



Tájékoztató a Finniskola Palacsintábor2020 programról 


Kedves Érdeklődő, 


A Finniskola program alapítója négygyermekes apa, tanár és közgazdász .
1

A Finniskola heti rendszerességgel ismétlődő nyári programja Palacsintábor2020 néven indul az 
idén is. Ez egy ismeretterjesztő programsorozat, amely ötvözi az iskolai tananyagokat a 21. 
századi kompetenciákkal, ahol sétálva tanulnak és játszanak a gyerekek.


Az alábbi tapasztalatok adták a Finniskola pedagógiai program gerincét 


(1) A gyerekek túl sokat ülnek az iskolában, kevés szabadlevegős programjuk van. (2) Az iskolai 
környezet vizuálisan és a társas érintkezések területén gyakran ingerszegény. (3) A tananyag-
tartalmak izoláltak, alig van kapcsolatuk a világgal, amelyben a gyerekek élnek. (4) Az iskolai 
tartalmak alig értelmezik a 21. századi kulcskompetenciákat. (5) Az iskolai módszerek, eszközök 
ritkán alkalmazzák a korszerű társadalom- és oktatáskutatási  
eredményeket.  

A Finniskola egy komplex program, amelyet magyarországi és nemzetközi iskolák tanárai, finn 
oktatási szakemberek és számos gyakorló szülő tapasztalatai alapján fejlesztettünk, a 21. századi 
kulcskompetenciák figyelembevételével. Különleges és innovatív megközelítése a tanulásnak, a 
mozgásnak és a nyári bandázásnak. A Finniskola módszer ötletét Arisztotelésztől vettük át, aki az 
ókori görög időkben sétálva tanult, beszélgetett tanítványaival ie. 360 és 322 között.  A Finniskola 
programról további részleteket az alábbiakban olvashatsz.


Lehet-e úgy játszani, hogy közben a tananyagot is megtanuljuk?


A tanulás egy játék. Dienes Zoltán leírja, hogy miként lehet a szabad játéktól eljutni ahhoz a pont- 
hoz, amikor a gyerekek megértve alkalmaznak műveleteket egy matematikai probléma 
megoldásánál. Ugyanezt az utat járjuk be a Finniskolában, de nem csak matematikai területen, 
hanem minden témakörben, amely fontos ahhoz, hogy a gyerekek megértsék a világot, annak 
összetett működését, így végül az iskolai tananyagok lényegét. 

Egy nagyon leegyszerűsített példával úgy írható le a folyamat, ha elképzelünk egy tudásfelszívó 
belső “csövet”. Ezen a “csövön” keresztül bizonyos tartalmak felszívódnak, mások áthaladnak. 
Minél több és gyorsabb információ megy át, annál kevesebb az esélye a teljes “felszívódásnak”. A 
Finniskola programban ennek a “csőnek” a működését módosítjuk, előkészítjük és kondícionáljuk 
arra, hogy az átáramló ismeretanyag lelassuljon és ezáltal a legjobban hasznosuljon. 


Hogyan zajlik a gyakorlatban a nyári Finniskola program egy hete? 


Egy Finniskola csoport 10-15 főből áll. Egy csoportban általában hasonló korú gyerekek tanulnak 
együtt, ám tapasztalatunk szerint a vegyes korosztályú csoportjaink sokszor hatékonyabbak az 
ismeretszerzésben és hangulatosabbak az eltérő tapasztalatú gyerekek miatt. Egy csoportot 
mindig ugyanaz a mentor-tanár és asszisztense vezeti, egész héten ugyanabba a csoportba 
járnak. Az egyhetes nyári programok reggel 9-kor kezdődnek és 17 órakor érnek véget. Mindegyik 
nap programja önálló, naponként más-más útvonalú kirándulás, Budapest ismert vagy kevésbé 
ismert hegyvidéki részére. A kirándulásnak álcázott, mindvégig sok mozgással járó tanulási 
program sokszínűen dolgozza fel az elmúlt tanév iskolai tartalmait.
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Az idei táborokban elsősorban az elmúlt három hónap iskolai tananyagait beszéljük át, mert sok 
diákunknál tapasztaljuk, hogy az online tanulás váratlan formája és a hullámzó iskolai teljesítmények 
miatt gyakoriak a hiányosságok.


A foglalkozás napi programjában az aktuális témához és az időjáráshoz alkalmazkodó, megter- 
vezett útvonalat járnak be együtt, amelyben az életkori sajátosságoknak megfelelően váltakoznak 
a tanulós-beszélgetős idők és a pihenős-mozgásos szakaszok. A játékidő a koncentrált 
figyelmet igénylő tanulás játékba csomagolt ismétlése. Fordítva is igaz: a játék előkészíti a 
koncentrált idő tartalmát. 


Egy csoport folyamatosan mozgásban van, hiszen beszélgetni, vitatkozni sokkal hatékonyabban 
lehet, ha megyünk. Közben megállunk néhány mondatra, aztán újra továbbindulunk. Az így 
megtett útvonal egyes pontjaihoz kapcsolódnak a tartalmak. Más-más erdei úthoz, utcához, 
parkhoz, patakparthoz, lépcsősorhoz, épülethez fognak tartozni azok az “ahá” élmények, amelyek 
fokozatosan kialakítják a gyerekekben a “nem csak az iskolai világ létezik” élményét. Észreveszik, 
megtanulják az iskolafüggetlenül is létező világ értelmét, szerkezetét és ezzel megértik és még 
jobban megszeretik, hogy miért jó tanulni, okosodni.


Ha a nyári tábor valamely napján olyan időjárás van, amelyben bizonyos programrészek nem 
valósíthatók meg a szabadban, a foglalkozások zárt közösségi térben zajlanak és erről a szülők és a 
gyerekek megfelelő időben (előző este) tájékoztatást kapnak a csoportvezető tanártól. 



Mennyibe kerül ez a program?


A nyári ötnapos program díja ebédekkel együtt 33.000 Ft.


A Finniskola foglalkozások (Palacsintábor) nyári időpontjai:

A heti programsorozat június 22-én indul és 8 héten át, minden hétfőn lehet 
csatlakozni a Palacsintábor2020-hoz.


Egy-egy hét programja zárt tematikát képez, hétfőtől péntekig tart.


A Finniskola program pedagógiai hátteréről itt olvashatsz többet: 

Mit jelent a Finniskola foglalkozás a gyakorlatban?  

(1) Tantárgyfüggetlen témák, 21. századi kompetenciák  
A legtöbb közép-európai iskolarendszer egyik fontos eleme, hogy egy adott időszakban az azonos 
évfolyamban tanuló gyerekek ugyanabban az időpontban ugyanazzal az egyforma tartalommal találkoznak. 
Ez magyar sajátosság is. Ezt kihasználva a Finniskola csoportok bizonyos értelemben előre tanulnak. A 
gyakorlatban nincs szó előre megtanult tananyagokról, hanem a következő időszak legfontosabb tartalmi 
kérdéseit (tantárgyfüggetlen struktúrában) előre átbeszélik a csoport- tagok. Ezt a rendszeralkotást olyan 
módon teszi a csoport, hogy a mentor (a WM nevén tudáskereskedő) a csoport egyes tagjait a csoport másik 
tagjaival ellentétes nézőpontúra osztja. Olyan helyzeteket hoz létre, amelyben a gyerekek kénytelenek 
megvitatni egymás nézeteit és ezzel megismerni a vita tartalmát. A vita tartalmának kifejtése közben a 
gyerekek azokat a közeljövőben elhangzó tartalmakat helyezik rendszerbe, amelyekről később az iskolában is 
hal- lanak. Ezért az iskolai időszakban újra elhangzó anyagot immár helyhez kötve, sokkal pontosab- ban és 
értőbben tanulják, mint e foglalkozások nélkül. 

(2) A felesleges részletek törlése, a lényeges pontok kiemelése  
Az iskolai tananyagok gyakran bonyolultak, az életkori sajátosságokat csak részben veszik figyelembe. Sok 
olyan szövegrész olvasható, amelynek a lényeg megértéséhez nincs köze vagy korunk gyakorlata meghaladta 
az adott téma magyarázatát. A “digitális bennszülöttek” számára a tananyag lényege mást jelent, mint akár 
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egy évtizede. Számos kutatás igazolja, hogy az e-generáció tudásszerzési módszerei lényegesen 
különböznek a korábbi generációktól. A Finniskola programfejlesztői két dolgot tesznek a mindenkori 
tananyaggal: (2.a) kiválogatják a témakörök legfontosabb alapelemeit és a tantárgyak közötti 
összefüggéseket felhasználva elkészítenek egy újraépített, Finniskola szempontú alapanyagot. Ez a 
tantárgyfüggetlen tartalom ugyanazokat az alapismereteket tartalmazza, amellyel a gyerekek az iskolai 
munkájuk során találkoznak. A különbség az, hogy a tartalom nem tantárgyakhoz, hanem a gyerekek által 
ismert világhoz köti az egyes ismereteket és összefüggéseket. Ezután a gyerekek által már ismert világra 
reflektálva (2.b) csoportszinten közösen újraépítik a “tudomány világát”, amely immár nem tantárgyhoz 
kötődő részekből, hanem azoktól független rendszerré válik a gyerekekben. Amikor az iskolában az “új”, 
immár rendszerbe helyezett fogalmakkal találkozik, pontosan tudni fogja, hogy mit és miért tanul az iskolai 
rendszerben és ezzel az iskolában töltött ideje hasznosabban telik, a megértési arány növekedni fog. 

(3) Az iskolai idő hasznos része  
Az iskolában töltött tanórák nagy része rosszul hasznosul. Ismert, hogy egy alsó tagozatos gyerek számára a 
tanóra 45 percéből maximum 5-10 perc telik koncentrált figyelemmel, egy felső tagozatosnál legfeljebb 
12-15 perc. Ennek sokféle oka van, amelynek kifejtése meghaladja e tájékoztató kereteit. Három dologról 
azonban fontos szót ejteni: (3.a) A gyerekek gyakran azért nem figyelnek az órán, mert az ismeretanyag, 
amellyel találkoznak, távol áll az érdeklődésüktől, érdektelen csomagolásban érkezik, képtelen lekötni a 
gyerek figyelmét. (3.b) Az iskolai ingerszegény környezet alapvetően váltja ki a minden tartalommal szembeni 
ellenállást, még akkor is, ha az egyébként érdekes lehetne a gyerekek számára. (3.c) A tanórák hossza és 
tartalma nem igazodik a gyerekek életkori sajátosságaihoz. 

A Finniskola foglalkozások azokat az időket is hasznossá teszik, amelyek a koncentrált figyelmen kívüli esnek. 
Azok a gyerekek, akik valamilyen más formában (pl. otthoni beszélgetésben) már találkoztak a tanórán 
elhangzó témával, sokkal aktívabb résztvevői a foglalkozásnak, mert egy számukra ismert dologról 
beszélgetnek. A Finniskola foglalkozások időszerkezete az adott korosztály figyelem periódusaihoz igazodik. 
Beszélgetés, séta, vitatkozás, érvelés és séta közbeni játék váltják egymást. 

(4) A legfontosabb ismeretek edutainment tartalommá fejlesztése  
A tartalom nem törvényszerűen unalmas. Elsősorban az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e észrevenni a 
tartalomban rejlő játék lehetőségét. A játék ugyanis sokkal hatékonyabb eszköz a tudás megszerzésére. A 
Finniskola legfontosabb, mások által is vizsgált és igazolt innovációja, hogy minden fontos iskolai tartalmat 
edutainment anyaggá fejleszt. A “game-based learning” (játék alapú tanulás) és a “life-long-
learning” (élethosszig tartó tanulás) elveket követve arra neveljük, tanítjuk a csoportjaink diákjait és a 
szüleiket, hogy kerüljék az iskolai tananyagok “bemagolását” és alkalmazzák a játékalapú tanulási eszközöket, 
módszereket. Ezzel közösen elérhetjük, hogy az iskolában töltött évek a gyerekek és a fiatal felőttek számára 
élmény alapú ismeretszerzéssé váljanak. 
A játékalapú tanulásmódszertan számos alternatív pedagógiai rendszer eleme. Hatékonysága és 
hasznossága sokszorosan bizonyított. A Finniskola programban is ez az egyik legfontosabb elem és az itt 
dolgozó minden mentornak alapértéke és közös innovációja. 

(5) A hordozható játék elve  
Dienes Zoltán életének gyakori jelensége volt, hogy olyan helyzetben kellett új eszközöket használnia, ahol 
sem pénz, sem idő nem volt arra, hogy speciális eszközöket fejlesszenek. Ezért a “kényszer” okozta helyzetet 
előnyre fordította. Olyan játékokat fejlesztett, amelyek eszközigénye bárhol elérhető volt: kavics, bot, kagyló, 
babszem formájában. 
Ugyanezt az elvet követjük mi is. A Finniskola olyan játékokat készít, javasol és ismertet meg a diákokkal, 
amelyek egyébként körülöttünk vannak, vagy könnyedén, jelentősebb költségek nélkül elérhetők, 
elkészíthetők. Ezeket a játékokat használva, a játékok készítése örömével és kudarcaival is tanítjuk, neveljük a 
gyerekeket.  

Ha további szakmai információkra vagy kíváncsi, kérlek, írj e-mailt a 

mihalyi.endre@me.com címre.
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