
 

Benchmarking Finnish Schools 

 

Dobre praktyki na przykładzie szkoły fińskiej 

 
Opracowanie: 

Kazimierz Klekotko, Joanna Wap 

na podstawie materiałów Jenni Kiiskinen 

z Liceum w Ylojarvi  

 



Kiedy? Jak działa? 

Praca w zespole2 

1. okres 

2. okres 

3. okres 

4. okres 

5 okres 

 zawsze w 2 okresie 
(październik- listopad 

 7 tygodni 
 Wszyscy uczniowie klas 

1 (ok. 150, 6 klas) 
 5-6 uczniów w zespole 
 5-6 zespołów na klasę 
 6 klas, 1 nauczyciel-

trener na klasę 
 Lider zespołu na każdy 

tydzień 



Tworzenie zespołów uczniowskich: 

 Zespoły tworzy nauczyciel- trener w swojej 
klasie 

 Uczniowie wykonują test Bilbina (9 typów ról 
w zespole) 

 Zespoły: różne role, zdolności, płcie 

 Nie można zmienić zespołu w trakcie  

 Początek-24 godzinny „school camp”: zajęcia 
integrujące, budowanie więzi itp. 



PO CO ? Punkt widzenia 
nauczyciela 

Dlaczego? Punkt 
widzenia ucznia 

 Współpraca z kolegami 
(we-spirit) 

 Rozwój zawodowy 

 Uzasadnione wykorzystanie 
ICT 

 Zmiana roli: nauczyciel- 
trener 

 Wzrost motywacji i efektów 
uczenia się 

 Coś innego  

 Nacisk an uczenie się a nie 
nauczanie 

 Uczymy się uczyć, uczymy 
się o sobie 

 Umiejętności i wiedza – 
głębsze rozumienie zjawisk  

 Radość i większa motywacja 
 Współpraca i współdziałanie 
 Dzielenie się pasją, 

umiejętnościami,  
 My –zamiast- Ja 



Przykłady projektów międzyprzedmiotowych: 
2014: Fiński, Angielski, Fizyka, Geografia, Doradztwo zawodowe 

2015: Fiński, angielski, Biologia, Matematyka, Psychologia, Sztuka, 
Doradztwo zawodowe,  

2016: Fiński, Szwedzki, Chemia, Geografia, Doradztwo zawodowe 

2017: Fiński, Szwedzki, Chemia, Geografia, Doradztwo zawodowe 

2018: Fiński, Angielski, Nauki społeczne, WF, Doradztwo zawodowe 









 Przygotowania są żmudne i wymagające, ale 
efekty opłacalne 

 Zespół analizuje rzeczywiste zjawiska 
twórczo i szeroko 

 Wyniki i opinie są dostępne dla innych 

 Konstruktywny feedback jest akceptowany i 
niezbędny 

 

 



 Mad scientist (tworzymy zupełnie nowe 
urządzenie pomiarowe do zjawisk 
geograficznych za pomocą fizyki) 

 What a ball! (budujemy ziemię w 3D, aby pokazać 
ewolucja i różne środowiska zmieniały gatunki) 

 Mental Health Capmagin (zaplanuj kampanię 
zdrowia psychicznego młodzieży, aby podnieść 
świadomość i fundusze. Nagraj video, zrób 
głosowanie na najlepsze na fb, wyłoń zwycięzcę.) 

 L.A.R.P. (Jak ludzkość przetrwa kataklizm?, 
przykłady egzystencji gatunków itp.) 

 



 Burzy szkolne mury 

 Wzmacnia różne sprawności uczniów 

 stymuluje działania na wielu poziomach: 

dowiedz się/ przedyskutuj/podziel się/stwórz/ 
oceń i przeprowadź ewaluację 



 są bardziej zmotywowani i otwarci na 
wyrażanie głośno opinii 

 rozumieją, skąd bierze się ocena 
 uczą się odpowiedzialności za swoje działania 
 mają poczucie satysfakcji i inspiracji 
 mogą odkryć nasze role/cele życiowe 

 
 Integrujemy zespół, doceniając odegrane role 

i wyznaczamy kolejne w nowym zespole 
 Wyzwala się duch współpracy – „we spirit” 

 
 
 
 





 Mając utworzony zespół nauczycieli do 
projektu, powołaj stosownie dobranych 
uczniów 

 Określ konkretny cel do realizacji dla 
nauczycieli i uczniów 

 Każdy opiekun daje stopniowy i konkretny 
feedback i wsparcie dla zespołu uczniów 

 Rozumiemy, że każda grupa jest inna w 
swojej kreatywności  i taką ją doceniamy 

 

 







Kiitos/thank 
you/dzięks! 


