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Csoportos szakmai beszámoló a Wexedu Alapítvány által szervezett Erasmus KA 1. 
Mobilitás program keretében „A szakképzést érintő hátrányos jelenségek, korai 
iskolaelhagyás csökkentése a tanári kompetenciák fejlesztésével” 2014-1-HU01-KA102-
000188 finnországi tanulmányút. 
Finnország (Raahe), 2015. november 02-08. 
 

 
 
Résztvevők: 
 

Dobó Alexandra - Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd 
Szakközépiskolája 
Menyhárt Erika – Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Számítástechnikai 
Szakközépiskolája 
Ekkert Zsuzsanna – Vakok Óvodája, általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona 
Dósa Edit – Érdi SZC Kós Károly Szakképző Iskolája 
Illés Erika – Száraznád Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-
Oktatást Végző Iskola 
Kékesné Czinder Gabriella – Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális 
Szakiskola 
 
2015. 11. 02. 
 
Vocational Institute Raahe Finnország: szakképző intézmény, műszaki,  éttermi 
szolgáltatások, fodrászat és vegyipari terület, kézműves szakmák.  
 
A Raahe Vocational Institute bemutatkozása. Az intézményt Mr. Jukka Pekka Ansamaa 
igazgató, Mrs. Virpi Siipo gazdasági igazgató és Ari Hannus nemzetközi pályázati koordinációs 
vezető mutatta be. Betekintést nyerhettünk a finn oktatási rendszerbe, a jelenleg az oktatási 
rendszert érintő problémákba. 
Megtekintettük az intézmény 2 tanműhelyét (kárpitosműhely, tankonyha), találkoztunk a 
jelenleg itt tanuló és szakmai gyakorlatot végző magyar tanulókkal és kísérő tanárral. Az ebéd 
elkészítésében is magyar szakácstanulók működtek közre. Kézműves tanműhelyben is 
voltunk, ahol egy látássérült szakoktató végezte a tanulók kosárfonás-oktatását.  
A délután folyamán megtekintettünk egy nyelvi labort is, ahol idegen ajkú fiatalokat tanítottak 
finn nyelvre. 
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2015. 11. 03. 
 
A Lybecker arts and crafts school megtekintése, az entrepreneurship program megismerése, 
melyet az intézmény tanulói fakultatív módon választhatnak.  
A Youth’s experiences of JA Programot Mrs. Linda Niskala tanárnő és egy tanuló mutatta be.  
A bemutató során megtekinthettük a 2 hónapja alakított vállalkozás eddigi média 
produktumait. 
 
Láthattuk az iskolai filmstúdiót, annak informatikai hátterét, a vizuál-effekt stúdiót és a 
hangstúdiót. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók szabadon kibontakoztathatják tehetségüket. 
A nap zárásaként ellátogattunk a Botteni-öbölhöz, amelynek látványa felejthetetlen lesz. 
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2015. 11. 04. 
 
Délelőtt megtekintettük a  Raahe Vocational Institute által jelenleg épülés alatt lévő 
iskolaépületet, melynek belső munkálatait a tanulók végzik, szakmai gyakorlatként. Ezt 
követően az iskola heti értekezletén vettünk részt, melynek témája a magyar vendégek 
bemutatása mellett a vállalati autók használatának nyilvántartására volt.  
Az értekezlet után betekintést nyerhettünk az iskolai egészségnap rendezvényeibe és 
megtekintettünk az iskolai tanműhelyek közül többet, pl. faipari műhely, épületgépészeti 
szerelőműhelyek, tankonyhák és a hozzájuk tartozó tantermek. 
Ebéd után beszélgetést folytattunk a raahe-i önkormányzat által foglalkoztatott szociális 
munkással, aki többek között az iskolában is feladatot teljesít. Ő ismertette a finn fiatalokkal 
kapcsolatos helyi és országos problémákat, a drog és alkoholhelyzetet, ezeknek a lehetséges 
kezelési módjait. Párhuzamokat vontunk a magyar és finn problémák között.  
Délután ellátogattunk a Raahe-tól kb. 30 km-re lévő Ruukki Agricultural Institut, 
mezőgazdasági képzéseket folytató, bentlakásos középiskolába, ahol megtekintettük a 
tehénistállót és lóistállót, láthattuk a tanulók napi munkáját. 
A nap végén részt vettünk a Raahe-ban tanuló magyar diákokkal és tanárokkal együtt egy 
traicionális finn szaunaesten. 
 
2015. 11. 05. 
 
Ouluba látogattunk, ahol a Luovi Institute of Special Education iskola nyílt napján vehettünk 
részt. Az intézmény SNI diákok felzárkóztatását, önálló életre oktatását-nevelését és szakmai 
képzését végzi. Az intézményhez kollégium is tartozik, melyet szintén láthattunk. Az ebédet 
követően találkoztunk Mrs. Marjut Rossi-val, aki a introduction to http://www.luovi.fi/en/, 
vakokat és látássérülteket támogató alapítvány helyi szervezetének vezetője. Sok információt 
kaptunk a finn látássérültek életéről és lehetőségeiről. Ezt követően ellátogattunk Oulu 
tengerpartjára, amely nyáron közkedvelt üdülőhely. 
 
2015. 11. 06. 
 
Délelőtt a  Raahe Vocational Institute iskolában Ari Hannus tájékoztatást tartott a finn oktatási 
rendszer felépítéséről, a jelenleg folyó, középfokú oktatást érintő reformról. Ezzel kapcsolatos 
kérdéseket intéztünk hozzá és párhuzamokat vontunk a magyar és finn reformok között. 
Délután ellátogattunk a  Koivuluotu and Merikatu általános iskolába (Comprehencive 
schools), amelyben fogadnak SNI tanulókat is, akiket részben integráltan, részben külön 
csoportban oktatnak egyéni haladási tempójuknak megfelelően. Az iskolát Mrs Jaana Neonen 
tanárnő mutatta be. 
Itt láthattunk egy olyan csoportot is, akik viselkedési problémáik miatt egy külön 
épületrészben, egyéni haladási terv szerint próbálják befejezni az általános iskolát, miközben 
ismerkedhetnek önkéntesként a munka világával is. A nap zárásaként megtekintettünk egy 
hajózási múzeumot. 
 
2015. 11. 07. 
 
Ezen a napon lehetőségünk volt egy tengerészeti és helytörténeti múzeumot és Raahe várost. 
 

http://www.luovi.fi/en/
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Raahe, 2015. 11. 8. 
 
 
Dobó Alexandra, Menyhárt Erika, Ekkert Zsuzsanna, Dósa Edit, Illés Erika,  
Kékesné Czinder Gabriella 


