
 

Erasmus+ egyéni beszámoló (2019. május 13. - 2019. május 

17. Finnország,Tampere) 

Készítette: Szabadiné Viszmeg Erzsébet 

1. A tanulmányút általános értékelése 

 

      Pályázatunk fontos eleme volt, hogy partneriskolát keressünk és találjunk Nyugat- 

Európában (lehetőleg skandináv területen) két okból is, egyrészt szeretnénk KA 2 projektet 

megvalósítani, másrészt stratégiai céljaink között szerepel a minőségi oktatás biztosítása, a 

tanulói kompetenciamérések eredményeinek javítása. A skandináv országok oktatási 

rendszere Európában a legeredményesebbek közé tartozik, ezért is igyekeztünk ezen a 

területen találni partnerintézményt. Tampereen Kristillinen Koulu nevű keresztény fenntartású 

iskolával sikerült felvennünk a kapcsolatot, ami azért is tűnt jó választásnak, mert iskolánk 

evangélikus fenntartású, és reméltük, hogy hitéleti területen is tudunk együttműködni.  

A tanulmányút előkészítése a szakmai vezetőnk, Csiszár Katalin és Merja Kinnunen 

igazgatónőn keresztül, az ő közreműködésükkel történt. A fogadó intézményt tájékoztattuk, 

hogy mi a pályázatunk célja, mit szeretnénk megvalósítani ezen a tanulmányúton, illetve 

küldtünk egy rövid ismertetőt is az iskolánkról. A fogadó intézmény részéről is megkaptuk a 

szükséges információkat a felkészüléshez. Elkészítettünk egy bemutatkozó videót az 

iskolánkról, hogy a finn pedagógusok is betekintést nyerjenek a mi munkánkban. Csiszár 

Katalin megírta az angol nyelvű szöveget a film kommentálásához. 

Az interneten keresztül felkészültünk a helyi közlekedésre, tájékozódtunk a meglátogatott 

iskoláról. Az elérhető szakirodalom segítségével megismertük a finn oktatási rendszert, a finn 

oktatás eredményeit. Team értekezleten fogalmaztuk meg az előzetes kérdéseinket, 

meghatároztuk a megfigyelésünk fókuszát: elsősorban arra kerestük a választ, hogy milyen 

oktatási módszerekkel érik el a finn pedagógusok a nemzetközi méréseken kiemelkedő 

eredményeiket. Elosztottuk egymás között, hogy ki milyen területre figyel leginkább. 

Általános értékelésként a szervezést és az előzetes felkészülést is teljes mértékben 

eredményesnek tartom. 



A látogatásra kiválasztott iskola Tampere külvárosi részén található, 1-16 éves korig fogadja 

azokat a gyerekeket, akiknek a szülei a keresztény szellemiségű nevelést tartják fontosnak. Az 

iskolai részlegen 265 diák és 35 pedagógus tevékenykedik. Finnországban sokkal kevesebb 

egyházi fenntartású iskola működik, mint Magyarországon, így nagy területről fogadják a 

hozzájuk jelentkezőket. A tanulói összetétel heterogén mind vallási, mind képességszerinti 

megoszlásban. Ökonomikus szemlélettel végzik a hitéleti tevékenységet, a keresztény 

szellemiség kialakítását.     

 

2. A program eredményei 

 

    A partnerintézményben töltött egy hét lehetőséget adott, hogy alaposan megismerjük az 

iskola nevelő-oktató tevékenységét, kapcsolatokat építhessünk ki az ottani pedagógusokkal, és 

betekintést kapjunk a finn oktatási rendszerbe. Bár ez az intézmény speciálisnak számít 

Finnországban, mivel az iskolák döntő többsége állami fenntartású, de a finn kollégák a 

beszélgetések során mindig kitértek arra, hogy mi az, ami a finn állami iskolákban másként 

zajlik. 

Megfigyelési szempontom volt a finn tantervi előírások tanulmányozása. A pedagógusok 

szakmai-módszertani szabadsága érvényesül Finnországban, szabadon választhatják meg a 

taneszközeiket az iskola anyagi lehetőségeit figyelembe véve. A szülők számára ingyenes a 

tankönyvellátás, de az iskola a költségvetéséből fizeti, így ez némileg korlátozza a szabad 

választást. Az itteni pedagógusok elmondása szerint a finn tankönyvellátásban érvényesülnek 

az üzleti szempontok, és vannak nagyon jó tankönyvek digitális tartalmat is biztosítók, de 

azok ára meglehetősen magas, ezért ők nem azokat vásárolták meg diákjaik számára. A 

látogatott órákon azonban sokszor találkoztunk digitális tartalmakkal, minden tantermük 

felszerelt volt IKT eszközökkel, és azokat a diákok és tanárok is rutinosan használták. Ezen a 

téren eltérés a mi gyakorlatunkhoz képest, hogy tanulói eszközből keveset biztosít az iskola, 

inkább a saját eszköz használatát építik be az osztálytermi folyamatokba. A tartalmat tekintve 

azt állapítottam meg, hogy a felsőbb évfolyamokon kevés lexikális ismeretet oktatnak, inkább 

az önálló tanulói projekteken keresztül történik a kompetenciák fejlesztése. Nagyobb teret 

engednek a tanulói választásnak, mint mi; nem a tartalom az elsődleges, hanem az, hogy a 

tanuló az őt érdeklő témában elmélyedjen, és abból készítse el a projektzáró feladatot.  

Mivel a mi iskolánkban folyamatosan felmerülő probléma a tanulói túlterheltség, ezért 

kíváncsi voltam rá, hogy ezen a téren mit tapasztalok. Az órarendek-óraszámok 

összehasonlítása során azt állapítottam meg, hogy az alsóbb évfolyamokon jelentősen 



kevesebb a kötelező tanórák száma (általában csak napi 4 óra), az olvasás, matematika, írás a 

nap első egységében megvalósul, ezt követően pedig a kötetlenebb tanulási formák kapnak 

teret. A tanórai foglalkozások időtartamát is rugalmasan kezelik, a diákok aktuális állapotától, 

figyelmük tartósságától teszik függővé a szüneteket. Inkább egy hosszabb, egybefüggő 

foglalkozást tartanak, majd akár 40-50 perces szünet is következhet. A délutáni sávban 

gyakran tartanak rendhagyó foglalkozást a szabadban, például erdei kalandtúrára mentek, ahol 

megfigyeléseket végeztek. Másnap a tanórán kívül szerzett tapasztalatokat beépítették az órai 

munkába.  

A felsőbb évfolyamokon kialakított tanítási rend jobban hasonlít a mi rendszerünkre, de ott is 

sokkal több választási lehetőséget ad a diáknak. Az óraszámok idegen nyelvből, 

testnevelésből lényegesen alacsonyabbak (2-2), míg más műveltségterületeknél rugalmasan 

kezeli ezt, és kapnak egy időkeretet, amit különböző variációkban valósíthatnak meg. (Például 

a történelem- társadalomismeret heti 3 óra 4.-5.-6. évfolyamon, és azt bonthatják szét. 

Félévenkénti váltásban át is csoportosíthatják az órákat, így tulajdonképpen tömbösítenek.) 

         Szerettem volna tájékozódni a finn pályaorientációs tevékenységrendszerről, ehhez 

először az oktatás szervezeti kereteivel szerettem volna megismerkedni. Finnországban az 

óvoda nem kötelező, de az iskola előkészítő 6 éves kortól igen. Ugyanakkor a szülők többsége 

arra törekszik, hogy már az óvodáztatásba is bekapcsolódjanak, mert a tapasztalatuk szerint 

sikeresebb az iskolai karrierjük gyermekeiknek ebben az esetben. Ezt követően egységesen 7 

évesen kezdik az iskolát a finn gyerekek. 9. évfolyamig történik az egységes oktatás (azon 

belül 6+3 év), majd ezt követően a középiskola 3 év, ezt követően kezdik meg a felsőoktatást. 

A szakmát választók a 9. évfolyam befejezése után 2+2 év alatt szereznek szakmát. A 

pályaválasztást direkt nem segítik, de vannak iskolai tanácsadók, akik bármilyen téren 

nyújtanak támogatást, így a pályaválasztásban is. Az oktatásba beépített gyakorlati tantárgyak, 

a tanulók számára biztosított választható foglalkozások lehetővé teszik, hogy a tehetségüknek 

megfelelően orientálódjanak.  

A korai iskolaelhagyás a látogatott intézményben nem fordul elő, elmondásuk szerint az 

állami iskolákban azonban ez előfordul. Támogató, segítő tevékenységekkel avatkoznak be 

ezekben az esetekben, nem a szankcionálás az első. Interjú, egyéni tanácsadás, családsegítő 

bevonása segíti a családokat. A diáknak pedig, ha hiányzás miatt vonják be az eljárásba, heti 1 

óra egyéni foglalkozást biztosítanak, kijelölt körzeti iskolába kell járnia, és az alaptárgyakból 

kap plusz egy év oktatást.  

Tanulási tanácsadóként nagyon kíváncsi voltam, hogy a tanulás támogatása miként történik. 

Nagyon sok jó példát láttam a látogatott intézményben erre, már kicsi kortól tudatosan adják 



át a különböző tanulási módszereket, technikákat. Fokozatosan tanítják őket az önálló 

tanulásra. A tanulási folyamatban a diákok tévesztésit természetesnek veszik, nincs 

elmarasztalás, hanem lehetőséget adnak a javításra. Ennek szép példája volt 2. évfolyamon 

látogatott matematika óra, amelyen a tanítónő letett 2 megoldó kulcsot a tanterem közepén 

lévő szőnyegekre, a diákok pedig radírral mentek ellenőrizni az elvégzett feladatot. Ha 

hibátlanul oldották meg, saját maguknak adhattak egy nyomdával dicsérő jelet, ha volt benne 

hiba, azt kiradírozták, majd újra próbálkoztak. Ezzel az önismeretüket, önértékelési 

képességüket is fejlesztette a pedagógus.  

A tanulás sikerességét nagymértékben meghatározó kompetenciák fejlesztése sokszor nem 

direkt módszerekkel történik, hanem játékosan, versenyre hívják a tanulókat, kihívások elé 

állítják őket. A felsőbb évfolyamokon ez a projekteken keresztül, a missziós utakon valósul 

meg. Alsóbb évfolyamon is nagy hangsúlyt helyeznek a kompetenciafejlesztésre, például 

olvasási mozgalmat indítottak, melynek keretében két évfolyam egymást támogatva 100 

könyv elolvasását tűzte ki célul. A választott könyvekről a bejárati ajtón vezetnek listát 

könyvgerinc formában. Ez a felirat tartalmazza a könyv címét, szerzőjét, olvasóját, 

oldalszámát. Ezen túl minden hétfőn reggel 15 percig egymásnak olvasnak a kicsik és 

nagyobbak, ezzel ötleteket is adnak a könyvválasztáshoz. Amikor elérik a 100 könyvet, akkor 

megünneplik. Jelenleg a 400 könyv elolvasása a cél.  

A szociális haló működését, a szociális ellátásokat is tanulmányoztam. Hozzánk hasonlóan a 

tankönyveket a finn gyerekek is ingyen kapják meg, és számukra teljes körben ingyenes az 

iskolai étkezés is. Ez a déli étkezést jelenti. A kinti tartózkodásunk idején mi is az iskolában 

ebédeltünk, így megtapasztaltam, hogy nagyon egészségesen étkeznek, a diákok szabad 

szedéssel szolgálhatják ki magukat. A menü egy főfogásból (hal párolt zöldséggel, rakott 

tészta, leves, húsgolyó), salátából, esetenként sajtból áll, és hozzá víz automatából vagy a tej 

automatából ihatnak. Számomra nagyon szimpatikus ez a rendszer, amit korábban már a 

svédeknél is láttunk, és támogatnám, hogy hasonló rendszerre térjünk át.  

 

3. Utómunka 

 

       A tanulmányút tapasztalatait elsősorban saját tantestületemnek szeretném átadni. 

A pedagógiai tapasztalatokon túl Finnország bemutatását is tervezem, mert nagyon szép 

természeti adottságokkal rendelkezik, és számos kulturális élményben is volt részem. A 

tanulóknak ajánlani fogom a Mumin történetek elolvasását, az erről szóló múzeumi 

élményeim bemutatásával fogom motiválni őket az olvasásra.  Általános beszámolót tervezek 



a velem együttutazó két kolléganőmmel a teljes alkalmazotti közösségnek. Nagyon fontosnak 

tartom, hogy vezetőtársaimnak átadjam azokat a tapasztalatokat, amelyeket az 

oktatásszervezés területén szereztem.  

A tanulói kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó megfigyeléseimet, a tapasztalt jó 

gyakorlatokat iskolánk munkaközösségeinek fogom átadni.  

A szövegértési kompetencia fejlesztésére javasolni fogom a pedagógusoknak, hogy 

részesítsék előnybe az önálló tanulói tananyag-feldolgozást, dolgozzanak ki a látottakhoz 

hasonló programokat, amelyek az olvasóvá nevelést segíthetik. 

        A tanulmányúton szakmai kapcsolatot is sikerült kialakítani. A tanulmányút 

összességében előzetes várakozásaimnak megfelelően alakult, számos hasznosítható 

tapasztalatot szereztem. 

 


