
Az iskolai magyar oktatás helyzete Finnországban 

 

A Finn alkotmány 17. § kimondja, hogy „az összes Finnországban élő ember joga, 

hogy fejlessze és fenntartsa saját nyelvét és kultúráját.” A magyar nyelvet tehát 

anyanyelvként és származási nyelvként oktathatják költségmentesen a magyartanárok (idegen 

nyelvként nem taníthatják a magyart ebben a formában).     

 Az állam többféleképpen támogatja a bevándorlók anyanyelvének megőrzését. Először 

is, lehetőség szerint az adott nyelvet első nyelvként beszélő tanárral. Amennyiben pedig nem 

találnak pedagógus végzettségű anyanyelvi oktatót, úgy igyekeznek a jelentkezők közül a 

legmegfelelőbbet kiválasztani. A második segítség a heti kétszer 45 perces származásnyelvi 

óra, ami az előkészítősök esetében változó: Espooban szintén kétszer 45 perces, Tamperében 

viszont hetente egyszer 45 perces anyanyelvi órára jogosult a gyermek. Tantermet, 

felszerelést, fénymásolási lehetőséget is biztosít az állam, illetve városonként különböző 

mértékben pénzzel is tudja segíteni a tankönyvek megvásárlását. Sajnos azonban, habár 

Magyarországon olcsók a tankönyvek (a finn árakhoz viszonyítva legalábbis), a postaköltség 

nagyon drága, így nincs annyi pénz, hogy minden diáknak saját magyarországi tankönyve 

lehessen. Ezért vagy fénymásolnak a tanárok, vagy pedig „csak” egy-egy munkafüzetet, 

tankönyvet tudnak megvásárolni. A finn állam egy általános tantervben is segítséget kíván 

nyújtani az anyanyelvi tanároknak, amelyet a finn tanrend alapján írnak meg a 

nyelvspecifikumok figyelembevételével. Javasolják, hogy a nyelvi sajátosságokat, a magyar 

irodalmat, történelmet, hagyományokat és kultúrát próbálja meg átadni a tanár a diákjainak az 

órák során. A jelentkezők oldaláról feltétel, hogy a gyermek magyarul ért és beszél, hiszen a 

tanárok nem használhatnak semmilyen közvetítő nyelvet a magyar órák során. Egy ideje 

ráadásul minden diák akár mindkét szülője anyanyelvét is tanulhatja a tanrenden kívüli órák 

között, hogyha bírja szorgalommal. A kisebbségi csoportok minimum létszáma nyelvtől és 

várostól függően 4 és 10 fő közötti, ezért ha már ennyi diák van egy önkormányzati iskolában, 

akkor pályázhatnak a támogatásra. Ilyen feltételekkel működik a magyar diákok anyanyelvi 

tanulása - tanítása is Helsinkiben, Espooban, Vantaaban, Turkuban, Tamperében és 

Jyväskyläben is. Itt kell megemlíteni azt a negatívumot, hogy – bár az állam anyagilag 

jelentősen támogatja az anyanyelvi oktatást – annak megvalósítását az önkormányzatokra 

bízza, amelyek eléggé önkényesen és eltérően járnak el a gyakorlati kivitelezésben. Így 

állhatott elő 2010-től az a paradox helyzet, hogy Helsinkiben csak azok a gyermekek 

részesülhetnek magyar oktatásban, akik önkormányzati iskolába járnak. Még az állami 



iskolába járók sem számítanak bele a létszámba, nem beszélve az alapítványi, magán, stb. 

oktatási formákat választó gyermekekről. 

Espooban, amely a magyarok által legsűrűbben lakott finn város, minimum hat espooi 

lakhelyű diák szükséges ahhoz, hogy indulhasson egy csoport. A gimnazistáknál azonban 

annyi a könnyebbség, hogy ott más városból is jöhetnek a jelentkezők. Richter Zsófia tanítja 

itt a magyar gyerekeket, a 2013-14-es tanévben negyvenhét diákja volt, hat különböző 

csoportban. Idén először voltak előkészítősei is, de sajnos a következő tanévben nem indul 

nekik külön csoport, mert eddig nem jelentkezett elegendő számú gyermek. Az egyik 

probléma ugyanis, hogy a magyar órák nem szerves részei az órarendnek, hanem iskolán 

kívüli foglalkozásnak számítanak, ezért a kisebb gyerekeket a szülőknek kell elvinniük a 

kijelölt iskolába, ami nem mindig fér bele mindenki idejébe. A gimnazistáknál pedig az a 

nehézség, hogy a saját órarendjük olyan zsúfolt, hogy nem érnek át a magyar órára, ezért a 

legtöbben akkor hagyják abba az anyanyelvi órára járást. A tananyagot minden tanár maga 

állítja össze, ezért idén az espooi gyerekek például földrajzot és történelmet tanultak az 

irodalom és nyelvtan mellett. 

 

1. ábra: Richter Zsófia, az espooi magyartanárnő a kiloi iskolában 

Tamperében Szemerédy Zsuzsa a magyartanárnő, aki a 2013-14-es tanévben három 

csoportban tizenkilenc gyermek anyanyelvi oktatásával foglalkozott. A lelkes előkészítősök 

négyen, az alsósok nyolcan, az ötödiktől kilencedikesig terjedő korosztályban pedig heten 



tanultak idén magyarul. Tamperében az a szabály, hogy új csoport már négy fővel indulhat, 

míg a már működő csoportnál hat fő a minimum. Azonban az espooiakhoz hasonlóan itt is 

feltétel, hogy a diákoknak a saját városuk (vagyis jelen esetben Tampere) oktatásában kell 

részt venniük, és akkor jogosultak a magyar órák felvételére is. A közösségi összejövetelek 

lelkesítik és motiválják a gyerekeket az anyanyelvi órán való részvételre, és nagyon jó, hogy a 

tamperei csapatnak saját játszóháza valamint tábora is van, ahol ezek a gyerekek is aktív 

tagjai a magyar közösségnek. További magyar tanulásra ösztönző tényező és Finnországban 

hungarikumnak számít még a versszavalás, ugyanis a finn oktatásnak ez sajnos nem része. 

Memoritereket és verseket kell tanulniuk a finn órákon is, de nem úgy előadva, ahogy azt 

teszik például a magyar gyerekek a Magyar költészet napi szavalódélutánon is. Ez szintén egy 

olyan lelkesítő és közösségformáló, összehozó esemény, amit feltétlenül meg kell tartani, 

hiszen nemcsak a résztvevők identitását erősíti, hanem az itteni oktatásból hiányzó szavalást 

is megismerteti a gyerekekkel. 

 

2. ábra Szemerédy Zsuzsa, a tamperei magyartanárnő a 2013-as farsangkor 



 

Jyväskyläben a magyar órákon a 2013-14-es tanévben tizenkét magyar gyermek vett részt. 

Raimi Johanna tanárnő ráadásul az eddigi egy helyett, két csoportot tudott indítani! 

Jyväskyläben négy magyar diák szükséges egy csoport elindításához, így alakulhatott meg a 

„kicsik”, vagyis az előkészítőstől harmadik osztályos korú gyerekek csoportja, akik idén az 

ünnepekkel foglalkoztak, illetve kortárs magyar írók és költők műveivel, valamint 

mesefeldolgozásokkal. Karácsonyra például saját mesét írtak! A nagyobbak, vagyis a 

negyedikesektől a hatodikos korosztályú gyerekek, hétfőn járnak magyar órára. A történetírás 

és egyes kortárs magyar szerzők műveinek megismerése mellett ők is foglalkoztak az 

ünnepekkel, köszönési formákkal, jelenleg pedig a lovagkorral és Mátyás királlyal. 

 

3. ábra Raimi Johanna, magyartanárnő a jyväskyläi iskolában 

 

Minden magyar diák az anyanyelvi tudásáról a finn évvégi bizonyítványában az Európai 

Referencia Keret szerinti értékelést kap a magyartanárától. Az előkészítősöknél a tanár leírja, 

hogy a diákja mennyire érdeklődik a magyar nyelv iránt, mennyire beszél jól, mi érdekli 

leginkább; az alsósoknál „csak” az írásbeli értékelést adja, ötödik osztálytól felfelé pedig az 

értékelés mellett osztályzatot is ad a diákjainak. Johanna szerint a gyerekek és a magyar nyelv 

tanulása szempontjából a leghatásosabb az lenne, ha minden diáknak sikerülne már év elején 



saját oktatási programot készíteni, ami a szülőkkel együttműködve megoldható és a leginkább 

egyénre szabott haladási terv lehetne.  

 

 

Kántor Julianna 


