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F I G Y E L Õ

A finn csoda magyar szemmel
– Tanulmányút a finnországi Ouluban
Oulu, 2009. február 9-13.

A Tempus Közalapítvány jóvoltából 2009 februárjában alkalmam nyílt részt venni egy
szakértõi tanulmányúton, amelynek  Finnország egyik nagyvárosa, Oulu adott otthont.
A város az ország északi részén található, a Botteni-öböl partján, és magán hordozza
mindazokat a „jeleket”, amelyek Finnország kapcsán eszünkbe juthatnak: gyönyörû
havas táj, embermagasságú hókupacokkal (legalábbis a téli idõszakban mindenkép-
pen); mínusz öt fokos „meleg” idõben biciklizõ, jó kedélyû, nyugodt emberek; preci-
zitás, pontosság, no és persze a kihagyhatatlan szaunák, amelyeket Finnországban még
az iskolákban is megtalálhatunk!

A tanulmányutat a LUOVI intézet szervezte, amely a II. világháború után, tüdõ-
betegek számára létrehozott egyesületbõl jött létre. Finnországban ez a legnagyobb,
nem kormányzati fenntartású szervezet, amely szakképzéssel foglalkozik, különös
tekintettel a felnõttoktatásra és a sajátos nevelési igényû fiatalok képzésére. A LUOVI
elnevezés tulajdonképpen egy betûszó, amelyet kibontva az intézet alapelveit fedhetjük
fel: kreativitás, újítás, kompetencia, támogatás és öröm. A szervezet országszerte 27 egy-
séget foglal magában, és körülbelül 850 embert foglalkoztat. Ezidõtájt 1460 fiatal és 2000
felnõtt vesz részt képzéseikben. Az északi országrészen a fontosabb központok közé
tartozik Oulu, Liminka, Muhos, Ylitornio; a délin pedig Liperi, Alavus és Helsiniki. A
szervezet legfõbb céljai közé tartozik a tanuláshoz való egyenlõ hozzáférés megterem-
tése és a munkához, illetve a kielégítõ életminõséghez való egyéni utak kimunkálása.

A LUOVI által szervezett képzések 1-3 évet ölelnek fel, amely idõszak 80%-át
gyakorlati tevékenységek, 20%-át pedig az elméleti ismeretek elsajátítása teszi ki. A
tanulóévek végén a diákoknak a munkáltatókból álló Minõsítõ Bizottság elõtt kell
tanúbizonyságot tenni a megszerezett készségekrõl, képességekrõl és tudásokról. A
képzéseknek három szintjét különböztethetjük meg:

Az elsõ szint maga a szakképzés, olyan fiatalok és felnõttek számára, akik semmilyen
munkatapasztalattal nem rendelkeznek. Ez idõ alatt sajátíthatják el az egyes szakmához
szükséges alapvetõ ismereteket.

A második szint a továbbképzés a 3-5 év tapasztalattal rendelkezõk számára.
A harmadik pedig a speciális képzés az 5 évnél is több gyakorlattal bírók számára.
A 2008-2010 között érvényben lévõ, új tanterv szerint a szakképzésben a végzettség

megszerzéséhez 120 tanulóhét, vagyis körülbelül 3 év szükséges. Ebbõl 90 hét áll
rendelkezésre a szakmai ismeretek és gyakorlati készségek, képességek elsajátítására.
20 hetet fordítanak az ún. „alaptárgyak” (finn, svéd, angol, matematika stb.) oktatására,
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és 10 hétben tanulhat a diák szabadon választott tantárgyakat. Az említett 3 éves idõ-
intervallum alatt minimum 1,5 hét egyéni tanácsadást kell biztosítani a tanuló számára.
A képzés ideje egyéni szükségletek, igények szerint meghosszabbítható.

A felnõttoktatás kihívásai közé tartozik az elöregedõ társadalom, a multikulturalitás,
a felnõttek motiválása és tanulási képességük fejlesztése, illetve az egyenlõ esélyû hoz-
záférés és a méltányosság megteremtése. Mindezekkel tisztában van a LUOVI, és
szakembergárdájuk létrehozásával ezeket a célokat szolgálják. Érdemes tudnunk azt is,
hogy a felnõttoktatást több forrásból is finanszírozzák Finnországban: részt vesz benne
az Oktatási Minisztérium, a Gazdasági Minisztérium és a munkáltatók. A képzések így
a legkülönfélébb „tulajdonosokkal” rendelkezhetnek (kormány, önkormányzat, megye,
civil szervezet, alapítvány, cégek).

A speciális igényekkel rendelkezõ felnõttek számára is többféle lehetõséget biztosít
ez a szervezet. A LUOVI Start program egy 4 hónapos mentálhigiénés rehabilitáció a
legkülönfélébb problémákkal küzdõ személyek számára. A Munkatréning Program 2
féléves és bármilyen típusú, enyhe fokú fogyatékossággal élõ egyén számára elérhetõ.
Az Utak a munkához elnevezésû programot olyan emberek számára dolgozták ki, akik
már hosszú ideje munkanélküliek. Ezenkívül börtönviselt személyeknek is nyújthatnak
segítséget.

Azok számára, akik a LUOVI-ban kezdik meg a szakképzést, kialakítottak egy rend-
szert, amellyel hozzájárulnak a képzés és az egyén sikereihez. Ez az ún. elõkészítõ, re-
habilitációs oktatás és támogatás rendszere. Alapja a tanuló képességeinek és szük-
ségleteinek felmérése, és a diák szûkebb környezetével való szoros együttmûködés. A
rehabilitáció célja a személyes támogatás és az egyéni igényekre alapozott oktatás, vala-
mint a szociális, mentális és fizikai rehabilitáció. Így nemcsak a szaktudást sajátíthatják
el a diákok, hanem felkészülhetnek a munkára és az önálló életre is. Ennek érdekében
a tanárok és más szakemberek teamben dolgoznak együtt. Az alapképzés során több-
féle szakmába is belepillanthatnak a tanulók, hogy kiválaszthassák a saját maguknak
legszimpatikusabbat.

Azonban már a képzés elõtt is lezajlik egy nagyon alapos felmérés és tanácsadás,
amely szintén azt a célt szolgálja, hogy az egyén számára legmegfelelõbb utat meg-
találják. Ez az ún. „próbaidõszak” 2-5 napig tart; gyakorlatvezetõk, tanácsadók és pszi-
chológusok is részt vesznek a folyamatban. Elsõsorban sajátos nevelési igényû fiatalok,
az alapképzésben részt vevõ tanulók és a munkavállalást illetõen nagy kihívásokkal
küzdõk számára dolgozták ki.

A sajátos nevelési igényû és a veszélyeztetett (apatikus, önbizalom-hiányos, drogot
és/vagy alkoholt fogyasztó fiatalok, vagy olyanok, akik kimaradtak az iskolából) gyer-
mekek számára Egyéni Oktatási Tervet állítanak össze. Ez a terv tartalmazza a legfon-
tosabb információkat a diák képességeirõl, erõsségeirõl, a tanulás céljáról, a szükséges
támogatás szintjérõl, és ebben szerepel a tanulási-tanítási folyamat monitorozása is. Az
Egyéni Oktatási Terv általános céljai:
– mentális alkalmasság

reális énkép
függetlenség
aktivitás (felelõsségvállalás, döntéshozás)

– szociális alkalmasság
szociális készségek
állampolgári ismeretek

– szakmai alkalmasság
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tudás
képességek

Az egyéni célok minden esetben specifikusak, kihívást jelentõk, de elérhetõk és rövid-
távúak. A terv elkészítésében természetesen szakemberek (tanár, asszisztens, logopé-
dus, pszichológus, tanácsadó, szociális munkás) mûködnek együtt a diákkal. Legfonto-
sabb alapelveik közé tartozik a meghallgatás, a támogatás, a bizalom és a visszajelzések
megfogalmazása.

A szakma elsajátításának egyik hangsúlyos eleme a munkára való felkészítés. Ebben
a szakaszban személyes tanácsadó segíti a tanulót a gyakorlati idõszakok lebonyo-
lításában, majd a munkakeresésben. A gyakorlat megkezdése elõtt a diák és a tanácsadó
közösen megtervezik, hogy hol milyen típusú gyakorlatot végez majd el a tanuló. A
tervezés alapját képezi a fiatallal folytatott beszélgetés és képességeinek felmérése. Ezek
után a tanácsadó felveszi a kapcsolatot a gyakorlóhellyel, majd a tanulóval együtt elláto-
gatnak oda. A gyakorlati idõszak alatt a tanácsadó segít a diáknak az utazásban, a
kollégákkal és az új környezettel való ismerkedésben és a munkafolyamatok elsajátítá-
sában. A gyakorlat lezárása után pedig megbeszélik, elemzik a történeteket, majd meg-
kezdõdik a felkészülés az újabb gyakorlatra.

2006 óta Finnországban a szakképzés szerves részét képezik az ún. szakmai bemu-
tatók. A képzés típusától és idõtartamától függõen 3-6 alkalommal kerül sor ilyen bemu-
tatóra, amely a bizonyítvány megszerzésének feltétele. A szakmai bemutató részleteit a
tanár, a diák és a megfigyelõ szakember közösen tervezik meg, majd értékelik. A diá-
kokat a nálunk is használatos 1-5 skálán osztályozzák. A bemutató közben több dolgot
is figyelemmel kísér a megfigyelõ: a munkafolyamat lebonyolítását, a módszerek, esz-
közök használatát, a munkához kapcsolódó ismeretek meglétét, a biztonsági elõírások
betartását, az alapkompetenciákat stb. 

Véleményem szerint már az eddigiekbõl is kiderült, mennyire alapos munkát
végeznek az intézet munkatársai, azonban ez még mindig nem a teljes spektrum, hiszen
más szervezetekkel is szoros együttmûködést ápolnak annak érdekében, hogy
megteremtsék a legideálisabb feltételeket a tanulóik számára. Ezek közül csak néhányat
említenék meg. Az Oulu városában mûködõ Tanácsadó Szolgáltató Központ négy team-
ben mûködik. A speciális oktatásért felelõs team tagjai foglalkoznak a lemaradó
tanulókkal, az értelmi fogyatékos, az autista, a viselkedési zavarral küzdõ és a hospita-
lizált gyermekekkel. A sajátos nevelési igényû gyermekek a többségi iskolában elne-
vezésû csoport foglalkoztatja a gyógypedagógusokat, akik a kiscsoportos oktatás és az
iskolaelõkészítés megvalósításában segédkeznek. A diákok jóllétéért felelõs team részt-
vevõi szociális munkások, pszichológusok és a tanulókat segítõ asszisztensek. Ezen-
kívül létezik még egy, a bevándorlókért felelõs csoport, ahol az anyanyelv, a finn nyelv
és a vallási oktatás hangsúlyos.

A Tervaväylä Speciális Iskola és Tanácsadó Központ a hét állami fenntartású központ
egyike, amely Észak-Finnország ellátásáért felel. Feladataik közé tartozik a beszéd-,
hallás-, mozgássérült, autista és neurológiai megbetegedéssel küzdõ gyermekek speciá-
lis oktatása, rehabilitációja, kezelése, támogatása; ezen diákok „átvezetése” a többségi
iskolákba; és saját szakmai munkájuk fejlesztése.

Mûhelymunkák keretén belül 17-24 év közötti fiatalokat is foglalkoztatnak az Oulu-
régióban. Ezeket a képzéseket olyan fiatalok számára hozták létre, akiknek nincs
szakképzettségük, vagy van végzettségük, de nincs szakmai tapasztalatuk. A mû-
helymunka 6 hónapos, magába foglalja az elméleti és a gyakorlati képzést. Céljuk, hogy
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népszerûsítsék a munkavállalást a fiatalok körében és elõsegítsék továbbtanulásukat. A
képzés ideje alatt végig egyéni tanácsadásban részesülnek a tanulók.

Összességében elmondhatom, hogy nagy hatást gyakorolt rám az az össze-
szedettség, precizitás és pozitív hozzáállás, amellyel az általam megismert szakemberek
dolgoznak. Meglátásom szerint sikerük titka abban rejlik, hogy minden egyes gyerme-
ket, tanulót igyekeznek a lehetõ legalaposabban megismerni, és lehetõséget bizto-
sítanak arra, hogy valóban egyéni utakon érjék el céljukat. Ez számukra nem teher,
hanem alapelv. Így valóban bensõséges kapcsolat alakulhat ki tanár és diák között.

Pénzes Éva
penzes.eva@barczi.elte.hu

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport

A hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõsége
a flamand oktatásban
(Úti)beszámoló egy brüsszeli tanulmányútról
Brüsszel, 2009. május 11-15.

A tanulmányút elõzményei, alapjai

Az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás program Szakértõi Tanulmányutak
alprogramján való részvételt azzal a szándékkal pályáztam meg, hogy nemzetközi
ismereteimet kiváló módon bõvíthetem így a gyógypedagógia témakörében, találkoz-
hatom más országokból érkezõ szakemberekkel, akikkel közösen térképezhetjük fel a
hasonlóságokat és különbözõségeket országaink és a fogadó ország gyógypedagógiai
oktatása-nevelése, ellátórendszere, kormányzati oktatáspolitikája és anyagi támogatott-
sága terén. Az alprogram hivatalos céljai között szerepel ugyanis, hogy a tanulmányút
segítse elõ az európai szintû információ- és tapasztalatcserét oktatási és képzési kérdé-
sekben, terjessze a résztvevõk által megszerzett ismereteket és nemzetközi tapaszta-
latokat. Fontos, hogy kapcsolja össze a szakértõi tanulmányutakat az Oktatás és képzés
2010 munkaprogrammal, valamint az Egész életen át tartó tanulás programjának más
alprogramjaival, különösen azokkal, amelyek az iskolai képzésre, az interkulturális
nevelésre és a felnõttoktatásra vonatkoznak (Comenius, Leonardo, Grundtvig, Transz-
verzális programok). 
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