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Tananyagok, programcsomagok a finn oktatásban 
 

 

Finnországban főleg a szabadpiacon működő könyvkiadók gondoskodnak a oktatási 

programok, programcsomagok fejlesztéséről és kiadásáról. A könyvkiadókon kívül a finn 

Oktatásügyi Bizottság (továbbiakban OB) is ad ki tananyagot, valamint az állami rádió- és 

televízióvállalat is készít oktatóműsorokat.  

Finnországban az oktatásban használt eszközökről és dokumentumokról általában csak a 

tananyag  kifejezést szokták használni, de megítélésem szerint pl. az iskolákban használt 

tankönyvsorozatoknál stb. leginkább programcsomagokról beszélhetünk. Ezek a tananyagok pl. az 

idegen nyelvek esetében általában tartalmazzák a tanárok számára a tankönyvet, munkafüzetet, 

hanganyagot, esetleg videókat, valamint egy "tanári könyvet", melyben megtalálhatóak többek között 

a feladatok megoldásai, tippek a tanyanyag feldolgozásához, játékos feladatok.  

A nemzeti alaptanterv nem tartalmaz külön definíciót vagy kikötéseket a tananyagokkal 

kapcsolatban, megítélésem szerint az egyetlen feltétel, hogy feleljenek meg az alaptantervnek. 

Mindennek az alapja a NAT, melyben meg vannak határozva a pedagógiai alapelvek, a képviselendő 

értékek, a különböző tantárgyak illetve iskolafokozatok követelményei, az értékelés szempontjai. Az 

alaptantervben továbbá a speciális nevelési igényű illetve nyelvi és kultúrális kisebbségeket kéviselő 

valamint bevándorló diákok tanításának elvei és követelményei is meg vannak határozva. A OB 

nemrég megjelentetett kritériumokat az Interneten használatos tananyagokra, programcsomagokra 

vonatkozóan, de ezek főleg segédeszközül szolgálnak, nem feltétel nélkül betartandó kritériumok. 

Saját megítélésem szerint a finn oktatásra és a tananyagok és tanítási módszerek kidolgozására és 

használatáta általánosságban az a jellemző, hogy igen szabad kezet adnak a nemzeti alaptanterv 

megvalósításában a különböző szakértőknek, pl. a tanároknak, tananyagkészítöknek.   

Az oktatást nyújtó intézmények (vagy néhol az önkormányzatok) maguk tervezik meg a NAT 

alapján a tantervet, a munkába bevonva többek között tanárokat, gyerekekkel, fiatalokkal dolgozó 

különböző szakértőket, szülőket, diákokat. Az intézményekben használatos tanítási eszközöket a 

tanárok maguk szokták választani, és az intézmény (önkormányzat vagy állam által finanszírozott) 

kötségvetéséből vásárolják meg.   

Az OB  olyan tantárgyak, szakirányok részére fejleszt ki és jelentet meg pedagógiai rendszereket, 

melyek számára a szabadpiacon működő tankönyvkiadóknak a kis példányszám miatt nem éri meg 

ezek fejlesztése és kiadása. Az OB együttműködik a tankönyvkiadókkal a fedések elkerülése 

érdekében. Az OB felmérések alapján dönti el, milyen anyagra van igény, és készít egy három évre 

szóló tervet, melyet közreadnak a szabadpiacon működő könyvkiadóknak. Ha valamelyik kiadó 

érdekelt valamelyik tervezett projektben, erről az OB lemond.    

A projektek megvalósítása a szerzők (általában 2-3 tanár) rekrutálásával kezdődik, majd az OB 

szerződést köt velük és megvásárolja az anyag kiadásának jogát. A szerzők együttműködnek az OB 



felelős producerével és szakértőivel, akik felügyelik a munkát. Az anyagot a kiadás előtt tesztelik, 

majd a végleges verziót a OB szakértői elfogadják (ha megfelel a NAT követelményeinek). A 

rendszer konkrét megvalósítását pályázat alapján külső cég végzi. A kész tananyagok beválását 

vizsgálják, majd az esetleges hibákat javítják. 

A felelős producer eléggé önállóan felel a folyamatért, ő köti meg a szerződéseket a szerzőkkel, 

felügyeli a fejlesztési és megvalósítási folyamatot.  

A különböző iskolafokozatok, intézmények, tantárgyak tanítási eszközökkel való széleszkörű 

ellátottságáról gondoskodnak, de nyilván a nagyobb óraszámban tanított tantárgyak (pl. a kötelező 

tárgyak) számára több eszköz áll rendelkezésre, hiszen azeknek a pedagógiai rendszereknek a kiadása 

éri meg a kiadóknak. 

Saját tapasztalatom szerint az egyetemi tanárképzésben ösztönzik a diákokat a tananyag önálló 

feldolgozására, saját tanítási eszközök, feladatok készítésére. A tanítási gyakorlatra különösen 

érvényes ez, többek között a "tanári könyvek" használatát mellőzték. Ugyanakkor a képzés része volt 

a különböző tananyagok és eszközök megismerése, különösen az e-tananyagok és -rendszerek 

használata.  

 

Tankönyvkiadók Finnországban 

 

Finnországban a szabadpiacon működő tankönyvkiadók által kiadott tananyagoknak a nemzeti 

alaptanterv képezi az egyetlen kritériumot. Külön megfogalmazott definíciókat, kritériumokat stb. a 

tananyagok részéről az alaptanterv nem tartalmaz, továbbá más rendelettel, dokumentummal sem 

szabályozzák a tananyagok fejlesztését vagy tartalmát, de a tananyagoknak meg kell felelniük a 

tantervben megfogalmazott pedagógiai elveknek, értékeknek, követelményeknek. (Különben a 

kiadásuk nem éri meg, hiszen  természetesen  a tanárok, iskolák azokat a tananyagokat választják és 

vásárolják meg, melyek segítségével megítélésük szerint a legjobban megvalósítható a tanterv.) A 

kész anyagok tartalmát külső szerv vagy hasonló nem ellenőrzi vagy akkreditálja. Bíznak abban, hogy 

a kiadott tananyagok megfelelnek a nemzeti alaptanterv követelményeinek. Már az alaptanterv 

kidolgozásánál bevonják a munkába a tankönyvkiadók képviselőit, így gondoskodva arról, hogy a 

kiadók jól ismerjék az alaptanterv követelményeit. 

A tankönyvsorozatokat és más tananyagokat általában 3-5 fős munkacsoportok fejlesztik ki. A 

szerzők általában tanítók, tanárok, akik munkájuk mellett készítik a tananyagokat, de gyakran más 

szakértők is tagjai a munkacsoportnak, pl. egyetemi tanárok, kutatók. A kiadott tananyagcsomagokat 

a kiadók az iskolákban megrendezendő bemutatókon mutatják be, ismertetik többek között a 

pedagógiai megközelítésimódot és megoldásokat, válaszolnak a tanárok által feltett kérdésekre. A 

tankönyvkiadók általában kínálnak a tanároknak a tananyagcsomagok alkalmazásával kapcsolatos 

tanácsadást, felkészítést. A tananyagcsomagok általában tartalmaznak a hagyományosabb könyvek, 

munkafüzetek, CD-k, DVD-k, tanári útmutatók mellett sokféle internetes anyagot is. 

Az Oktatáügyi Bizottság készít a tanítási eredményekkel, az alaptanterv követelményeinek 

teljesítésével kapcsolatos felméreseket, melyek tartalmaznak adatokat a használt tananyagokról is, de 

külön a tanyanyagok, tanítási eszközök beválását nem vizsgálják. A tankönyvkiadók és a szerzők 



természetesen figyelemmel kísérik a tananyagok, használatának mértékét, beválását, és a 

visszajelzések alapján fejlesztik  tovább az anyagot. 

 

 

Források: 

 finn nemzeti alaptanterv 

 a finn Oktatásügyi Bizottság szakértője, Juho Helminen 

 http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja (az Oktatásügyi Bizottság honlapja)  

 Teuvo Sankila, a Tammi Publishers tankönyvkiadásért felelős szerkesztője  
 


