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ENSENYAR COM
A FINLÀNDIA
33 estratègies senzilles per aconseguir
més felicitat a les aules
¿Alumnes més feliços, mestres més relaxats
i un aprenentatge millor?
Sona utòpic, però els finlandesos
ho han aconseguit.
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L’any 2001, Finlàndia va sorprendre el món quan els seus
alumnes van aconseguir els millors resultats a les proves del
PISA, que serveixen per avaluar les habilitats en matemàtiques, ciències i comprensió lectora dels alumnes de 15
anys. I avui aquesta nació nòrdica continua meravellant.
Com s’ho fa l’educació finlandesa —amb poques hores de
classe, pocs deures a casa i pocs exàmens— perquè els
seus estudiants obtinguin les puntuacions més altes a les
proves PISA, que superen fins i tot les dels estressats i sacrificadíssims escolars asiàtics?
Amb la idea de descobrir els secrets del seu èxit, el mestre
nord-americà Tim Walker va anar a viure a Hèlsinki i va
començar a treballar en una escola pública, amb nens de
cinquè de primària. En aquest llibre reuneix tot el que hi va
aprendre i revela com es poden aplicar, en qualsevol aula del
món, les millors pràctiques de les escoles finlandeses, que
ell resumeix en 33 estratègies senzilles per fer les classes
més alegres, relaxades i productives.
Amb el suport de

És un mestre nord-americà que viu a Hèlsinki. Es va traslladar a Finlàndia per millorar les seves habilitats professionals,
una experiència que narra al seu blog, Thaught by Finland
(www.taughtbyfinland.com), que és la llavor d’aquest llibre.
També escriu articles sobre educació per a la revista The
Atlantic i col·labora extensament en altres mitjans especialitzats com ara Education Week Teacher i Educational Leadership.
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