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Az Opettaja (Tanár) Finnország egyik legrégibb pedagógiai hetilapja. 2011 májusában két 
újságíró Magyarországon járt és ellátogatott a Leöveybe, Miskolcra, és a csömöri Mátyás 
Király Általános Iskolába (matematikatanítás). A végeredmény ötoldalas cikk a magyar 
oktatás helyzetérıl, problémáiról. Benne fényképes beszámoló a Leöveyben zajló 
finnoktatásról. 
 
Szőkös anyagi források 
A magyar iskolák egyre szigorodó gazdasági feltételek szerint élnek, a tanárok fizetése mind 
kevesebbet ér. Sok tanár már elhagyta a pályát. 
 
Rokonnyelv tanítása egy gimnáziumban 
 
A budapesti Leövey Klára Gimnáziumban Szabó Ágnes tanítja a finn nyelvet. Az iskola 
nappali tagozatán mintegy 650 diák tanul, a felnıttoktatásban körülbelül 300. A gimnazisták 
14-18 évesek, négy vagy öt év alatt jutnak el az érettségiig. 
 
A gimnázium 10. évfolyamán egy maroknyi kis csoport, nyolc diák választotta a finnt. A 
tanáruk nagyon örül, hogy lehetısége van tanítania a finn nyelvet, mellyel még egyetemi 
tanulmányai alatt az ELTE-n ismerkedett meg. Finnbıl lehet érettségit is tenni. 
 
A finn csoport fénymásolt tankönyvet használ. Magyarországon a gimnáziumi oktatás 
ingyenes, de a tankönyvekért fizetni kell. Egy gimnáziumi tankönyvcsomag legalább 40 
euróba kerül tanévenként, ami nagy összegnek számít. A finn csoport folyékonyan alkot 
mondatokat és tesz fel kérdéseket.  
- A munkavállaló a munkahelyen végzi a munkáját, olvassa a tanár, majd finnül magyarázza a 
különféle foglalkozásokat. 
A tanulók szépen beszélnek finnül. A magyarok közül szabadidejükben még mindig nagyon 
sokan tanulják a finnt, hiszen testvérnépként szeretnek bennünket. Az iskola könyvtárában 
van egy kis finn témájú győjtemény, még a The Rasmus együttes CD-je is megtalálható. 
 
Szabó Ágnes az ELTE-n tanult meg finnül, mivel az akkori képzési rendszerben a magyar 
szakosoknak kötelezı volt egy finnugor nyelvet választani. A finn ésszerőbb döntésnek tőnt, 
mint pl. a vepsze. Aztán a lappeenrantai nyári egyetemen a Finnország és a finn nyelv iránti 
érdeklıdés kérdése végérvényesen eldılt. Szabó Ágnes a gimnáziumban csak finnt tanít, 
egyébként iskolatitkári munkát végez. 
- A mi iskolánk nem elitgimnázium. Hozzánk általában a középosztály gyermekei jönnek. A 
Leövey régi, patinás iskola a fıváros IX. kerületében, melynek nagyon jó a légköre. A pénz 
nálunk is nagy gond, a 135 éves iskolaépület több helyen is felújításra szorul. 
 
A gimnázium nagyon büszke arra, hogy a következı tanévet egy új természettudományi labor 
átadásával kezdi. Budapesten három hasonló laboratórium épül, melyek költségvetése 
egyenként 300 millió forint. Szeptembertıl már kémiai, fizikai, biológiai, integrált 
természettudományi kísérleteket lehet benne folytatni. Az új labortól a tantestület azt várja, 
hogy a gimnázium színvonala tovább emelkedik. 
 
- Magyarországon mostanság meglehetısen ellentmondásos idıket élünk. Senki nem tudja, 
mit hoz a holnap. Az a legfontosabb, hogy megırizzük az iskola jó színvonalát és hírnevét. 


