV otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

i automatycznie przechodzą do szkoły I stopnia.



BUŁGARIA

SZKOŁA ŚREDNIA I STOPNIA

Uczniów szkół średnich I stopnia obowiązuje 170 dniowy rok szkolny (lekcje trwają 40-45 minut)

prowadzone są pod opieką nauczycieli wielu przedmiotów. Po ukończeniu VIII klasy z pozytywnymi

ocenami (na tym etapie nie przeprowadza się egzaminu końcowego) otrzymują oni świadectwo

ukończenia kształcenia elementarnego uprawniające do podjęcia nauki w szkole średniej II stopnia.

Uczniowie klas technicznych zobowiązani są zdać egzamin zawodowy. Wiedza i umiejętności uczniów

oceniane są przez cały rok szkolny w formie sprawdzianów ustnych i pisemnych. Osiągnięcia oceniane są

w 6-cio stopniowej skali (6-ka jest najwyższą oceną).



BUŁGARIA

SZKOŁA ŚREDNIA II STOPNIA

Rekrutacja do szkół na tym poziomie opiera się z reguły na wymogu posiadania świadectwa ukończenia

kształcenia obowiązkowego. W szkołach językowych i technicznych dodatkowo przeprowadzane są

egzaminy wstępne. Uczniowie szkół II stopnia kończą edukacje egzaminem i otrzymują świadectwa

ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia dalszej edukacji na wyższych uczelniach.

W Bułgarii nie ma szkół specjalnych, obowiązuje edukacja włączająca dla dzieci ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi. W Szpitalach organizowane są zajęcia wspierające dla uczniów przewlekle

chorych przez fundacje.



BUŁGARIA
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HISZPANIA

System oświaty w Hiszpanii dzieli się na pięć etapów:

• przedszkole (educación infantil),

• szkoła podstawowa (educación),

• szkoła średnia I stopnia (educación secundaria obligatoria) i II stopnia (bachillerato),

• szkoła wyższa.

PRZEDSZKOLE

Edukacja przedszkolna w Hiszpanii dzieli się na dwa cykle: dla dzieci w wieku od 0/3 lat i od 3/6 lat. Przedszkole

przygotowuje dzieci do nauki w szkole. Na tym etapie uczą się one czytania i pisania, są także zapoznawane

z językami obcymi, różnymi kulturami oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Rozwijają również

umiejętności fizyczne.



HISZPANIA

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła podstawowa dzieli się na trzy dwuletnie cykle: 6/8 lat, 8/10 lat, oraz 10/12 lat. W szkole

podstawowej w Hiszpanii uczniowie mają jednego nauczyciela od wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem

muzyki, wychowania fizycznego oraz języka obcego. Promocja następuje automatycznie wewnątrz

każdego cyklu szkoły podstawowej. Uczniowie nie otrzymują świadectwa po szkole podstawowej,

ale po ukończeniuwszystkich etapów nauczania obowiązkowego.



HISZPANIA

SZKOŁA ŚREDNIA I i II STOPNIA

Nauka w Hiszpanii na poziomie szkoły średniej podzielona jest na dwa cykle: 12/14 i 14/16 lat. Uczniowie

mają do wyboru jedną z czterech ścieżek: humanistyczną i nauk społecznych, naukowo-techniczną,

przyrodniczo-medyczną oraz artystyczną. Oprócz przedmiotów przewidzianych dla każdej ścieżki odbywają

również zajęcia obowiązkowe z języka hiszpańskiego z literaturą, historii, filozofii, języka obcego, nauk

ścisłych, oraz wychowania obywatelskiego. W wieku 16 lat uczniowie, którzy chcą kontynuować naukę,

mogą uczyć się przez kolejne dwa lata, aby zdobyć certyfikat Bachillerato (maturę). Po zdobyciu certyfikatu i

zdaniu egzaminu wstępnego mogą rozpocząć studia na uniwersytecie państwowym.



Hiszpania
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WŁOCHY

System edukacji we Włoszech:

Obowiązek szkolny trwa od 6 do 16 roku życia. Obejmuje szkołę podstawową, średnią pierwszego stopnia

i rok nauki w szkole średniej drugiego stopnia. Rok szkolny we Włoszech, w zależności od regionu

rozpoczyna się on między 8 a 17 września, a kończy między 6 a 16 czerwca.

PRZEDSZKOLE

Edukacja przedszkolna (scuola dell`infanzia) – uczęszczają do niego wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6

lat. Włoskie przedszkola organizują różnorodne zajęcia, które mają rozwijać umiejętności emocjonalne,

motoryczne, społeczne, poznawcze i moralne dzieci.



WŁOCHY

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła podstawowa (scuola primaria) we Włoszech jest pierwszym obowiązkowym etapem edukacji

przeznaczonym dla dzieci wieku od 6 do 11 lat. Tygodniowo w szkole podstawowej dzieci spędzają od 30 do 40

godzin, jednak przyjmuje się, że w pierwszym roku ten czas nie powinien przekraczać 24 godzin.

Przedmiotami obowiązkowymi są język włoski, język angielski, historia, geografia, matematyka, przedmioty

przyrodnicze, wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka, informatyka oraz technologia. Rok szkolny dzieli się na

dwa semestry. W styczniu i lutym nauczyciele dokonują podsumowania i wypisują świadectwa zawierające oceny z

każdego przedmiotu. System oceniania we Włoszech obejmuje skalę od 0 do 10, z czego 6 jest pierwszą oceną

pozytywną.



WŁOCHY

SZKOŁA ŚREDNIA I i II STOPNIA

Szkoła średnia – od 13 do 18 roku życia; podzielona jest na dwa cykle: szkoła średnia pierwszego

stopnia (scuola secondaria di primo grado) – trzyletnia, zakończona egzaminem dającym wstęp do szkoły

średniej drugiego stopnia (scuola secondaria di secundo grado). Natomiast szkoła średnia drugiego stopnia,

daje możliwość wyboru następujących szkół: liceum klasyczne/humanistyczne (liceo classico/umanistico),

liceum matematyczno – przyrodnicze (liceo scientifico), szkoła techniczna/technologiczna (instituto tecnico –

tecnologico), szkoła zawodowa (instituto professionale e scuola tecnica), liceum artystyczne i muzyczne

(liceo artistico e musicale). Matura (maturita) daje wstęp na studia wyższe.



WŁOCHY

Szkolnictwo wyższe jest podzielone na dwa sektory: pierwszy uniwersytecki – do którego oprócz

uniwersytetów należą instytuty politechniczne, uniwersytety prywatne, uniwersytety dla obcokrajowców.

Natomiast drugi sektor to: nie uniwersytecki – do którego należą krótkie studia pomaturalne, studia

techniczne, studia artystyczne i muzyczne, szkoły wojskowe i policyjne.

Po szkołach czteroletnich absolwent musi ukończyć roczny kurs przygotowawczy, aby mógł rozpocząć

studia.



WŁOCHY

Nauczanie włączające

We Włoszech powszechnie przyjęta jest edukacja włączająca. Każde dziecko ma taką samą

możliwość uczęszczania do szkoły, bez względu na choroby, upośledzenia, niepełnosprawności lub inne

problemy. Od 1977 roku wszystkie szkoły publiczne uzyskały nakaz przyjęcia każdego dziecka do

swojej placówki. Ułatwieniem dla nauczycieli jest wprowadzenie nauczyciela wspierającego. Jego rolą jest

praca z uczniem z niepełnosprawnością i z całą klasą. Przebywa on w klasie przez cały czas zajęć

i dostosowuje treści lekcji do możliwości dziecka.



WŁOCHY
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PORTUGALIA

EDUKACJAPRZEDSZKOLNA (ISCED 0)

Edukacja przedszkolna obejmuje dzieci w wieku od trzech lat do sześciu lat, do rozpoczęcia obowiązku

szkolnego. Uczestnictwo w edukacji przedszkolnej jest nieobowiązkowe, ze względu na poszanowanie dla

pierwszoplanowej roli rodziny w edukacji dzieci i jest powszechne dla dzieci od roku, w którym kończą one

czwarte urodziny.

Oferta dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dziećmi

(w żłobku), nie jest częścią systemu edukacji i leży w gestii Ministerstwa Pracy, Solidarności

i BezpieczeństwaSpołecznego.



PORTUGALIA

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE (ISCED 1 I 2)

Kształcenie w szkole podstawowej jest powszechne, obowiązkowe, bezpłatne i trwa dziewięć lat. Jest

podzielonyna trzy cykle:

• pierwszy cykl (ISCED 1) odpowiada pierwszym czterem latom nauki szkolnej (klasa pierwsza do

czwartej),

• drugi cykl (ISCED 1) odpowiada kolejnym dwóm latom (klasa piąta i szósta),

• trzeci cykl (ISCED 2) trwa trzy lata i odpowiada edukacji na poziomie szkoły średniej I stopnia (klasa

siódma do dziewiątej).



PORTUGALIA

SZKOLNICTWO ŚREDNIE II STOPNIA (ISCED 3)

Kształcenie średnie II stopnia trwa trzy lata i odpowiada klasom 10, 11 i 12 szkoły średniej II stopnia, z podziałem

na różne ścieżki kształcenia. Niektóre z nich prowadzą na studia wyższe, inne do uzyskania podwójnego dyplomu

(ogólnego i zawodowego). Ścieżki te łączą kształcenie ogólne, techniczne i praktyki zawodowe. Zagwarantowana

jest możliwość przechodzenia pomiędzy różnymi ścieżkami, podobnie jak dostęp do szkolnictwa wyższego poprzez

wszystkie ścieżki kształcenia i egzaminy krajowe.

SZKOLNICTWO POLICEALNE (ISCED 4)

Nauczanie w szkołach policealnych jest realizowane poprzez kursy specjalizacji technologicznej, które

zapewniają wysoko wykwalifikowane szkolenie techniczne prowadzące do uzyskania zawodu lub umożliwiające

podjęcie studiów wyższych. Kurs trwa zazwyczaj jeden rok i jest przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia,

którzy ukończyli 12 lat obowiązkowej nauki szkolnej.



PORTUGALIA

SZKOLNICTWO WYŻSZE (ISCED 5 – 8)

Portugalskie szkolnictwowyższe to system dualny, który obejmuje dwa systemy – uniwersytecki

i politechniczny. Uniwersytety są ukierunkowane na oferowanie solidnego przygotowania naukowego,

poprzez udostepnienie wszechstronnej oferty licznych jednostek dydaktycznych i badawczych, podczas gdy

politechniki koncentrują się na przygotowaniu zawodowym i zaawansowanym szkoleniu technicznym.



PORTUGALIA
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RUMUNIA

PRZEDSZKOLE

Edukacja przedszkolna (creşă) dostępne są dla dzieci od 1 roku życia lub do (grădiniţă), które zaczynają się od 3. roku

życia. Publiczne przedszkola są bezpłatne, ale nie oferują najlepszej jakości edukacji. Wiele rodzin decyduje się na

prywatne przedszkola, które często korzystają z alternatywnych metod nauczania. Harmonogram jest zazwyczaj od

poniedziałku do piątku, od 8:00 do 18:00, może być krótszy. Jednak prywatne przedszkola mogą być dość kosztowne.



RUMUNIA

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła podstawowa zaczyna się od stopnia 0 lub roku przygotowawczego, który uczy dzieci umiejętności

czytania i pisania. Kalendarz szkoły jest taki sam we wszystkich okręgach i trwa 35 tygodni, mniej więcej od

15 września do 15 czerwca. Dla klas 0-4 istnieje jeden nauczyciel, który uczy wszystkich przedmiotów.

Podstawowym programem nauczania jest język rumuński, matematyka, nauki przyrodnicze i języki obce.

Większość dzieci w Rumunii uczęszcza do publicznego systemu szkolnictwa w kraju. Prywatne

szkoły stanowiąmniej niż 3% wszystkich szkół.



RUMUNIA

SZKOŁA ŚREDNIA

Nie ma egzaminu wstępnego do gimnazjum i jest ono zazwyczaj kontynuowane w tej samej instytucji, która zapewnia

podstawową edukację. Tematy są nauczane przez różnych nauczycieli. Tydzień szkolny ma od 26 do 32 godzin nauki,

a w grupach jest po 25 uczniów. Program koncentruje się na matematyce i języku rumuńskim oraz literaturze, a także na

naukach przyrodniczych, humanistycznych, języków obcych, technologii i sztuce. Klasa 8 to ostatni rok gimnazjum,

a na koniec uczniowie muszą zdać egzamin oceniający (Evaluarea Naţional) na dwa tematy: język rumuński i literaturę

oraz matematykę. Ocena końcowa z egzaminu i oceny końcoworoczne brane są do przyjęcia do szkoły średniej. Uczniowie

mają do wyboru szkoły ogólne, profilowane lub zawodowe.

Szkoła średnia obowiązuje do klasy 10 (16-17 lat), ale pełny cykl trwa do klasy 12. Po ukończeniu szkoły średniej - liceum,

uczniowie muszą zdawać egzamin maturalny z obowiązkowymi i fakultatywnymi przedmiotami. ł Po zdaniu egzaminu

otrzymują dyplom maturalny (dyplom de Baccalaureat), który potwierdza ukończenie szkoły średniej.



RUMUNIA

STUDIA W RUMUNII

Kandydaci na studia w Rumunii mają do wyboru uniwersytety, szkoły wyższe, akademie, konserwatoria

i koledże uniwersyteckie (rum. colegiu universitar). Podobnie jak w innych krajach realizujących system

boloński. Studenci mają do wyboru: kierunki humanistyczne i społeczne, ekonomia, prawo, politologia,

inżynieria, nowe technologie, rolnictwo i leśnictwo itp. Dostępne są również studia zintegrowane np.:

medycyna, stomatologia, weterynaria, architektura.



RUMUNIA



FINLANDIA



FINLANDIA

Organizacja systemu szkolnictwa w Finlandii

Obowiązek szkolny w Finlandii trwa 9 lat. Kształcenie jest obowiązkowe od 7 do 16 roku życia.

Uczniowie muszą rozpocząć naukęw roku szkolnym, w którym przypadają ich siódme urodziny.

W Finlandii szkolnictwo obowiązkowe jest w całości bezpłatne. Władze lokalne przydzielają każdemu

dziecku miejsce w szkole znajdującej się w pobliżu jego miejsca zamieszkania. W fińskich szkołach nie

stawia się ocen. W ogólnej ewaluacji stosuje się jednak stopnie (od 4 do 10), ale określają one stopień

zaawansowania w danym przedmiocie. Charakterystycznym wyróżnikiem fińskiego szkolnictwa jest

odmienne podejście do systemu oceniania. Niska ocena nie jest "karą" za kiepskie wyniki w nauce, ale

sygnałem, że uczeńma problemy i należy szybko mu pomóc.



FINLANDIA

System edukacji w Finlandii dzieli się na kilka etapów:

• żłobki i przedszkola

• klasa zerowa,

• szkoła podstawowa,

• szkoła średnia,

• szkolnictwowyższe.

PRZEDSZKOLE

Edukacja przedszkolna (Esiopetus/Förskoleundervisning) – prawo do opieki przedszkolnej mają wszystkie

dzieci, od 10 miesiąca do 6 roku życia, jednak edukacja przedszkolna nie jest obowiązkowa.



FINLANDIA

SZKOŁA POWSZECHNA

Szkoła podstawowa (Perusopetus/Grundläggande utbildning) obejmuje dzieci w wieku 7-16. Dzieli ona się

na 2 cykle nauczania: początkowe, które trwa sześć lat i trzyletnie przedmiotowe. Ponadto szkoły mogą

oferować dodatkowy rok nauki w 10 klasie, która nie jest obowiązkowa. Do klasy 10 uczęszczają uczniowie,

którzy nie dostali się do szkoły średniej lub nie podjęli jeszcze decyzji dotyczącej dalszej nauki.



FINLANDIA

SZKOŁA ŚREDNIA

Nauka w szkole średniej trwa 3 lub 4 lata i jest nieobowiązkowa. Uczniowie do wyboru mają: liceum

(Lukioulutus/Gymnasieutbildning) albo średnią szkołe zawodową (Lukiokoulutus/Gymnasieutbildning)

albo (Ammatillinen koulutus/Yrkesutbildning). Młodzi Finowie sami układają swój plan zajęć dostępnej puli

przedmiotów fakultatywnych oraz zaliczają te obowiązkowe. Średnie szkoły zawodowe oferują naukę zawodu

na poziomie podstawowym, pogłębionym i uzupełniającym. Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną

trwającą około półtora tygodnia. Uzyskanie tzw. kwalifikacji zawodowej uprawnia do kontynuowania nauki

na politechnice lub na uniwersytecie.
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STUDIA W FINLANDII

Uniwersytet (Yliopisto/Universitet), politechnika (Ammattikorkeakoulu/Yrkeshogskola) i akademia sztuk

pięknych - wszystkie te typy uczelni prowadzą studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie.



FINLANDIA



GRECJA
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System edukacji w Grecji

• szkolnictwo państwowe jest bezpłatne; istnieje dla chętnych sektor prywatny (czesne),

• wszystkie szkoły są koedukacyjne,

• uczniowie otrzymująw szkole bezpłatne podręczniki

z wyjątkiem języków obcych,

• kształcenie obowiązkowe trwa 11 lat i obejmuje dzieci w wieku od 4 do 15 lat,

• rok szkolny rozpoczyna się 10 września a kończy 15 czerwca.
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PRZEDSZKOLE

Edukacja przedszkolna obejmuje dzieci w wieku 4-6 lat; Przedszkola pracują w oparciu o krajową

podstawęprogramową przygotowaną przez Instytut Polityki Edukacyjnej,

SZKOŁA PODSTAWOWA:

Edukacja podstawowa trwa 6 lat dla dzieci w wieku 6-12 lat. Dzieci muszą mieć obowiązkowe badania

lekarskie (np. okulistyczne). Nauczyciel jest jeden i naucza wszystkich przedmiotów z wyjątkiem wf, muzyki

i języków obcych.Obowiązuje ocena opisowa i wyrażona literami.
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SZKOŁA ŚREDNIA I i II STOPNIA

Edukacja średnia obejmuje dwa cykle nauki. Gimnazjum dzienne trwa 3 lata dla dzieci w wieku 12-15 lat

i realizuje program podobny do szkoły podstawowej oraz ekologię, starożytną grekę, chemię biologię,

informatykę, technikę, zajęcia z gospodarstwa domowego, orientację zawodową. Gimnazja wieczorowe

przeznaczone są dla uczniów od 14 roku życia. Ukończenie gimnazjum daje wstęp do liceum

ogólnokształcącego lub zawodowego. Nauka trwa tam 3 lata dla uczniów w wieku 15-18 lat.

Skala ocen zawiera się między 0-20. Klasa 2 i 3 kończą się egzaminami państwowymi z przedmiotów

profilowanych.
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SZKOŁA ŚREDNIA I i II STOPNIA

Po ukończeniu 3 klasy liceummożna wstąpić do szkoły średniej II stopnia. Liceum zawodowe trwa 3 lata

i obejmuje przedmiotyogólne i techniczno– zawodowe (3 profile: techniczny, usług oraz morski).

W Grecji istnieją także gimnazja i licea wyznaniowe, mniejszości etnicznych, międzykulturowe,

eksperymentalne, muzyczne i specjalne.

Studia w Grecji

Na podstawie wyników w liceum prowadzona jest rekrutacja na studia. Wymagane jest także posiadanie

świadectwa państwowego z wynikami z egzaminu ogólnokrajowego z 6 przedmiotów. Szkolnictwo wyższe

trwa 3-4 lat i kończy się licencjatem; studia podyplomowe magisterskie trwają 1-2 lat.
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Mimo, że systemy edukacji w

Europie znacząco się różnią, to z

każdego z nich, możemy czerpać

inspirację w codziennej pracy z

dziećmi i młodzieżą.


