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• Elhelyezkedés: Északkelet-Európa

• Terület: 45 227 km2

• Népesség: 1,3 millió fő

• Főváros: Tallinn

• Hivatalos nyelv: észt

• Népesség megoszlása: 72% észt, 
22% orosz, 6% egyéb

Több mint 1500 sziget és 2500 tó

Erdő: az ország területének 52%-a

Észtország



„e-Észtország”

• e-kormányzás (papír nélküli ülésezés)

• e-választások

• e-adózás

• digitális aláírás

• e-rendőrség

• e-egészségügy

• e-iskola, e-tesztek, e-vizsgák

• e-lakóhely-nyilvántartás



Nevelési-oktatási intézmények Észtországban

Óvodai nevelési intézmények 635

Köznevelési intézmények 530

Szakképzési intézmények 38

Felsőoktatási intézmények 20

Nevelési-oktatási

intézmények száma – 2017/2018



Tanulók és tanárok
száma – 2017/2018

TANULÓK

Köznevelési

intézmények

147 200

1. osztály 15 600

Középiskola 21 600

Szakképzés 25 000

TANÁROK

Köznevelési

intézmények

14 600

Szakképzés 2 200

Óvodai nevelés 7 900



2013 – Reform az észt szakképzésben

Az Észt Képesítési Keretrendszer (EstQF) és az azon 

alapuló új foglalkozási standardok kidolgozása



Pont
TERMÉSZET-

TUDOMÁNY
Pont SZÖVEGÉRTÉS Pont MATEMATIKA

1 556 Szingapúr 1 535 Szingapúr 1 564 Szingapúr

2 538 Japán 2 527 Hongkong (Kína) 2 548 Hongkong (Kína)

3 534 Észtország 3 527 Kanada 3 544 Makaó (Kína)

4 532 Tajpej (Kína) 4 526 Finnország 4 542 Tajpej (Kína)

5 531 Finnország 5 521 Írország 5 532 Japán

6 529 Makaó (Kína) 6 519 Észtország 6 531 B-S-J-G* (Kína)

7 528 Kanada 7 517 Korea 7 524 Korea

8 525 Vietnam 8 516 Japán 8 521 Svájc

9 523 Hongkong (Kína) 9 513 Norvégia 9 520 Észtország

A PISA 2015 eredményei

* Beijing-Shanghai-Jiangsu-Guangdong



Hogyan jutottunk ide?

Toomas Hendrik Ilves, 

Észtország korábbi elnöke

„

„

Az észt emberek hisznek 

az oktatásban. Mélyen 

hisszük, hogy a legtöbb, 

amit a gyerekeinknek adni 

tudunk, az nem föld, ház 

vagy egy bankszámla, 

hanem a jó oktatás.



Az Észt Élethosszig

Tartó Tanulás 

Stratégiája 2020 

(elfogadva 2014-ben)

a tanulást életformának 

tekinti.

https://www.hm.ee/en/estonian-lifelong-learning-strategy-2020 



Vízió és 

stratégiai 

célok 2020-ra

Vízió 2020-ra:

A tanulás legyen 

életforma.

A fejlesztési 

lehetőségek 

felismerése és okos 

megoldások kínálása.

FELELŐSSÉG-
VÁLLALÁS 

Az emberek tisztában 
vannak azzal, hogy a 

tanulás és az 
önképzés a saját 
választásuk és 
felelősségük.

LEHETŐSÉGEK 
FELKÍNÁLÁSA

Az élethosszig tartó 
tanulás rendszere a 
maga teljességében 
kínál jó minőségű, 

modern, rugalmas, a 
tanulói szükségleteket 

kielégítő tanulási 
lehetőségeket.

MI AZ IGÉNY?

A képzés a tanulók 
érdeklődésén és 

képességein alapul, 
támogatja a fejlesztést, 

és megfelel a 
munkaerőpiaci 

igényeknek.



A vízió és az általános cél elérése érdekében

5 stratégiai célt határoztak meg:

1. A tanulás megközelítésmódjának megváltoztatása

2. Kompetens és motivált tanárok és iskolai vezetés

3. Az élethosszig tartó tanulási lehetőségek és a 

munkaerőpiaci igények összehangolása

4. Digitális fókusz az élethosszig tartó tanulásban 

5. Egyenlő esélyek és növekvő részvétel az 

élethosszig tartó tanulásban

5 stratégiai cél



Nemzeti alaptantervek

Külön alapfokú és középfokú oktatás-nevelésre

Általános rész

• nevelési-oktatási célok

• alapelvek

• általános kompetenciák (8)

• kereszttantervi témák (8)

• értékelési célok és alapvetések

Függelék

• tantárgyi területek (8)

• 18 tantárgyi kerettanterv

• opcionális tantárgyi kerettantervek

https://www.hm.ee/en/national-curricula-2014



Általános kompetenciák

• kultúra és értékrend

• társadalmi és polgári kompetencia

• önmenedzselés

• a tanulás tanulása

• kommunikációs kompetencia

• matematika, technológia, tudomány

• vállalkozás

• digitális kompetencia

Az általános kompetenciák fejlesztése

• minden tantárgyon keresztül

• tanterven kívüli és iskolán kívüli programokon



A tanulóra egyénként tekint

1996 – először ismertetik a kompetenciákat és értékeket a tudással 

együtt

2011 – elkülönített alaptanterv alapfokú és középiskolára:

• a tantárgyközpontú tanulásról a hangsúly a holisztikus, 

emberközpontú tanulásra kerül

• az iskolák számára nagyobb választási lehetőség a tanulók 

személyes fejlődésének és felelősségvállalásának támogatására

• európai kulcskompetenciák és értékek észt kontextusban

Nemzeti alaptanterv mint társadalmi szerződés –

mit és miért tekintenek értéknek a nevelés-oktatásban.



A tanuló a tanulási folyamat középpontjában

A személyt és 

állampolgárt jellemző 

általános kompetenciák

Szakterületi kompetenciák 

tantárgyak feletti fókusszal

Az iskolai szintek

végére elérendő

tudás, készség, attitűd

Tanulói igények az 

egyéni fejlődés 

érdekében



Megfelelő időben nyújtott és célzott 

támogatás

Egyéni megközelítés lehet szükséges, ha a tanuló

• sajátos nevelési igényű;

• tehetséges;

• iskolát vagy osztályt vált;

• nem az észt az anyanyelve;

• időszakos problémákkal küzd.

Holisztikus megközelítés a támogató tanulási környezet és az 

átlátható, világos visszajelzés érdekében.



Gyermekközpontú tanulási folyamat

Először a tanár és a diákok közösen meghatározzák a 

tanulási célokat:

• Miért tanít meg a tanár valamit?

• Miért kell a diáknak megtennie valamit?

• Mit tanul meg a diák egy adott feladat során?



A tanulás megközelítésének jelenlegi modellje

Mi a tanulás megközelítési módja?

Miért kell megváltoztatni a tanulás megközelítési módját?

Hogyan változik a tanulás megközelítési módja?
Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus, 2017

A 

munkaerőpiac 

változásai

Társadalmi 

változások

Technológiai 

fejlődés

Politikai 

választási 

lehetőségek

Változó elvárások 

az oktatással 

szemben

Iskolai kultúra

Iskolai 

vezetés és 

szervezet

Fizikai, mentális 

és szociális 

tanulási 

környezet

A TANULÓ 

FEJLŐDÉSE

Tananyag és

a tanulás 

megközelítési 

módja

Tanárképzés

Tanulási célok Átfogó célok

Tantárgyi 

tudás és 

készségek

Együttműködési 

készség

Tanulási 

készség

Önszabályozás

Egyéni jóllét

Egyéni 

önmegvalósítás

Nyitottság

Élethosszig 

tartó tanulás



Értékelés

Alapfokú oktatás-nevelés, standardizált tesztek:

• 1. szint – 1–3. osztály

• 2. szint – 4–6. osztály

Általános iskola, felső tagozat, országos vizsgák:

• 3. szint – 7–9. osztály

Középiskola: országos vizsgák:

• 4. szint – 10–12. osztály

Háttér- és elégedettségi kérdőívek

2020 – a nemzeti vizsgák (3., 4. szint) digitális, elektronikus vizsgák 

lesznek.

Az általánoskompetencia-tesztek fejlesztés alatt állnak.



A PISA és az észt oktatási rendszer

https://www.youtube.com/watch?v=hj4em2gC5EQ&t=9s


Köszönöm!

epp.muil@innove.ee

www.innove.ee

mailto:epp.muil@innove.ee
http://www.innove.ee/

