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1. A tanulmányút értékelése 

 

A Kossuth Lajos Általános Iskola és AMI vezetése és pedagógusai egyaránt nyitottak arra, 

hogy az oktató-nevelő munkát mind hatékonyabbá, mind a tanulók szerint élvezetesebbé 

tegyék. Ezt az is bizonyítja, hogy már a harmadik nyertes Erasmus+ pályázatot valósítjuk 

meg, aminek keretében egy finn iskolalátogatásra is sor került. 2016-ban egy svéd iskolát 

látogattunk meg, így volt egy előzetes elvárásunk arról, vajon mivel fogunk találkozni. 

Az iskola megtalálása nem volt könnyű feladat. A partnerkereséshez felhasználtuk a 

School Education Gateway kínálta lehetőségeket, a fenntartó Evangélikus Egyház Külügyi 

Osztályának kapcsolatait, valamint az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és 

Továbbképző Intézet tanácsát is kikértük. Korábbi Erasmus+ svéd partneriskolánk finn 

kapcsolatait is megkerestük. Végül a 2016 márciusában a Tamperei Keresztény Iskolával 

kialakult kapcsolatunk segített a partner megtalálásában. Az iskola igazgatójával, Merja 

Kinnunenel Csiszár Katalin szakmai vezető folyamatosan e-mailben tartotta a kapcsolatot, a 

résztvevők előtte közösen team értekezlet formájában megfogalmazták a megfigyelni kívánt 

területeket, illetve azt, melyikünk milyen részterületet figyeli meg a hatékonyság javítása 

érdekében. Ezeket e-mailben el is küldtük az igazgatónőnek, ezzel is segítve a minél 

hatékonyabb megfigyelést. Nagyon örültünk annak, hogy a partnerintézmény is egyházi 

iskola, így az oktatási sajátosságokon kívül a hitéletet is meg tudtuk figyelni. Finnországban 

mindössze 15 egyházi iskola van, így a 260 fős intézménybe egész távolról is naponta járnak 

be a diákok. A 35 fős tanári kar azonban nagyon figyelt arra, hogy ne csak a csekély számú 

egyházi iskolákról kapjunk átfogó képet, hanem a többiről is, így a pedagógusok a tanórák 

tapasztalatainak átbeszélésekor mindig elmondták, hogy ez hasonlóan, ugyanígy vagy esetleg 

teljesen máshogy történik a nem egyházi iskolákban.  Tapasztalataim szerint az oktatási elv 



mindkettő típusnál ugyanaz, az egyházi iskolákat a hit azonban minden tanórán áthatja, nem 

hittan órákról beszélhetünk, hanem minden órában pár percben, de jelen van a vallás. 

 

 

2. A program eredményei 

 

Az iskolalátogatás során sikerült átfogó képet nyernem a finn oktatási rendszerről. A 

legfontosabb és a magyartól legeltérőbb tulajdonságának a nagyfokú gyakorlatiasságot, 

kevesebb elméleti anyag oktatását láttam. Nagyon tetszett a történelem tanáruk azon mondata, 

hogy nem akarja a diákjainak megtanítani az anyagot, inkább arra törekszik, hogy önállóan 

véleményt formáljanak, vitázzanak, érveljenek, esszékben fejtsék ki saját véleményüket. 

Szerinte általános iskolában nem fontos a tényszerű adatok megtanulása, mivel a 

középiskolákban úgy is előröl kezdik a tananyagot. Ugyanezt a törekvést látom abban is, hogy 

a tanórák és szünetek hossza flexibilis, mindig a tanulók pillanatnyi állapota dönti el, az, hogy 

az adott órán mekkora anyag befogadására képesek. Így láttunk például 90 perces tanórát 

másodikosoknak, a tanító úgy látta, teljesen jól tudnak figyelni, majd utána az ebéd után közel 

egy órát játszhattak a közeli erdőben. Az iskola idilli környezetben, tó partján, erdő mellett 

található, ezt a pedagógusok maximálisan kihasználják. Láttam „felfedező kaland órát”, ahol 

az első osztályosok a szabadban játszottak és tanultak is egyben: mikroszkópokat vittek 

magukkal, amivel megfigyelték a növényeket. Mindössze a foglalkozás végén szedtek 

személyenként egy növényt minden részével, mivel ez már a másnapi órájuk feladata volt. A 

pedagógusok használnak tankönyveket, munkafüzeteket, de más rendszerben, mint mi. A 

tankönyv mintegy olvasmányszerűen mondja el az adott anyagot. Minden, ami ezen felüli (pl. 

angolból a nyelvtani anyag, a szószedet, a feladatok) a munkafüzetben van. Így a tartós 

tankönyv valóban tartós tud lenni. A tanórák száma egyes osztályokban nem szigorúan 

meghatározott, államilag azt döntik el, hogy az iskola befejezéséig melyik tárgyból hány órát 

kell tartaniuk, azok évfolyamok szerinti elosztásában az iskolák szabad kezet kapnak. Ez 

nagyon jó, mert a helyi adottságokat teljesen ki lehet használni, ám nyilván problémát okozhat 

egy esetleges iskolaváltásnál. A gyerekek kapnak házi feladatot, de nem sokat és a szülőknek 

is felelőssége van a gyerekek tanulásában, egy harmadikos angol órán láttam, hogy a 

pedagógus feladott egy szöveget otthoni olvasásra, a szülőknek pedig aláírással kell 

igazolniuk, hogy a diák valóban elvégezte ezt a feladatot. Több órán láttam, hogy a házi 

feladatot együtt ellenőrzik le, de az órai munkákat a tanulók önállóan ellenőrzik. Erre egy 



második osztályos matematika órán láttam nagyon jó gyakorlatot. A tanulók önállóan 

dolgoztak, a munka végén a terem közepén lévő szőnyeghez mentek, ahol 2 olyan munkafüzet 

volt, amiben a megoldásokat is megtalálták. Csak radírt vittek magukkal, ha hibás volt egy-

egy feladat, kiradírozták és a helyükön újra megoldották. Ha a következő ellenőrzésnél nem 

volt hiba, akkor egy nyomdát tettek a feladat mellé. Ez jelzi a tanító számára, hogy a feladat 

jó. Az oktatásukban szinte mindig megfigyelhető volt a két pedagógusos rendszer: a kis- 16 fő 

körüli- osztályokban is két pedagógus volt, így a sok önálló munkánál a lassabban haladókat 

mindig tudták segíteni.  

Nyelvtanárként nagy érdeklődéssel vártam a nyelvi órákat. A korai nyelvoktatás nagyon 

érdekes náluk. A rendszer pont jövőre fog változni, jelenleg angolt 3. osztálytól tanulnak, de a 

másodikosok elvben matematika óráján már jelen, jövő és múlt időben is mondtak 

mondatokat, pl. ma milyen nap van, holnap milyen lesz. A harmadikos angol óráján a kezdő 

csoportban azt láttam, hogy a könyv anyagát kivetítve meghallgatták (a könyvben nem 

dolgoznak semmit, abban csak az olvasmány van, minden feladat, nyelvtan, szószedet a 

munkafüzetben van), majd párban elolvasták azt, közben a két pedagógus figyelte, segítette 

őket. Egy éneket közösen énekeltek el, ami nagyon megfelelt életkori sajátosságukból adódó 

érdeklődésüknek. A házi feladat rövid volt, de a szülőnek otthon alá kell írni, hogy igazolja, 

hogy a gyerek otthon többször elolvasta az olvasmányt. A közös olvasás a későbbi szerepek 

szerinti eljátszást segítette. A felső tagozatosok életkori sajátosságuknak megfelelő szöveget 

hallgattak meg az internet biztonságos használatáról, az internetes zaklatásról. Később ehhez 

kapcsolódóan feladatokat oldottak meg online felületen. Akinek volt saját okos eszköze azon 

dolgozott, a többiek iskolai laptopokat használtak. Egy másik angol órán a diákok év végi 

esszéjükön dolgozhattak. Meghatározott időt kapnak egy-egy téma feldolgozására, arról 

esszét készítenek és elküldik a tanáruknak.  

 A finn iskolarendszerben a számonkérések nem olyan gyakoriak, mint nálunk. Egy-egy 

tantárgyból évente általában csak egy osztályzatot kapnak 10-es skálán. Bukás nincs, 5-östől 

felel meg a diák. A lemaradóknak külön fejlesztési tervet készítenek, nagyobb figyelmet 

kapnak.   

 A 260 tanulóra az intézményben főznek, nagyon pici ebédlőjük van, ahol az osztályok 

beosztás szerint ehettek. Finnországban minden diák és tanár ingyen kap ebédet, svédasztal 

szerűen vehetnek az ételekből, nincs pazarlás, fegyelmezetten étkeztek. Érdekes, hogy húst 

egyáltalán nem adnak, azonban szinte minden nap kapnak halat és zöldség nélkül nem lehet 

egy ebéd sem. A nap végén a gyerekekkel együtt esznek a szakácsok is, valamint az éppen ott 

tartózkodásunk során lévő közös csoporterősítő foglalkozásukra is meghívták a konyhai 



alkalmazottak is. Nagyon tetszett, hogy az ebédlőből nyílik a tanulói „lánytechnika” terem, 

ahol a diákok főzni tanulnak, egyik szakácsuk tanította őket, a megfőzött ételt pedig a 

gyerekek az ebédlőben fogyasztották el. A főzés órák 7. évfolyamon kötelezőek heti 3 órában, 

nyolcadiktól választhatóak heti 2 órában. Az alsóbb évfolyamoknak nincs ilyen órája, de a 

tanáraikkal lehetőségük van arra, hogy közösen főzzenek tanórai keretben. 

 A finn kollégák nem csupán oktató munkájukba engedtek betekintést. Meghívtak 

bennünket értekezleteikre is. Nagyon érdekes volt számomra, amikor azt beszélték meg, hogy 

hogyan kezeljék azokat a tananyagokat, amire már látják, hogy nem lesz idő befejezni. Nem 

aggodalmaskodtak rajta, meghatározták, mi a legfontosabb, amit még tanítanak, a többit 

egyszerűen kihagyják, nem frusztrálják ezzel a gyerekeket és önmagukat sem.  

Mivel iskolánkban diákönkormányzatot segítő pedagógus vagyok, nagyon érdekelt, hogy 

hogyan oldják meg az önszerveződést a finn iskolákban, milyen tanulókat érintős szabályozás 

van. Az iskolai megjelenéssel kapcsolatosan nincsenek szabályok, mégis alig láttunk diákot 

festett hajjal, kirívó öltözékben. Talán csak az az egy „szabály” van, hogy vigyáznak a rendre, 

néhány tanulónak volt váltócipője, a többiek zokniban közlekedtek teremben, folyosón, 

ebédlőben, de a tanárok ugyanúgy. A tanulók önszerveződése, a szabadidő szervezése 

kiemelten érdekelt, erre nagyon jó példát láttam, amiről az iskolai módszertani 

gyűjteményben jelentettem meg jó gyakorlatot. Egyik délelőtt a 9.-es diákok bemutatójára 

került sor, amelyen szülök, egyházi és városi vezetők is részt vettek. Megtudtam, hogy a 

gyerekek osztályszinten első osztály óta pénzt gyűjtenek: részt vesznek jótékonysági 

programokon, süteményt sütnek és árulnak, stb., 9.-ben a szerzett összeg függvényében egy 

külföldi osztálykiránduláson vesznek részt. A gyerekek ebben az évben Magyarországra 

látogattak. Ez is nagyon érdekes volt, hogy ezért ők maguk dolgoznak meg, de ahogy erről 

beszámoltak, az egyszerűen fantasztikus volt. A sportcsarnokuk olyan, hogy fél óra alatt a sík 

felületen lelátót tudnak kihúzni színpaddal, majd fél óra alatt ezt visszaszerelik.  A gyerekek 

átalakították a csarnokot, kezelték a hangosítást, kivetítéssel egybekötött beszámolót adtak, 

közösen imádkoztak, hálát adtak, amiért eljuthattak oda. A műsorukban 2 dalt is előadtak 

zenei kísérettel, több hangszerrel. Mindezt teljesen önállóan oldották meg.  

Nagy örömömre egy tanórán is láthattuk a diákok önszerveződésének megnyilvánulását. 

Az óra közepén egy gyerek hang valamit finnül bemondott az iskolarádiójukban. Arra a 

néhány másodpercre tanár, diák abbahagyta a munkát és a bemondóra figyelt. A mi 

iskolánkban is működik iskolarádió, de ez mindig a pedagógusokkal közösen létrehozott 

műsor. Itt a diákok önállóan oldották meg ezt is.  



A tanulmányút során több kompetenciám is fejlődött. Mivel az iskolalátogatások során a 

kollegákkal, diákokkal egyaránt angolul beszéltünk bármilyen ügyintézést is angolul tudtunk 

megoldani, leginkább idegen nyelvi kompetenciám fejlődött. Másrészt véleményem szerint 

szakmai kompetenciám is lényegesen javult, mivel a magyar tanítási módszerektől nagyon 

különböző mintákat láttunk, amiből többet is szeretnék kipróbálni a mindennapi munkám 

során. Fejődött társas és szervezési kompetenciám is. A diákönkormányzati munkámhoz is új 

ötletekkel gazdagodtam. Erősödött szociális kompetenciám is a külföldi kollégákkal való 

megismerkedés és kapcsolattartás következményeként és ennek eredményeként fejlődött 

szakmai együttműködési kompetenciám is. A tanulmányúton való részvétel magában foglalja 

a szakmai fejlődésben elkötelezettség, önművelés kompetencia fejlődését is.   

 

3. Utómunka 

 

Hazautazásunk után az iskola vezetőségével leültünk és egy team értekezlet keretében 

elmondtunk tapasztalatainkat, ötleteltünk a lehetséges változtatásokról, megbeszéltük, hogy 

ebből milyen változtatási lehetőséget viszünk a nevelőtestület elé a következő értekezleten. A 

vezetőtesületi értekezleten a munkaközösségek vezetőivel is megbeszéltük a tapasztalatainkat, 

valamint a résztvevők saját munkaközösségeikben is beszéltek erről.  Mivel 

diákönkormányzatot segítő pedagógus is vagyok, természetesen az osztályok képviselőivel is 

beszéltem tapasztalataimról és az őket érintő dolgokról. Diákjaim szülei és minden érdeklődő 

iskolánk honlapján, az iskola, valamint az iskolai Erasmus+ KLEÁI Facebookos csoportban is 

megtalálja a beszámolómat. Városunk minden lakója a helyi médiában (Vadkerti Újság) 

értesülhet a tanulmányútról és annak gyakorlati jelentőségéről. A két iskola pedagógusai 

egyetértettek abban, hogy keressük egy közös KA2-es pályázat lehetőségét, ehhez további 

partnereket keresünk.  

A tanulmányút minden szempontból megfelelt elvárasaimnak, a megfogalmazott céljaim el 

tudtam érni, átfogó képet kaptam a sikeres finn oktatási modellről. A külföldi partnerek 

mindent megtettek azért, hogy az iskolalátogatásaink során minél mélyebben betekintést 

nyerhessünk a finn iskolarendszerbe, személyes beszélgetéseink során kérdéseinkre 

készségesesen válaszoltak.  A két iskola a jövőben is közös munkát tervez.  


