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Gyakorlat országa : Finnország 

Fogadóintézmény/cég neve : Kiipula Vocational College 

Város : Turenki 

Gyakorlat időtartama (utazással 
együtt) : 

2022. augusztus 17.- augusztus 31. (15 nap) 

Csoportvezető 1 neve : Erős Anita 

Csoportvezető 2 neve : - 

Diákok száma : 5 fő 

Szállás értékelése 
(minőség, szobák elosztása, 
megközelíthetőség, stb.) 

5 

Az intézmény területén belül az erdőhöz közel, a 
sportpályák szomszédságában kialakított Guest 
House tökéletesen megfelelt az igényeinknek. A 
barátságos személyzet, a jól felszerelt közös 
helyiségek, az internet és a saját fürdővel ellátott 
szobák mind hozzájárultak ahhoz, hogy könnyen 
otthonosan érezzük magunkat a szállásunkon. 

Utazás értékelése 
(utazás minősége, kényelme, esetleges 
fennakadások, stb.) 

 4  

Nagy könnyebbséget jelentett, hogy ezúttal 
közvetlenül Budapestről tudtunk Helsinkibe repülni. 
Volt olyan tanuló, akinek ez volt az első repülőútja, és 
olyan is, aki hajlamos az utazás közbeni rosszullétre, 
ezért fokozottan figyelni kellett rájuk. Ezt némileg 
nehezítette az, hogy a gép telítettsége és az előre le 
nem foglalt ülőhelyek miatt nem tudtunk egymás 
mellett ülni. A fogadó intézmény iskolabusza 
kényelmes továbbutazást kínált, a sofőrünk is nagyon 
segítőkész volt, hálásak vagyunk neki. A visszafelé út 
reptéri transzferét is sikerült egyeztetni szerencsére. 

Fogadó intézmény értékelése 
(kapcsolattartás, információátadás, 
szakmaiság, stb.) 
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Az intézményben sokan emlékeztek rám az 5 évvel 
ezelőtti út kapcsán, ez sokat segített a kissé rázósabb 
helyzetekben is. Mindenki nagyon segítőkész volt, és 
a többség sokkal barátságosabb, nyitottabb, mint 
amilyenre emlékeztem.  
Az egyetlen negatívum a kinti koordinátorunkkal 
kapcsolatban merült fel, mivel az éjjel közepén 
megérkezve sem tudtuk, mi a teendőnk reggel, 
semmilyen információt vagy üzenetet nem kaptunk 
Annemaritól. Délelőtt aztán sikerült egy találkozót 
megszerveznünk, de utána egy teljes hétig nem is 
érdeklődött felőlünk. Később is úgy tűnt, inkább 
tőlem várja a kezdeményezést, így ennek 
megfelelően jártam el, de furcsa volt ez a hozzáállás. 
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A program szakmai értékelése 
(tervezett és megvalósult tevékenységek, 
új szakmai tudás, új elmélet, a gyakorlat 
haszna, tanulók visszajelzései, 
együttműködés a fogadó intézménnyel, 
oktatás színvonala (tömören, egyszerűen, 
célratörően), jó példák hasznosítása 
otthon) 
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Bár nem tudtuk előre, mi vár ránk, és néha csak az 
adott napon derült ki, hogy mi lesz a program, a hely 
sajátosságai és a kiváló felszereltség, a modern 
technológia olyan lehetőségeket és 
tapasztalatszerzést jelentett mindannyiunknak, 
amelyekre még sok év múltán is emlékezni fogunk. 
 A finn intézményben a hangsúly abszolút a gyakorlati 
képzésen van, mindenkire kiemelten odafigyelnek. 
Számos eszközzel most találkoztak a tanulóink 
először, szinte mindennel dolgoztak is, pl. teleszkópos 
ágvágó, speciális gyomláló eszközök, gyakorlat a 
virtuális valóságban (paradicsom ültetése és 
gondozása üvegházban). Minden eszköz megfelelően 
tárolt és szinte vadonatúj. A munkavédelmi 
szempontok kiemelt fontossággal bírnak, ezeket 
maximálisan betartva nem történt semmilyen 
személyi sérülés.  
A modern szimulátor segítségével mindenkinek volt 
bőségesen lehetősége gyakorolni a traktorvezetést 
különböző terepeken és szituációkban, sőt a villás 
targoncával is megismerkedtek közelebbről.  
Figyelmet érdemel még az állattartás, a gondozásban 
néhány alkalommal a magyar tanulók is részt vettek 
(pl. tyúkok etetése, csacsik csutakolása és sétáltatása, 
akvárium vizének cseréje), amit nagyon élveztek.  
A tanulók érzéseiről a legszemléletesebben úgy tudok 
beszámolni, ha felidézem az utolsó néhány estét, 
mikor összegyűltünk pl. gyakorlati naplót írni, és 
szüntelenül kérleltek : hadd maradhassanak még 
legalább egy hetet. Bármit megtettek volna, 
bármilyen feladatot elvégeznek, ha még élvezhetik 
ennek a gyönyörű, békés, tiszta levegőjű központnak 
minden előnyét.  
A finn tanárokkal az együttműködésünk kifejezetten 
jó volt, a gyerekek szorgalmasak voltak, amit nagyon 
jó néven vesznek kint, és még az én « szigorúságom » 
is elnyerte több gyakorlatos tanárnő tetszését, mert 
több alkalommal jelezték ezt nekem, mikor 
beszélgettünk.  
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A program kultúrális részének 
értékelése 
(milyen kultúrális tevékenységek 
valósultak meg – akár felsorolás szerűen is) 
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A kinti koordinátorunk felkészületlensége mellett ez 
a terület volt még a « gyenge láncszem », mert 
tulajdonképpen csak az Aulanko nemzeti parkba 
tettünk az első teljes héten egy néhány órás 
kirándulást, hazafelé pedig éppen csak megálltunk 
Hameenlinnában, azt is az én kérésemre, hogy 
legalább a híres Sibelius parkot  megnézhessék a 
tanulók.  
Ezen kívül egy helyi fesztiválon vettünk részt, amit 
Kiipula területén szerveztek. Itt a szüreti jellegű 
dolgokon túl volt táncház, koncert, gasztronómiai 
különlegességek, ügyességi feladatok és vásár is. A 
délutáni programsorozatot este látványos tűzijáték 
zárta, amit maradéktalanul kiélveztünk. 
 
Sikerült még megszerveznem a második hétvégére 
egy egynapos kirándulást a fővárosba, ahol néhány 
nevezetesség megtekintése után a kikötőbe sétáltunk 
le, majd bejártuk a látnivalókkal teli piacot. Ezután 
meglepetésként kompra « tettem » a kis csapatot és 
Suomenlinna szigetére utaztunk, ahol közkívánatra a 
katonai múzeumot és a világháborús tengeralattjárót 
tekintettük meg. A szigeten tett kiadós sétát a 
látogatóközpont felfedezése zárta, majd komppal 
visszatértünk a szárazföldre. A délutánt a Csend 
Kápolnában megpihenve zártuk, majd vonattal 
visszautaztunk Turenkibe, ahol az előzetesen 
megbeszéltek szerint kedvenc Kiipula-i 
gondnoknénim, Pirjetta és a férje vártak és vittek 
minket vissza a szállásra. 
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Fenntarthatóság 
(javaslatok a gyakorlatok színvonalának 

növelésére, tapasztalatok a képzés 
fejlesztése érdekében) 
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A fogadó intézményben töltött gyakorlati napok, 
órák rendkívül változatosak voltak, a kiváló 
minőségű és megfelelő mennyiségű eszközökkel 
bárki könnyen kedvet kaphat bármilyen kertészeti 
tevékenységhez.  
Személy szerint, ha lehetőség nyílna rá, 
mindenképpen hasznosnak tartanám nálunk is 
bevezetni és használni a traktorszimulátort és a 
virtuális tanulást, mert ezek segítségével biztonságos 
körülmények között, időjárástól és egyéb 
körülményektől függetlenül, a mai fiatalok 
igényeihez igazodva lehetne friss és gyakorlati tudást 
átadni, ami akár a munkaerőpiacon is előnynek 
számíthatna. 

Általános értékelés 
(megvalósult-e a program célja, 

elégedettség, jó-gyakorlat, 
hasznosíthatóság, motiváció, tanulási 
eredmények értékelése) 
 5 

Általánosságban elmondható, hogy sokrétű 
gyakorlati tapasztalattal gazdagodtak a résztvevők, 
betekintést nyertek az eltérő adottságokból (is) 
fakadó, a miénktől eltérő kertészei és egyéb 
mezőgazdasági gyakorlatba, illetve a finn kultúrába is. 
 
 A motiváció maximális volt, ez látszott abból is, hogy 
minden érdekelte a tanulókat, amivel találkoztak.  
Hazatértünk után is emlékeznek pl. annak a fának a 
latin megfelelőjére, amit a szállás közelében 
metszettek meg, az állatok nevére, vagy a kültéri és 
beltéri szabadidős eszközökre. 
Tanultak néhány finn szót is, amiért a kintiek igazán 
hálásak voltak, sőt, ők is tanultak néhány dolgot 
tőlünk. 

Legnagyobb eredmények, 
személyes sikerek 

A modern eszközök és az oktatástechnikába való 
« belekóstolás » mellett személyes meglátásom 
szerint a legnagyobb eredmény az volt, hogy a 
második hétre kialakult a megfelelő kommunikáció, 
az együttműködés az 5 fős csoport minden tagja 
között, elmosódtak a különböző iskolai osztályok 
közötti eltérések és igazi csapatként tudtak dolgozni. 
Végtelenül jó érzés volt, mikor az első dicsérő 
szavakat hallottam a finn gyakorlatos kollégáktól, 
mivel őket is informáltam a kezdeti aggodalmaimról.  
A finnek részéről az öt évvel ezelőttihez képest sokkal 
nagyobb nyitottság és barátságosság is nagyban 
hozzájárult a projekt sikeréhez, amiért 
mindannyiuknak őszintén hálás vagyok. 
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Mennyire érezte magát felkészültnek a mobilitás előtt – (Írjon mellé egy 1-5 ig számot – 1 : egyáltalán 

nem éreztem magam felkészültnek, 5 – nagyon felkészültnek éreztem magam) 
 
a fogadóország kultúrája – 3 
a program tematikája - 4 
a képzés nyelve – 5 
a fogadóország oktatási rendszere – 3 
a program témája - 4 
 

Mennyire érzi magát felkészültnek a mobilitás után – (Írjon mellé egy 1-5 ig számot – 1 : egyáltalán nem 

érzem magam felkészültnek, 5 – nagyon felkészültnek érzem magam) 
 
a fogadóország kultúrája – 4 
a program tematikája - 5 
a képzés nyelve – 5 
a fogadóország oktatási rendszere – 4 
a program témája - 5 
 


