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RENDHAGYÓ BESZÁMOLÓ A FINNORSZÁGI ISKOLALÁTOGATÁSRÓL 

 

2019. április 8 és 12 között vettem részt az Erasmus+ programban, amely során a finnországi 

Tapiolan Koulu intézményt látogattam meg. Az Espooban működő iskolában Maria Dean volt 

a mentorom, akinek a segítsége nélkül a programom nem valósulhatott volna meg. Az 

alábbiakban egy olyan beszámoló olvasható, amelyben a tanítás és a tanulás legérdekesebb 

jellemzőit gyűjtöttem össze. 

 

Az iskola Helsinki közelében, a „finnországi szilíciumvölgyként” is emlegetett Espoo-ban 

található, s néhány éve újították fel. Tulajdonképpen nem is egy, hanem két iskoláról van szó: 

egy 13-16 éveseket tanító iskola (Tapiolan Koulu) és a 16-19 évesekkel foglalkozó 

középiskola (Tapiolan Lukio). Óráim többsége a Kouluban volt, ahol kedvesen fogadtak a 

kollégák, és akiknek az óráin egyfajta „hospitálási gyakorlaton” vettem részt.  

 

Alapvetően meglepett, hogy technikailag és digitálisan milyen jól felszerelt iskolába 

érkeztem. A tantermekben felállított óriási konzolok egyszerre szolgáltak számítógépként és 

képernyőként, de ezen kívül a tanárnak saját tantermi laptop vagy pc, illetve egy – a 

tankönyvet a képernyőre kivetítő – vetítőgép is a rendelkezésére állt. A diákok számára a 

tanár egy nagy fémszekrénybe zárt kocsin hozta be a tableteket (Chromebook vagy Ipad), 

vagy a laptopokat, a szekrény egyszerre szolgált tárolásra és töltésre. A tanárok többsége 

rendszeresen használta a Google Classroom platformot, ahol saját tanulócsoportjaikat 

tartották nyilván és érhették el, itt osztották meg a tananyagot, adták ki a házi feladatot stb. 

Alapvetően jól strukturált, az oktatási célokat hatékonyan kiszolgáló felhő alapú szolgáltatást, 

amit az iskola a gmail szolgáltatáson keresztül igényelhet. A tabletek és az iskola egész 

épületében elérhető internet lehetővé tette, hogy a tantermen kívüli tanulási tereket (pl. 

könyvtár, folyosó) is kihasználhassák a diákok, akik nem pusztán tartalomfogyasztásra (pl. 

okostelefon), hanem tartalom előállítására is használható eszközökkel (Ipad, laptop) végezték 

kiscsoportban a munkájukat (pl. videó cv összeállítása megadott szempontok alapján). 

Ugyanakkor a finnek egyáltalán nem öntötték ki a fürdővízzel a gyereket: a tankönyv, a 

munkafüzet, toll és ceruza ugyanúgy a tanulás része, mint a legmodernebb technika. 

 

A másik figyelemreméltó különbség a tanulásszervezésben nyilvánult meg: a tantestület maga 

döntött amellett, hogy kipróbálja a 75 perces órákat, ami jobban lehetővé teszi, hogy egy adott 

feladattal kiscsoportban elmélyüljenek a tanulók. Nem véletlen, hogy a már korábban említett 
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tantermen kívüli tanulási tereket is kihasználják, hiszen ezáltal nincsenek bezárva 75 percre 

egy adott terembe a diákok. Az angliai iskolalátogatási élményemhez hasonlóan itt is gyakori, 

hogy a tantermek egyik, a folyosóra nyitott oldalán végig üvegablakok vannak, vagyis bárki 

be tud tekinteni, hogy mi folyik az órán. Ez aztán az igazi transzparencia! Meglepett, hogy a 

tanulócsoportok kisebbek (jellemzően 16 – 22 fős), de ekkora csoportokban tanítják az idegen 

nyelvet vagy éppen a történelmet. Vagyis nincs különbség a tanárok terhelése között, akik 

jellemzően 12 – 14 db 75 perces órát tanítanak hetente (korábban 22 – 23 órát a 45 perces 

rendszerben).  

 

Mentorom egyúttal megismertetett egy új tanulásszervezési módszerrel, ami az egyéni 

tanulási útvonalakkal próbálja differenciálni a tanulócsoportot. Ehhez egy olyan – a tanulók és 

a tanár által egyaránt szerkeszthető – táblázatot rendelt, amiben a diákok választhatnak három 

lehetséges útvonal („túlélő”, „gyakorlott” és „szakértő”) és ahhoz tartozó feladatok közül, 

aminek teljesítése több hetet is igénybe vehet. Vagyis a tanulók nagyobb szabadságot és 

önállóságot kapnak, ami elősegíti az egyéni felelősség, az önszabályozás és a motiváció 

megerősödését. A tanórán ezt leginkább abban lehetett észrevenni, hogy mindenki 

elmélyülten foglalkozott valamilyen feladattal, de a tanár időt tudott szakítani arra, hogy a 

gyengébbekkel külön is foglalkozzon.  

 

Az előbbi módszer ismertetése kapcsán is jól láthatók azok az attitűdök, amelyek a tanulói 

munkában, a tanárok és a tanulók közötti együttműködésben megvalósulnak. Alapvetően 

érezhető volt a szabadság és tolerancia jelenléte, ami nem nélkülözött bizonyos ésszerű 

kereteket (pl. papírzsebkendőért kimehetett a tanuló a tanteremben levő mosdóhoz, de az 

étkezés és az innivaló fogyasztása nem volt megengedett tanórán). A személyre szabott 

tanulási útvonal használata még ebben a modern iskolában is viszonylag új 

kezdeményezésnek számított, de jól illeszkedik abban a sémába, amely a finn diákokat 

nagyobb önállóságra és felelősségre neveli, miközben szemmel láthatóan motiváltak voltak a 

tanulók szinte minden órán (amikor a 75 perces óra közepén elengedték őket rövidebb-

hosszabb időre, akkor is a feladataikkal foglalkoztak). Jól látszott továbbá az is, hogy a 

szövegértés és a digitális kompetencia fejlesztése a tanulói jóllét biztosításával járnak együtt – 

ami egyben a finn oktatási rendszer egyik fontos alapelve (az egyenlő lehetőségek 

biztosításán túl). A praktikum és a valós élettel levő szoros kapcsolatot pedig mi sem 

jelképezheti jobban, mint az, hogy háztartástan órán megtanulnak főzni, míg technika órán 
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saját egyéni vagy közösségi céljaikat szolgáló tárgyakat (pl. fekvenyomó pad, koncerthez 

díszlet) készíthetnek a diákok. 

 

Összefoglalva nagyon hasznosnak bizonyult a finnországi iskolalátogatás, amely lehetővé 

tette számomra, hogy megtapasztaljam a finn oktatás alapvető értékeit, a tanárok közötti 

együttműködést, illetve azt az innovációs készséget, ami nem teszi kényelmesekké a finneket: 

egyáltalán nem ülnek a babérjaikon, hanem továbbra is kísérleteznek és igyekeznek megújulni 

az oktatás folyamatában. Ennek lehettem tanúja kint – és ezt az élményt hoztam magammal 

haza. 

 

 
Csoportmunkában tanulnak a diákok minden tantárgy esetében 
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Mosoly, fénymásolat, tablet – és semmi stressz 

 

 

 

 
Tantermen kívüli tanulási terek 
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A régi és az új oktatási eszközök egyaránt megférnek Finnországban 

 

 

 

 
Háztartástanóra tankonyhában és igazi ebéddel 
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Készül a koncerti díszlet technika órán 

 

 

 

 
Maria Dean segítsége nélkülözhetetlen volt 

 

 


