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A Dr. Szepesi László iskola 8 tanulójával 3 csodálatos hetet töltöttünk Finnországban, a
SEDU fogadóintézménynél. Utunkat repülővel tettük meg, majd vonatoztunk, ami a
diákok legnagyobb részének teljesen új élmény volt.
Az első napon körbe vezettek minket az iskolában és egy általános tájékoztatót kaptunk a
finnországi oktatásról és az erdészeti képzésről. A diákok elképedve figyelték a
gépparkot és alig várták, hogy kipróbálhassák őket. A fogadópartner mindenben nagyon
segítőkész és naprakész volt. A gyakorlat előtt már megkaptuk azt az órarendet, ami
alapján tervezhettük a hétköznapokat és a hétvégi szabadidős tevékenységeket is.
Részt vettünk munkavédelmi oktatáson, mindenki megismerkedett azokkal az
eszközökkel, melyeket a 3 hét során használtunk. A gyakorlat tartalmazta a következő
gyakorlati tevékenységeket:
-

Erdészeti kézi és munkagépek szerelése, fenntartása, karbantartás
Finn erdőművelés és gazdálkodás
Erdészeti fafaj-ismeret
Sarjazás
Fakitermelés, fadöntés
Állománybecslés, köbölés
Erdészeti talajművelés
Erdőtelepítés
Erdészeti növényvédelem és növényápolás
Erdészeti erő- és munkagépek karbantartása és üzemeltetése

A tevékenység során a tanulók az iskola gyakorlati képzésében vettek részt, a fogadó fél
nemzetközi képzési részlegében, angol nyelvű képzési program alapján. A kiutazó
tanulók önállóan képeztek egy tanulócsoportot, de esetenként a finn diákokkal együtt
teljesítettek gyakorlatot.
A tevékenység során a tanulók az iskola tangazdaságaiban és tanüzemeiben végezték a
gyakorlati tevékenységüket. Ezek különböző erdészeti termelést végző gazdaságok több

helyszínen, az iskola kb. 30 km-es körzetén belül helyezkednek el és a fogadó fél
tanulóinak gyakorlati helyéül is szolgálnak.
A gyakorlati tevékenység mellett a diákok részt vettek üzemlátogatásokon, ahol olyan
modern fakitermelési és feldolgozási technikákat láthattak, melyre itthon nem nagyon
van lehetőségük.
A szabadidős programokkal azt hiszem a gyakorlat teljesen egész lett és a diákok olyan 3
hetet kaphattak, ami egy örök élmény lesz számukra. Az állatkert, a horgászat, a Turi-ba
történő kirándulás, a városnézések, a Seitseminem Nemzeti Park egytől egyig olyan
pluszt adtak a tanulók életéhez, mely nemcsak a szakmai, de a szociális, személyes
készségeiket is fejlesztette. Mivel más külföldi diákokkal éltek és tanultak együtt nyelvi
készségeik is nagyban fejlődtek, megtanultak egy idegen nyelven beszélgetést
kezdeményezni, ami azt gondolom a gyakorlati tapasztalaton kívül a mobilitás másik
legnagyobb előnye.
A Forwarder és a Harvester gépek szimulátoron való kipróbálása, majd vezetése a
diákokat olyan előnyökhöz juttatta a munka világában ami segíti majd őket a szakmában
való elhelyezkedésben.
Azt gondolom a mobilitás minden tervezett eleme megvalósult és a kötelező elemeken
kívül igyekeztünk minden nap valamilyen plusz tevékenységgel színesíteni a programot.
A diákok olyan interkulturális tapasztalatokat szereztek, mely segíti őket a későbbi
munkahelyi környezetekhez való alkalmazkodásban, felelősségteljesebbek, önállóbbak,
felnőttebbek lettek.
A partnerrel már harmadik éve folyik az együttműködés és minden évben maximálisan
meg vannak elégedve a magyar tanulókkal, visszavárnak minket.
Az ellátás és a szállás maximálisan kielégítette a csoport igényeit. Bőséges reggeli mellé
minden nap meleg vacsora társult, a diákok hozzászokhattak a finn konyha
specialitásaihoz és megtapasztalhatták a svédasztalos menzát.
A résztvevő diákok sok olyan készséggel lettek gazdagabbak, amik előnyükre válnak a
következőkben: önállóbbak, az ismeretlenre nyitottabbak lettek, az új kultúrát
elfogadóbban tudják szemlélni és választott szakmájukban is több, mélyebb tudással
rendelkeznek, mint a külföldi szakmai gyakorlat előtt.
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