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1. Az ország általános bemutatása, a társadalom „általános állapota” 

Finnországot a világ legversenyképesebb országai között tartják számon, sikerült hátrányaiból 

előnyt kovácsolnia – ezt sokan a „finn csodának” nevezik. Finnország népessége 5,4 millió fő, 

a népsűrűség csak 15,7 fő/km². A lakosság zöme, mintegy 1,3 millió ember  az ország déli 

részén, a főváros, Helsinki környékén él. Az ország további nagyobb városai Espoo, Tampere, 

Vantaa és Turku délen, Oulu pedig északon.  

Finnországnak két hivatalos nyelve van: a finnt a népesség 90 százaléka, a svédet 6 százaléka 

beszéli.  

Finnország többpártrendszerű parlamentáris demokrácia, élén a köztársasági elnökkel. 

Finnország 1917. december 6-án kiáltotta ki az orosz birodalomtól való függetlenségét. 

Függetlenné válása óta az ország nyugati demokráciája érintetlenül vészelte át a második 

világháborút és a hidegháborút, majd vált az Európai Unió tagjává 1995-ben. Az 1940-es 

évektől Finnország északi jóléti társadalommá vált. A modernizáció rendkívül gyorsan ment 

végbe az országban. Az urbanizáció, az iparosodás és a szolgáltatói társadalom kiépítése 

jórészt egyidejűleg történt. A férfiak és nők egyenjogúsága hangsúlyos, amiben kulcsszerepe 

van a szociális rendszernek. Az adóbevételek fontos alapját képezik a finn jólétnek és 

társadalomnak. Az iparosodás későn kezdődött, de az átalakulás az elsődleges termeléstől a 

munka- és tőkeigényes termelés, majd a tudásalapú gazdaság felé gyorsan történt. Az 

globalizáció magas szintű, a külkereskedelem szerves része az üzleti kultúrának. A 90-es 

években a tudás volt a gazdasági növekedés és átalakulás motorja, és kevesebb, mint egy 

évtized alatt Finnország az ICT szektorra specializálódott gazdasággá vált. Az elektronika és a 

high-tech mellett a hagyományos iparágak is megmaradtak. Finnország egyike a világ vezető 

fakitermelőinek. Az erdők mellett Finnország természeti kincsének számítanak az ipari 

felhasználásra alkalmas kőzetfajták. A finn gazdaság legfontosabb szektora a szolgáltatási (65 

%), melyet a feldolgozóipar követ (31 %). Az elsődleges termelés aránya 3 %. Finnországban 

tervszerűen próbálják az innovációt támogatni, olyan csatornák és kezdeményezések által, 

mint a nemzeti innovációs stratégia, a technológiai programok, valamint a területi 

tudományos es technológiai parkok hálózata. Az ország az elsők között van az egy főre jutó 

K+F kiadások terén. Finnország a társadalmi újítások terén is vezető helyen áll. A finn 

vállalkozások az új technológiák alkalmazásának úttörői. A finn mérnökök és tudósok 



nemzetközi rangot vívtak ki maguknak több területen és számos termékkel. Ide tartozik sok 

erdőipari, mérnöki, informatikai és kommunikációs termék.  

1923 óta teljes vallásszabadság van Finnországban. A finnek többsége az evangélikus 

(lutheránus) egyház tagja (mintegy 78%), míg 1,1% az ortodox egyház tagja. Finnországban a 

bevándorlók számának növekedésével más vallások is egyre általánosabbá válnak. A lakosság 

mintegy 1,4 százaléka az evangélikus és ortodox egyházon kívüli más egyház tagja. Évente 

több mint 20 000 külföldi érkezik Finnországba, legtöbbjük Európából és Ázsiából. Politikai 

menekülteket korlátozott számban, előre megállapított kvóták szerint fogad az ország és 

biztosít számukra menedékjogot. Az egyenjogúság Finnországban nagyra becsült érték, és 

hosszú történelmi gyökerei vannak. Az egyenjogúság tömören azt jelenti, hogy minden ember 

egyforma elbánásban részesül, mindenkinek ugyanazok a jogai és kötelezettségei. Finnország 

a világ egyik legdemokratikusabb országa, melynek kormánya tiszteletben tartja a mindenkit 

megillető szólásszabadságot. A sajtószabadságnak hosszú története van Finnországban. Az 

első információszabadságról szóló törvényt 1766-ben hozták létre. Ma a szólásszabadságot és 

az információhoz jutás jogát az alkotmány garantálja. A médiában nincs cenzúra. Finnország 

példamutató abban, ahogyan az újságírókat és a hírmédiákat tisztelik, és védik őket a jogi 

visszaélésektől. A szólásszabadság joga nem csupán a médiára korlátozódik. Minden 

állampolgárnak joga van az információhoz, a meghallgatáshoz és véleménye kifejezéséhez. 

Ez a jog azonban korlátozásokkal is jár, törvénybe ütköző például a rágalmazás, az 

istenkáromlás, valamint a fajgyűlöletre utaló beszéd is.  

A Team Finland hálózat Finnországot és Finnország érdekeit képviseli külföldön: segíti a finn 

vállalatok nemzetközi piacra lépését és a finnországi befektetéseket, valamint fejleszti az 

országimázst. A Team Finland működési modellje az említett területek kulcsfontoságú 

szereplőit és szolgáltatásait fogja össze. A hálózat magját az e területen 

működő,  közpénzekből finanszírozott szervezetek adják: a minisztériumok, Finnország 

külképviseleti hálózata, a Finpro, a Tekes, a finn kulturális és tudományos intézetek, a 

Finnvera, a Finnfund,  valamint a Gazdaságfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi 

Centrumok (ELY) hálózatára épülő regionális nemzetközi kapcsolati központok. A Team 

Finland hálózat segíti cégének nemzetközi piacra lépését, növekedését és sikerét a globális 

piacokon.  

 

 



2. Az oktatási rendszer jellemzői; az oktatás szerkezete 

Az oktatás szabályozásáért az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Nemzeti Oktatási 

Tanács közösen felel. A pártok közt egyetértés uralkodik az oktatás tartalmát és irányát 

illetően. A törvényi keretet az 1998-ban elfogadott közoktatási törvény biztosítja. A jelenlegi 

központi tantervet 2004-ben fogadták el, és 2006 augusztusától annak megfelelően tanítanak 

az iskolákban.  Az iskolák többsége önkormányzati irányítás alatt áll Finnországban, amit az 

állam finanszíroz, ennek ellenére megvan az autonómia az adminisztráció terén. A 

magániskolák aránya meglehetősen alacsony. Nincs iskola felügyeleti rendszer, és 

a tankönyvek centralizált kontrolját is megszűntették 1992-ben. Az iskolák egy szélesen 

értelmezett tantervet követnek, amelyet a Finn Nemzeti Oktatási Tanács jelölt ki a számukra. 

Így a tanároknak jelentős szabadsága van a munkájuk végzésében. 

Talán a PISA-eredmények hatására, talán más miatt, de jelenleg új tanterven dolgozik az 

oktatási minisztérium; ezt 2016-ban tervezik bevezetni. A finn oktatást sokan, sokféle 

szempontból vizsgálták az elmúlt években, köszönhetően a finn diákok nemzetközi 

méréseken elért kiemelkedő eredményeinek. Hét és tizenhat éves kora között minden 

gyermek kötelező alapfokú oktatásban részesül. Az általános iskolai oktatást a gyermek 

lakóhelye szerinti önkormányzat biztosítja, az általános iskolák hálózata kiterjedt. A legtöbb 

finn gyerek a lakhelyéhez legközelebbi iskolát választja. Ez azért is ajánlott, mert az iskolák 

közötti különbségek nagyon elenyészőek és az oktatás minősége sem tér el jelentősen. A finn 

iskolák meglehetősen egységesek és a fő céljuk, hogy biztosítsák az esélyegyenlőséget a teljes 

korosztálynak. A lemorzsolódás aránya csekély. Számos oktatási eredményekre fókuszáló 

nemzetközi kutatás (pl.: PISA) bizonyítja sorozatosan a kis különbséget a finn iskolák között. 

Egyik alapelvük, hogy egyenlő esélyeket teremtsenek az oktatásban minden lakos számára. 

Az oktatás minden finn alapvető joga. Az oktatás minden szinten ingyenes, habár a felsőbb 

évfolyamokon a diákoknak maguknak kell megvenniük a tankönyveket. Talán a legfontosabb 

tény a finn oktatási rendszerrel kapcsolatban, hogy a politikusok, kutatók, tanárok és szülők 

már 40 éve értenek egyet a rendszer alapját jelképező gondolatban: egyenlőség és 

méltányosság mindenki számára az oktatásban. 

 Gyakorlatilag minden finn gyermek jár iskolába. Iskola előkészítő foglalkozásban a 

hatévesek vehetnek részt, ez az óvodákban történik. A részvétel nem kötelező, de szinte az 

összes (98%) gyermek igénybe veszi. A kötelező alapfokú oktatás ingyenes minden gyermek 

számára. Az oktatás, a tankkönyvek és az iskolai étkezés is mindenkinek biztosított.  



Az oktatás a középiskolákban és a szakképző intézményekben is ingyenes, de a tanulóknak a 

tankönyveket saját maguknak kell megvásárolniuk. Az általános iskola után szinte minden 

finn gyermek továbbtanul. A középfokú szintű oktatás két ága az általános képzést nyújtó 

gimnáziumok és a szakképzést és szakmai gyakorlatot biztosító szakképző iskolák. A 

gimnáziumot körülbelül a korcsoportok fele választja. A tanterveben sok tárgy szerepel, 

matematika, irodalom, biológia, történelem és nyelvek. A gimnáziumi tanulmányok általában 

három évig tartanak, és az országos érettségi vizsgával zárulnak. Az érettségi a felsőoktatásba 

való továbblépés alapja. A másik lehetőség az alapfokú szakképzés. A szakképzés és szakmai 

gyakorlat fejleszti a munkaerő készségeit, kiszolgálja a munkaerőpiac igényeit és támogatja 

az élethosszig való tanulási modellt. 119 szakképzési program közül lehet választani. A 

tanulásnak ezt az irányát választja szinte mindenki, aki nem gimnáziumban tanul tovább.  

A finn felsőoktatás két szektorban folyik: a tudományegyetemeken és az alkalmazott 

tudományok főiskoláin. Finnországban 17 egyetem és 27 főiskola van. Az alkalmazott 

tudományok főiskoláin folyó oktatás és képzés célja a magas szintű szakmai készségek 

elsajátítása és a munkaerőpiacon való helytállás biztosítása, a tudományegyetemeken 

tudományos kutatói munka és hagyományos akadémikus oktatás folyik. Az intézménytől 

függően a hallgatók kiválasztása az érettségi eredmények, vagy az érettségi és felvételi 

vizsgák együttes eredményei alapján történik. Nem könnyű bejutni az egyetemekre és a 

főiskolákra: 2014-ben a 73 700 jelentkező közül 24%, azaz 17 000 fő nyert egyetemi felvételt. 

 

Figyelemreméltó, hogy bár a diákok kiemelkedően teljesítenek, az oktatás mégsem a diákok 

versenyeztetésére, összehasonlítására épít, hanem az együttműködésre és kölcsönös 

segítségnyújtásra. Ennek megfelelően az értékelés is inkább formatív, nem pedig szummatív. 

A követelményeket az oktatási rendelet csak nagyvonalakban határozza meg; minden iskola 

önállóságot élvez abban, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően kialakítsa azt a tantervet, 

amelytől a tanulók optimális fejlődését várja. A rendszer legnagyobb erőssége talán abban 

rejlik, hogy a folyamatos mérés és értékelés nem stresszhelyzetként van jelen az iskolában; a 

tanárok bár gyakran íratnak dolgozatot, igyekeznek elkerülni azt, hogy a diákok ezeket 

dolgozatként lássák (Hendrickson, 2012:35). Vagyis rendszeresen és gyakran történik a 

mérés, de olyan formában, hogy az ne okozzon stresszhelyzetet. Így a finn diákok a PISA-

mérésen nem izgulnak, nem aggódnak, nem élik meg traumaként, hogy egy nemzetközi 

összehasonlító felmérésben vesznek részt. Az iskolában ezeket a dolgozatokat gyakran nem is 

osztályozzák, hanem szövegesen, pár szóban értékelik („nagyon jó”, „gyakorlásra szorul”, 



stb.) Emellett a finn oktatásból hiányoznak a központi, kötelező tesztek, mérések.  A 

Chartered Institute of Educational Assessors1 cikke szerint ez nagyban hozzájárul az oktatás 

sikeréhez, ugyanis a tanárok nem töltenek időt azzal, hogy központilag előírt mérésekre 

próbálják felkészíteni az osztály minden egyes tanulóját – helyette ténylegesen az egyéni 

fejlesztéssel foglalkoznak, hiszen belefér az időkeretbe (Nightingale, 2014). A versenyhelyzet 

és az összehasonlítás itt is hiányzik: az iskolákat nem rangsorolják, nem okoznak felesleges 

feszültséget azzal, hogy a különböző körülményekkel és lehetőségekkel rendelkező 

intézményeket egymáshoz mérik. Ez a gyakorlat nemcsak a diákoknak jó, hanem a 

tanároknak is. A gyakori, helyi tesztek eredményeinek segítségével újraértékelhetik saját 

munkájukat, a haladással kapcsolatos terveiket, és a diákok számára nyújtandó segítséget is. A 

finn iskolarendszer emellett igyekszik a tanulókat segíteni abban, hogy képessé váljanak 

önmaguk értékelésére.  

A finn oktatási gyakorlat az első hét évben nem írja elő kötelezően az érdemjegyek 

alkalmazását. A felsőbb évfolyamokon már kötelező ugyan jegyet adni, de lehetőség van azt 

szöveges értékeléssel kiegészíteni.  A tanárok által adott szöveges jellemzés mellett 

megjelenik a portfólió is. A diákok az osztatlan képzés végén minden szaktanárral 

összeállítanak egy-egy portfóliót, amibe bekerül a tanuló összes év végi értékelése, és néhány 

gondosan kiválasztott produktum a nyolc-kilencedik évfolyamokból (Hendrickson, 2012: 37). 

Ehhez társul az érettségi vizsga eredménye; a kettőt együtt veszik figyelembe, amikor a tanuló 

felvételizik az általános felsőbb középszintű oktatásba, vagy szakiskolába. 

2. sz. táblázat: Finnország eredményei a PISA-felméréseken (2003-2012)2 

Finnország 2003 2006 2009 2012 

Matematika 2 / 544 2 / 548 5 / 541 9 / 519 

Olvasás-szövegértés 1 / 543 2 / 547 2 / 536 4 / 524 

Természettudomány 1 / 548 1 / 563 1 / 554 3 / 545 

 

 
    

                                                           
1 A szervezetet tanárok, vizsgáztatók, professzorok és egyéb oktatási szakemberek hozták létre 2011-ben. Célja 

az oktatásban dolgozók munkájának segítése. 
2 A rendelkezésre álló adatok alapján. 



 

A finnek híresek voltak arról, hogy a PISA-mérések első-második helyét szerzik meg. Ezért is 

meglepő, hogy mennyit rontottak matematikából és olvasás-szövegértésből a négy mérési 

ciklus során. Pasi Sahlberg – finn oktatási szakember – szerint ennek egyik oka az, hogy az 

ázsiai országok egyre jobban teljesítenek, és emiatt kerül hátrébb több európai ország is 

(Sahlberg, 2012). Ez igaz a helyezésekre, azonban az egyes országok pontszámát csakis a 

saját teljesítménye befolyásolja, nem másoké – a finn diákok pontjai látványosan csökkentek 

a 2006-os méréstől kezdve. Nem csak az ázsiai diákok teljesítenek tehát jobban, hanem a 

finnek rosszabbul.  

Összefoglalva a finn iskolarendszer eredményességének jellemzői:  

 ingyenes oktatás (tanítás, tananyagok, étkezés, orvosi ellátás, diák-jóléti csoport) 

 alapfokú oktatás mindenkinek egyenlő feltételekkel 

 hagyományosan magas oktatási színvonal 

 építő összmunka a résztvevők között 

 középpontban a diák tanulási folyamata áll, az ő jólétéért 

 személyre szóló támogatás, segítségnyújtás 

 értékelés összevontan minden szereplő részéről 

 jól képzett tanárok 

 a tanárok motiváltak és elkötelezettek a munkában 

 partnernek tekintik a diákokat, a diákok is a tanárokat 



 

3. A tanári életpályamodell hiánya vagy megléte 

4. A tanári életpályamodell megléte esetén ennek jellemzői 

Nincs kifejezett tanári életpályamodell, helyette többféle pedagóguskompetencia-értelmezést 

is elfogadnak. A pedagóguskompetenciák szempontrendszerében azonosítják a pedagógusok 

legfőbb szerepeit és - ezeken belül - a konkrét tevékenységeket. A pedagógust a tanulás és a 

fejlődés vezetőjének, szakértőnek tartják, aki képes átlátni szakterületének rendszerét, fejleszti 

és értékeli saját tevékenységét, értékek közvetítője, teljes ember.  

Létezik kerettanterv – az iskolai tantervek kialakítása nem az állam, hanem a helyi iskola, és 

elsősorban az ott oktató tanárok feladata. A saját diákjaik értékelési módszereinek 

meghatározása szintén az ő feladatuk. Ez alapján látszik, hogy a finn tanároknak a munkájuk 

során nagyon nagy autonomiájuk van. Nincsen se tanárértékelési rendszer, se tanfelügyelet. 

Sahlberg szerint ehelyett a tanárok, mivel az idejük engedi, sokat beszélgetnek egymással, 

rálátnak egymás munkájára, és ha úgy adódik, akkor a iskolaigazgatókkal együtt ki is javítják 

egymás munkáját. (Sahlberg, 2012). Elsősorban ez a szakmai autonómia az, amely a 

fiataloknak a legszimpatikusabb a tanárképzésben. A finnek többféle pedagóguskompetencia-

értelmezést is elfogadnak. A pedagóguskompetenciák szempontrendszerében azonosítják a 

pedagógusok legfőbb szerepeit és - ezeken belül - a konkrét tevékenységeket. A pedagógust a 

tanulás és a fejlődés vezetőjének, szakértőnek tartják, aki képes átlátni szakterületének 

rendszerét, fejleszti és értékeli saját tevékenységét, értékek közvetítője, teljes ember. A 

későbbiekben sem értékelik formalizáltan a pedagógusok tanítását, a pedagógusok 

kompetenciáit. 

5. A tanári élet- és munkakörülmények jellemzői 

Finnországban a pedagóguspálya vezeti a foglalkozások népszerűségi listáját. Minden 

negyedik finn fiatal tanár szeretne lenni, az egyetemek tanárképző karain legalább tízszeres a 

túljelentkezés. Ez csak részben tulajdonítható az anyagi megbecsülésnek, legalább ekkora 

szerepe van a képzés presztízsének, minőségének. A finn tanárokat nemzetközi hírű kutatók 

képzik, a tudományos eredmények közvetlenül áramlanak be a tanárképzésbe. A tanárok 

maguk is elsajátítják a kutatási módszereket, képesek a szakirodalom követésére, 

kísérletezésre, és így munkájuk folyamatos fejlesztésére. 

 



a. pl. heti óraszám   

A tanárok éves kötelező óraszáma 550, lényegesen kevesebb az OECD országok átlagához 

képest. 

b. fizetés 

A finn tanárok jövedelme nem magasabb, mint az OECD-átlag, nem elsősorban ezért 

népszerű a pálya. Néhány éve megváltoztatták a pedagógusbérezési rendszert, melyben - új 

elemként - a kompetenciák értékelése is megjelenik. A fizetés megállapításánál figyelembe 

veszik - többek között - a pedagógus egyéni kompetenciáit és teljesítményét, ami lehetőséget 

teremt a fizetések helyi szintű, rugalmas kialakítására, azonban a magas kezdő fizetések és a 

maximum fizetések közti különbség csupán 18 százalék. A vonzerőt a megbecsültség adja, 

ami abból fakad, hogy a társadalom tudja és elismeri, hogy ez egy nagyon komoly 

felkészültséget, tudást, innovatív, alkotó munkát elváró pálya.  

Bár ugyanabban az állásban a férfiak és a nők megközelítően egyenlően keresnek 

Finnországban, az átlagnál jobban jövedelmező szakmákat jellemzően férfiak választják, így 

jóval több a női tanár, mint a férfi. Annak érdekében, hogy ezen a helyzeten változtassanak, a 

jyväskyläi tanárképzésben speciális képzéseket indítottak férfiak számára, hogy fokozzák 

érdeklődésüket a szakma iránt. A mintegy tíz évvel ezelőtti kezdeményezés azonban rövid 

életű volt, mivel a finn szabályozás semmilyen célból és semmilyen előjellel nem támogatja a 

nemi alapú diszkriminációt. 

c. kedvezmények 

d. a tanári pálya társadalmi presztízse stb. 

A tanítás elismert, megbecsült hivatás, sok diák szeretne tanár lenni. Ennek köszönhetően 

Finnország büszkélkedhet a legkompetitívebb tanárképzési rendszerrel, a legtehetségesebb 

fiatalok is vonzónak tartják a tanári pályát, gyakran 7000-nél is több jelentkezőből 

választhatják ki az évente felvehető 900 általános iskolai tanárjelöltet.  

A finn oktatási dolgozók 95%-a tagja az adott szakszervezetnek, amely igen aktív, hatékony 

képviselője a dolgozók munkahelyi körülményeit (pl. óraterhelését), karrierkilátásait (pl. 

tudományos fejlődését), ill. bérhelyzetét érintő tárgyalásokon.  



Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ) a legjelentősebb pedagógus szakszervezet, ami aktív 

érdekképviseletet képvisel és számos kutatást végeznek a tanári pályával és az oktatással 

kapcsolatban. 120 400 taggal rendelkeznek az alapfokú oktatásban dolgozó tanároktól kezdve 

egyetemi tanárokig.  

A finn tanárok magasan képzettek, és a társadalom is elismeri őket, feladatuk a szociális, 

tudásbeli és kulturális értékek közvetítése. Részvételük fontos mind az iskola és a családok 

közti együttműködésben, mind az iskola belső kommunikációjában. A jövőben azonban 

Finnországban is veszélyt jelenthet, ha a tanárok megbecsültsége csökken, a felgyorsuló 

világban egyre nehezebbé válik a minőségi munka, a jó körülmények, valamint a biztonságos 

és nyugodt tanulási környezet biztosítása. 

 

6. A tanár-rekrutáció módszerei 

A tanári ellátottság Finnországban igen magas szintű, sok esetben az újonnan végzett tanárok 

többen vannak, mint a rendelkezésre álló szabad tanári pozíciók, így gyakran a betöltendő 

tanári állásokat a végzettek elitjéből verbuválják, és egy egymást kölcsönösen erősítő 

egyensúlyt hoznak létre az erőteljes szelekció és a vonzó munkahelyi feltételek között.  

7. A tanárképzésbe való bejutás jellemzői 

a. kritériumok 

A tanári szakokra a rengeteg jelentkezőből a legjobbakat tudják kiválasztani. A finn 

tanárképzési szakemberek abban hisznek, hogy alapos felvételi eljárással kell kezdeni a 

tanárszakra jelentkezők kiválasztását. Az érettségi egyben a felvételi vizsgát jelenti, de több 

egyetemen ez kiegészül szóbeli egyéni, majd csoportos interjúval is, mely az egyetemeken 

folyik. Jelentkezőből nincs hiány: ha a legfrissebb statisztikákat nézzük, a Jyväskyläi Egyetem 

egyes nyelvtanári szakjaira 2014-ben is sokszoros volt a túljelentkezés. Az angoltanárnak 

jelentkezettek 9 százaléka, a svéd- vagy orosztanárnak készülők kb. ötöde, a franciát 

választók negyede, a némettanári pályára készülők körülbelül harmada kezdhette meg 

tanulmányait. Az általános iskolának nagyjából megfelelő peruskouluban (1–6. évfolyam) 

szeretnének a legtöbben tanítani: a 80 képzési helyre körülbelül 2400 jelentkezést fogadtak, 

tehát csak a jelentkezők mintegy 3 százaléka nyert felvételt. A jelentkezők először írásbeli 

feladatokat oldanak meg, majd szóbeli beszélgetésre hívják őket. A Nyelvi Tanszéken például 

az interjún legfeljebb 20 pontot kaphatnak a jelentkezők, ebből legalább 10 pontot kell 

szerezniük ahhoz, hogy felvegyék őket. Az interjúztatók elsősorban arra figyelnek, hogyan 

https://www.jyu.fi/hum/opiskelijavalinta/paavalinnan-hakijatilasto-2014
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kommunikál a jelölt, milyenek a szakterületen meglévő kompetenciái, és mit gondol arról, mit 

is csinál valójában egy tanár: realisztikus képe van-e a szakmáról, illetve elég motivált-e. Az 

interjú után csoportbeszélgetésekre kerül sor. Itt általános témák (pl. „Milyen egy jó tanár?” ) 

vagy gyakorlati kérdések (pl. egy felvázolt problémahelyzet megoldása) egyaránt szóba 

kerülhetnek. A csoportos interjú során arra kíváncsiak, hogy a jelöltek hogyan vesznek részt a 

vitákban. Igyekeznek kiszűrni azokat, akik túl erőszakosak, akik túlzottan dominálják a 

beszélgetést. A sikeres jelöltekre az jellemző, hogy támogatják egymást, és a többiek 

gondolatainak is teret adnak. 

A képző intézmények nagyfokú tartalmi önállóságot élveznek. A 8 tanárképző egyetem 

mindíg több elsőst szeretne felvenni, ezt azonban a minisztérium szigorúan korlátozza. Nincs 

hiány, bár tény hogy a túljelentkezés kisebb a természettudományos szakokra. A 

lemorzsolódás minimális, sőt aki valamilyen ok miatt kimarad, azt külön megkeresik, hogy 

nem volna-e lehetőség tanulmányainak folytatására. A hallgatók többségének elhivatottsága, 

szakmai érdeklődése igen magas szintű. Nincs korlátozva az államilag támogatott félévek 

száma – elvileg 6-8-10 év elteltével is lehet folytatni a tanulmányokat az állami költség 

terhére. A féléves kreditszám 60, a teljes képzés 300 kredites, elég jelentős különbség van a 

főszak és a minor szak kreditszámai között.  

Az intézmények egy központilag meghatározott keretszámot kapnak, annál többet nem 

vehetnek fel, de ezt a létszámot kötelezően fel kell tölteniük. A képzés államilag 

finanszírozott, vagy lehetőség van magán főiskolákon, egyetemeken tanulni. A hallgatók 

egységes támogatást kapnak, jövedelmi háttértől függetlenül kb. 500 € /fő/hó. 

A középiskolai és általános iskolai tanárok mesterdiplomával rendelkeznek - a mesterfokozat 

megszerzése elengedhetetlen feltétele a tanári állás betöltésének. A pedagógusok képzése 

egyetemi szintű - még az óvónőké is -, a pedagógusoktól alapos szakmai tudást várnak.  

b. szelekciós módszerek 

A tanárképzés folyamatában a felvételi eljárás jelenti az egyetlen szűrőt, a lemorzsolódásra ez 

az egyetlen alkalom. A sikeres felvételit követően az önértékelés, az egyéni, helyi és iskolai 

célok elérése veszi át a főszerepet a pedagógusjelöltek képzésében. A pályakezdő szakaszra 

vonatkozóan nincs kialakult szabályrendszer, a felelősség minden esetben az 

önkormányzatoké és az iskoláké. Fontos kiemelni, hogy a pályaelhagyók száma is alacsony. 



A Jyväskyläi Egyetem egyes nyelvtanári szakjaira 2014-ben is sokszoros volt a túljelentkezés. 

Az angoltanárnak jelentkezettek 9 százaléka, a svéd- vagy orosztanárnak készülők kb. ötöde, 

a franciát választók negyede, a némettanári pályára készülők körülbelül harmada kezdhette 

meg tanulmányait. Az általános iskolának nagyjából megfelelő peruskouluban (1–6. 

évfolyam) szeretnének a legtöbben tanítani: a 80 képzési helyre körülbelül 2400 

jelentkezést fogadtak, tehát csak a jelentkezők mintegy 3 százaléka nyert felvételt. 

8. A tanárképzés jellemzői  

a. iskolafokozatok szerint  

Az oktatási rendszer sikerének egyik, talán a legjelentősebb feltétele a 

minőségi pedagógusképzés, és azon belül is a magas szintű tanítóképzés. A pedagógusképzést 

Finnországban az 1970-es években tették egységessé, a pedagógiai tanulmányokat 

megerősítették, megszüntették az alsóbb és felsőbb osztályokban tanítók közötti 

szintkülönbséget. 1971 óta a tanítókat és a tanárokat egyaránt színvonalas egyetemi 

képzésben részesítik, aminek bizonyítéka, hogy a tudományos kutatási eredmények 

legtevékenyebb felhasználói a tanárok. Finnországban kizárólag mesterfokozattal 

dolgozhatnak a pedagógusok, legyenek 7-12 éves korosztállyal foglalkozó általános tanítók 

vagy 13-16 évesekkel dolgozó szaktanárok. 

A tanítóképzés során a neveléstudományok jelentik a főszakot, és e mellett 60 kredites 

modulokban sajátítják el a szaktantárgyakat, amelyeket tanítani fognak, de a fő hangsúly a 

neveléstudományon van. A tanárképzés szakfelelőse a neveléstudományi tanszék. A képzés 

során a tanítók kommunikációt, idegen nyelveket és informatikát is magas szinten tanulnak. A 

gyógypedagógiai tárgyak és a felnőttképzéssel kapcsolatos alapismeretek kötelezőek már a 

tanítóképzésben is. A tanulmányokat lezáró diplomamunka 40 kreditet jelent, ami 80-100 

oldalas, tudományos elméleti és empirikus kutatásból áll. 

b. szaktárgyak szerint  

 A JULIET rogram ismertetése: 

A Jyväskyläi Egyetem tanárképző tanszékének programja, olyan tanárszakos hallgatók 

számára készült, akik elsősorban két tannyelvű iskolában szeretnének tanítani, illetve 

szaktárgyakat tanítanak idegen, elsősorban angol nyelven. Számukra a JULIET programban 

kiemelt téma a nyelvoktatás és a szaktárgy-pedagógia integrációja. 
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A jyväskyläi tanárképzés reformjának részeként a 2014/2015-ös tanévtől kezdve a 

diákoknak nagyobb beleszólásuk van az órák, gyakorlatok menetébe. Egy-egy jelenséggel 

foglalkozva témákat, megközelítéseket javasolhatnak, illetve az oktatóval együttműködve 

közösen alakítják ki az értékelés rendszerét: mi legyen fontos, milyen súlyozással, és ki 

legyen felelős az értékelésért. Ez minden résztvevő számára új kihívásokat tartogat, az új 

környezet alkalmat nyújt arra, hogy diákok és oktatók egyaránt rákérdezzenek saját 

tevékenységeikre, szerepükre, és párbeszédet kezdeményezzenek arról, mit tudnának tenni a 

finn oktatás fejlesztése érdekében. A diákok és a kutató-oktatók párbeszéde szervezett 

formában, akciókutatás keretében zajlik. A diákközpontúság és a különböző ismeretterületek 

integrációja régóta jól hangzó szlogenek a pedagógiában, következetes megvalósításukra 

azonban kevés kísérlet születik, ezért is érdemes átgondolni, mit jelent a gyakorlatban, ha 

megváltozik a tanítás szervezése és szabályozása. A JULIET programban például korábban 

külön nyelvtankurzus volt, most viszont a nyelvtan be van építve az egyes tárgyakba. A 

kiejtési gyakorlatok is el voltak szigetelve más tevékenységektől, a nyelvi stúdióban zajlottak, 

fejhallgatókkal. Miközben a képzési program olyanoknak szólt, akik munkájuk során 

integrálni fogják a nyelv- és szaktárgyoktatást, a képzés maga mégis meglehetősen 

elkülönülten kezelte a nyelvet, a nyelvtant és a szaktárgyi – pedagógiai – képzést. Ennek 

alapja, hogy nemcsak másoknak, hanem másokért is felelős vagy, és magadért is. A korábbi 

modell elsősorban a „felelősség másoknak” megközelítésre épült, tehát a hallgatók jóval 

inkább diákszerepben maradtak végig.  

A tanárjelölteknek tehát meg kell szokniuk, hogy felelős, önálló döntéseket hozzanak, hogy 

autonóm módon szervezzék a saját munkájukat, és ne mindig diákként viselkedjenek. A 

szakmai érettségért azonban meg kell dolgozni: oktatónak, hallgatónak, gyakorló tanárnak 

egyaránt folyamatosan kérdéseket kell feltennie, reflektálnia kell a saját munkájára, önmaga 

előtt, önmaga számára értelmezni és értékelni a saját munkáját. A hallgató a képzés és saját 

munkája során fokozatosan kerül át a diák szerepéből a tanár szerepébe. Ugyanakkor fontos, 

hogy már a kezdetek kezdetén is tud tanítani a diák, és akkor is képes tanulóként viselkedni, 

amikor elsősorban tanárként határozza meg magát. 

 

c. területi megoszlás szerint stb.  

Nemcsak az oktatási rendszer van a világ élvonalában, hanem a tanárképzés is. A bolognai 

folyamatok eredményeképpen szintén Bachelor (BA) illetve Master (MA) rendszerben folyik 

a képzés, a két képzést együttesen 5 év alatt lehet teljesíteni. Tanítási gyakorlatok csak a 
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mesterszakon vannak, éppen most akarják megszűntetni, harc folyik érte, hogy maradhasson a 

kreditek között. A tanítási gyakorlat első évben 8 hét, majd a második évben 4 hét. 

Érdekesség, hogy náluk a tanítói képesítéssel rendelkezők 6. osztályig taníthatnak, éppen 

ezért a tanítói képzésben minden tantárgy oktatása szerepel. Ezt a hallgatók nehézségnek 

tekintik, az iskolák viszont könnyebbségnek, hiszen így nagyon flexibilis a tanítók 

alkalmazása, könnyű a helyettesítések megoldása. 

A szaktanárok képzése erre az alapképzésre épül, szakosodnak, 1-2-3 tantárgyból is akár, 

mely egyáltalán nem ritka. A szaktanárok felső tagozatban és gimnáziumban oktathatják a 

saját szaktantárgyukat. Az érettségi ott is egyben a felvételi vizsgát jelenti, de kiegészül 

szóbeli felvételi elbeszélgetéssel is, mely az egyetemeken folyik. Az intézmények egy 

központilag meghatározott keretszámot kapnak, annál többet nem vehetnek fel, de ezt a 

létszámot kötelezően fel kell tölteniük. A képzés államilag finanszírozott, vagy lehetőség van 

magán főiskolákon, egyetemeken tanulni. A hallgatók egységes támogatást kapnak, jövedelmi 

háttértől függetlenül kb. 500 € /fő/hó. 

Főiskolákon folyik az óvónők képzése is, a számukra 180 kredit megszerzése az előírt, 

melynek vannak azonos kreditjei a tanítói képzéssel. Erre épül rá egy „Kisgyermekkori 

nevelés” 120 kreditpontos mesterképzés. Gyógypedagógus képzés BA (180) és MA (120) 

szinten, együttesen 300 kreditpont. Pedagógia szakos tanári kiegészítő végzettség szerezhető 

mind BA (25 kredit) mind MA (35 kredit) szinten a diplomához. Felnőttképzés területén 

szintén kiegészítő szak 60 kreditpontért.  

Tanárképzés kreditrendszere 

 Bachelor Master 

Kommunikáció 

 nyelvi beszédkészség 

 második hivatalos 

nyelv 

 idegen nyelv 

 számítástechnika 

 média 

20 5 

Neveléstörténet 15 -- 

Pszichológiai 15 -- 

Pedagógia 10 10 

Kutatások az oktatásban 25 55 

Tanári módszertan 

(tanítási gyakorlat) 

-- 20 

Szaktantárgyak oktatása 

 anyanyelv 

60 -- 



 matematika 

 művészetek  

 történelem és vallás 

 földrajz 

 biológia 

 fizika 

 kémia 

Választható tantárgyak 40 35 

Összesen 175 125 

 

A finn tanárképzésben tízszeres a túljelentkezés, van olyan intézmény, ahová minden 15 

jelentkezőből csak egy kerül be. Érdekes, hogy a felsőbb évfolyamok tanárképzése már nem 

ennyire népszerű - de ott is ötszörös a túljelentkezés -, pedig a szaktanárok fizetése magasabb. 

Társadalmilag az egyik legmegbecsültebb pálya a tanítói, és azon belül is az anyanyelvet 

tanítók elismertsége a legnagyobb. A finn közvélemény egyöntetűen osztja azt a nézetet, hogy 

a kisgyermekeknek is joguk van a magas szintű oktatáshoz. Minél kisebb a gyerek, annál 

elhivatottabb és kizárólag magasan képzett pedagógust lehet a közelébe engedni, hogy a 

tanítók a kisgyermekek számára magas szintű társadalmi értékeket közvetítsenek. 

Finnországban a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó nevelés-oktatás alapjainak 

tanítása valamennyi tanárképző formában kötelező, bár a tartalom egyetemenként különbözik. 

A felmerülő problémák általában arról szólnak, hogyan ismerhetők fel és nevezhetők meg a 

különbözőségek és melyek az ezekkel kapcsolatos pedagógiai gyakorlatok. Tudatosítják a 

tanárokban, milyen szakmai, hivatásbeli kötelezettségeik vannak mind a kognitív, mind pedig 

a szociális készségek fejlesztésében. A tanároktól elvárják, hogy megszerezzék az intézményi 

szempontból sokszereplős munkához szükséges kompetenciákat, hogy kooperáljanak és 

segítsék a szülőket, s hogy legyenek tudatában, milyen fontos szerep hárul rájuk az 

egyenlőség társadalom által történő elfogadtatásában. Végül azt is megtanulják, hogyan 

alkalmazzák a tantervet a különféle tanulók esetében, miközben betartják az általános tervezés 

elveit. A tanárképzés egésze azon a gondolaton alapszik, hogy a tanárok egyben kutatók is, 

akiket támogatni kell abban, hogy saját tanítási tevékenységüket folyamatosan 

végiggondolják, elemezzék, majd az új és új helyzetekhez, kihívásokhoz hozzáigazítsák. 

9. A tanárképzésbe bevonni szándékozott célcsoportok köre 

10. A célcsoportok számára szóló rekrutációs anyagok  

a. tematikája  



b. a kommunikáció csatornái  

c. módja  

d. kritériumrendszere  

A pedagógusszakma egyike a legelismertebb, legmegbecsültebb hivatásnak, az oktatás 

színvonala pedig igen magas. A fiatalok szívesen választják ezt a szakmát, a 

pedagógusképzésre általánosan 10-15%-os a túljelentkezés. 

Bár ugyanabban az állásban a férfiak és a nők megközelítően egyenlően keresnek, az átlagnál 

jobban jövedelmező szakmákat jellemzően férfiak választják, így Finnországban is jóval több 

a női tanár, mint a férfi. Annak érdekében, hogy ezen a helyzeten változtassanak, a jyväskyläi 

tanárképzésben speciális képzéseket indítottak férfiak számára, hogy fokozzák érdeklődésüket 

a szakma iránt. A mintegy tíz évvel ezelőtti kezdeményezés azonban rövid életű volt, mivel a 

finn szabályozás semmilyen célból és semmilyen előjellel nem támogatja a nemi alapú 

diszkriminációt. 

11. Az elméleti és gyakorlati képzés jellemzői a tanárképzésben 

Finnországban a pedagógusképzés gyakorlati része az állam által fenntartott 13 

gyakorlóiskolában történik, melyek az egyes egyetemekkel állnak szakmai kapcsolatban, de a 

gyakorlatok nem csak ezekben folynak, a tanárképző intézmények törekszenek arra, hogy a 

tanárjelöltek ne csak egy típusú iskolát lássanak. A gyakorlóiskola tanárai és az egyetemi 

oktatók szorosan együttműködnek a pedagógusképzésben. Általában helyileg is igen közel 

van az egyetem és a gyakorlóiskola, így ez elősegíti a mindennapi kapcsolat kialakítását és 

fenntartását. A gyakorlóiskolai tanárok a kezdetektől a képzés végéig részt vesznek a 

pedagógusképzésben: már a felvételiztetésben is szerepet kapnak, és az utolsó évben a 

hallgatók tanítási gyakorlatát is ők vezetik. A fő elméleti tanulmányokat követően a finn 

tanárképzős hallgatók minden évben 5–6 hetes tanítási gyakorlatra mennek. A gyakorlóiskola 

előadói vagy tanórákat vezető tanárai és az egyetemi oktatók is mind felügyelik a hallgatók 

gyakorlati tevékenységét, hogy azok lássák a különböző tanárok közötti együttdolgozás 

modelljét és átfogóbb véleményük alakuljon ki a heterogén osztályokban való tanításról. 

Gyakran előfordul, hogy a tanárjelölteket saját társaikkal helyezik egy tanítási csoportba, 

hogy ily módon első kézből szerezzenek tapasztalatot az együtttanításról. Mindegyik tanítási 

gyakorlat alatt vagy után általában egy pedagógiai vagy didaktikai szemináriumra kerül sor az 

egyetemen, ahol a hallgatók végiggondolják és megbeszélik a tanítási gyakorlat során és az 



egyes különböző iskolákban tett látogatásuk közben szerzett tapasztalataikat. Ezt a 

végiggondolást, utólagos értékelést a szakmai fejlődés fontos állomásának tartják. A 

tanárjelölt hallgatók lépésről lépésre építik fel elméletüket, hogy alátámasszák saját tanítási 

gyakorlatukat, mert így tudatosul bennük saját tanári oktatási filozófiájuk és azonosságuk. Az 

effajta megközelítés azt a nézetet erősíti, amely szerint a gyakorlás kétirányú folyamat, amely 

nem csupán megengedi a tanárjelölteknek, hogy a kurzus során szerzett ismereteiknek és 

tudásuknak értelmet adjanak, hanem befolyásolja saját elméleti ismereteik megszerzését és 

használatát is. 

A pedagógusképzés erősségei: központi szerepet tölt be a tanári identitás fejlődésének 

támogatása, a tanítási gyakorlatok lépcsőzetessége (elsősorban a tanítóképzésre jellemző), a 

tanítás és a kutatás összekapcsolása, nagy hangsúly a kutatói munkán a tanárképzés során, a 

gyakorló iskola és az egyetem kooperációja, természetes életstílus az iskolában, nyugodt és 

kiegyensúlyozott pedagógusok és diákok, jó szervezettség, a gyerekek önállósága és a nekik 

adott bizalom, a rendszer, a tanulási környezet nyitottsága. 

Figyelemreméltó a kutatásalapú pedagógusképzés azon szemlélete, miszerint a leendő 

pedagógusoknak azért van szükségük kutatás módszertani ismeretekre és kutatások végzésére, 

hogy pályájuk során jelentkező szakmai döntéseiket megalapozottá és felelősségteljessé 

tudják tenni, mivel a tanári pályával nagy felelősség, de ugyanakkor nagy szabadság is jár. A 

kerettanterv szerint a tanár maga dönthet a tanmenetről, amelyet még az iskola igazgatója sem 

bírálhat felül. A településeknek jogukban áll saját tantervet csinálni, illetve maguknak az 

iskoláknak is, mindenki számára kötelező egységes nemzeti tanterv tehát nincsen. Nagyon 

nagy a szabadság a tananyag elrendezését tekintve is, több évfolyam tananyagát szabadon, 

tetszőleges sorrendben taníthatják a pedagógusok. Az érdemjegyekkel való osztályzás csak 8. 

osztálytól kötelező, aminek nagy jelentősége van a gyerekek pozitív énképének 

kialakulásában. A tanárok és a diákok közel egyenrangúak, ami ugyan sok fegyelmezési 

problémával jár, de a fiatalok viszonylag egészséges önérzettel kerülnek ki az iskolából. A 

tantárgyak tanításában gyakorlatias megközelítésmód érvényesül, ez lehetővé teszi a tárgyak 

integrációját, tehát sokszor jelenségeket tanulmányoznak a gyerekek, ahol több tantárgy 

elemei is megtalálhatók. Projektalapú oktatásra is lehetőség van a tanterv szerint, bár 

viszonylag kevés pedagógus él vele. A finn gyerekeknek van a világon a legkevesebb 

tanórája, tehát kevésbé vannak leterhelve, több energiájuk és kapacitásuk marad a játék során 

való természetes, gyakorlatias tanulásra. A finn iskolák talán jobbak, mint máshol, de sok 

dolog ott is változtatásra szorul, ugyanis hiába a rendszer rugalmassága, kevés iskola 



használja azt ki valóban. Fontos megemlíteni, hogy az esélyegyenlőségre nagyon figyelnek, 

az alapfokú oktatásnak az egész ország minden intézményében ugyanolyanak kell lennie. A 

finnek szerint kicsit el vannak túlozva az ún. szociáldemokrata elvek az oktatásban, 

nevezetesen, hogy a tehetséggondozásra nem nagyon figyelnek, mindenkit ugyanolyan szintre 

igyekeznek eljuttatni, és ezzel egyen társadalmat nevelnek. Ezt igazolja az a tény, amikor a 

finnek összetalálkoznak a világban, nagyon jól megértik egymást generációtól és lakóhelytől 

függetlenül. Nagyon erős alapokat ad az alap- és középfokú oktatás gondolkodásmód, 

szemlélet szempontjából. Ezzel igyekszik kivédeni a nagy társadalmi különbségeket. 

Az internethez való hozzáférés az állampolgári jogokhoz tartozik, 100Mb internethez minden 

lakosnak is joga van anélkül, hogy a szolgáltató ezzel járó költségeit megtéríteni lenne 

köteles. Újság, telefon és internet előfizetés a legszegényebbeknek is jár, ha nincs rá keret, az 

állam hozzájárul. Ezzel igyekeznek közügyekkel foglalkozni tudó és akaró állampolgárokat 

"fenntartani". Így a finnek alapvetően nagyon tájékozottak a közügyeiket tekintve, és a 

részvételi demokrácia, mint olyan valóban működik. Értik, hogy ha valami nem jó, akkor csak 

ők egyedül tudják ezt megváltoztatni véleménynyilvánítással, érvekkel. Ez nagyon érezhető 

munkahelyeken, ki-ki a saját módján, de bátran elmondja mi a probléma konstruktív, 

problémamegoldó attitűddel. A finnek nagyon jól tudnak higgadtan, objektíven véleményt 

cserélni, és meghallgatják a másikat, még ha a véleményük gyökeresen különbözik is.  

 

12. Tanár-továbbképzés 

A folyamatos szakmai fejlődés biztosítása mind a kezdő pedagógusok, mind a régebb óta 

pályán lévő pedagógusok továbbképzései esetében a vezetők felelőssége. Az igazgató az 

iskola pedagógiai vezetője, aki felelősséggel tartozik mind a nevelésért-oktatásért, mind a 

pedagógusokért, így az iskolában tanító pedagógusok fejlődéséért, tanulásáért is vállalja – 

pedagógussal együtt – a felelősséget. Ugyanakkor, ha a kormányzat, az oktatáspolitika tervez 

új feladatokat, nevez meg új prioritásokat, akkor vállalja ezek szakmai támogatását és 

finanszírozását. A folyamatos szakmai fejlődés koncepciójának erősítése érdekében átfogó 

nemzeti szintű ajánlások készülnek a kezdő szakaszra és a továbbképzések időszakára 

vonatkozóan, mivel a szakmai fejlődés lehetőségét a kutatópedagógus fejlesztésében, 

továbbképzésében látják. A kötelező továbbképzések évente 3-5 naposak, az esetek 

többségében a tanév megkezdése előtt vagy a tanév végén kerítenek rá sort. A 

továbbképzések további típusai - attól függően, hogy ki rendeli el a továbbképzést - a 

következők: önkéntes továbbképzés, melynek megkezdéséről a pedagógus dönt; 



önkormányzatok (helyi fenntartók) felelősségi körébe tartozó továbbképzés és az oktatási 

intézményeknél végzett továbbképzés. Az állam is támogatja és kötelezi az 

önkormányzatokat, hogy összes kiadásuk 1%-át a pedagógusok továbbképzésére fordítsák. 

13. A pályán maradás jellemzői 

A pályaelhagyók száma alacsony. 

14. A tanári pálya presztízse növelésének speciális formái, eszközei 

A tanári szakokra a rengeteg jelentkezőből a legjobbakat tudják kiválasztani. A finn tanárok 

magasan képzettek, és a társadalom is elismeri őket. Az oktatás mellett feladatuk a szociális, 

tudásbeli és kulturális értékek közvetítése. A tanárok részvétele fontos mind az iskola és a 

családok közti együttműködésben, mind az iskola belső kommunikációjában. Fontos az a 

bizalom, amellyel a szülők viseltetnek a tanárok iránt: rájuk bízzák a gyerekeiket, bíznak a 

szakértelmükben. Ennek a hozzáállásnak a kialakulásában szerepet játszhatott az is, hogy már 

a 19-20. század fordulóján a faluról falura vándorló tanítók is nagyon népszerűek voltak. A 

tanítókat ekkoriban metaforikusan a nép gyertyáinak (kansankynttilät) nevezték.  Több neves 

finn tanárképzéssel foglalkozó szakember problematikusnak találja, hogy a finn oktatást 

nemzetközi szinten egyféle paradicsomi idill képe lengi körül, mert ez azt sugallja, hogy ők 

mindent jól csinálnak. Igaz, Finnország egyelőre ellenállt olyan globális oktatási 

mozgalmaknak, mint a sztenderdizált tesztek előtérbe helyezése, vagy a diákok korai pályára 

állítása, és eredményei valóban impozánsak, de sok kérdést mégsem tesznek fel. A tanárok 

például nagyfokú autonómiával rendelkeznek, mesterfokozatuk van, ugyanakkor a valós 

hétköznapi tanításban nem mindig hibátlan az oktatás. 

A finn oktatás sikereiben jelentős szerepe van annak, hogy az oktatáspolitika ma is tartja 

magát a 40 éve kialakított keretekhez (nincsenek sűrű irányváltások), magas a tanári pálya 

tárasadalmi elismertsége és ezzel szoros összefüggésben az anyagi megbecsültsége. 
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