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2 .  n a p
BRAHE Szakképző Központ: reggel 9 órakor érkeztünk a BRAHE Szakképző Központba. Ari
Hannus bemutatta a BRAHE Szakképző Központ részeit, az oktatási rendszer jellemzőit.
Négy nagy területen oktatnak: 1. Technológia, 2. Szállítmányozás és szolgáltatási szektor,
3. Művészet és médiaoktatás, 4. Mezőgazdaság és lovak gondozása és kezelése,
megújuló természeti erőforrások és környezetvédelem. Szakmai középfokú oktatást
kínálnak három intézetükben, körülbelül 1300 diákjuk van. A prezentációból kiderült, hogy
kreditrendszerrel dolgoznak. A tanulási program 180 kredites. A diákok bármikor
becsatlakozhatnak az oktatásba, saját ütemükben haladhatnak. Minden területen
vannak közös általános alaptárgyak és szabadon választott tárgyak a szakmai
tárgyakon kívül. A szakmai oktatás nagyon gyakorlati központú. A diákok valós
munkahelyeken tanulnak és az iskolai műhelyekben is a valós életet szimulálják. Az
iskola diákjai megrendelésre autót szerelnek, kárpitoznak stb. Két házat is építettek
megrendelésre. 
Ebéd, Meritathi: prezentáció után az iskola oktató éttermében ebédeltünk. Az ebéd után
megtekintettük a konyhát és az ott tanuló magyar diák mesélt az ott folyó munkáról,
tanulásról. Az étteremben az intézmény dolgozói, tanulói és meghívott vendégek
ebédelhetnek. A fogásokat a tanulók készítik el az oktatók irányításával és tanulók a
felszolgálók is. A helység berendezése, a teríték olyan, mint egy étteremé. BRAHE műhely
látogatások: az ebédet követően az autószerelők műhelyét látogattuk meg, ahol
bemutatták, hogyan oktatnak a virtuális valóság segítségével. Ez nagyon felkeltette az
érdeklődésünket, ezért meghívtak a műhelybe pár nappal későbbre, hogy mindannyian
részletesen megismerhessük és kipróbálhassuk ezt a tanítási-tanulási módszert. Kis
kitérővel vittek vissza a szálláshoz, ennek köszönhetően két nagyon szép partszakaszt is
meglátogattunk és megmutatták a város főbb nevezetességeit.
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Lybecker Média Központ: a rövid beszélgetést követően meglátogattuk a Lybecker
Média Központot, ami korábban különálló intézmény volt, de már a BRAHE részét képezi.
Lybecker a legrégebbi finn nyelvű szakiskola, 1844 óta működik. A szakok között van:
Kézműves és formatervezés, Audiovizuális kommunikáció, Animátor és játéktervező,
Grafikus, Videós és fotós, Kárpitos, Rendezvény technikus stb. Meglátogattunk a
grafikusok, fotósok, és a vizuális alapképzés műtermeit. A műhelyek nagyon jól
felszereltek. Eszközök, anyagok, szakkönyvek könnyedén elérhetőek a diákok számára. A
játéktervezőknél egyszerre 4 különböző évfolyamba tartozó diák tanult egyszerre. A
tanár egyénileg foglalkozik mindenkivel a HOKS (személyes készségfejlesztési terv)
alapján. Számomra meglepő volt, hogy a készségek maximális fejlesztése mellett
mennyire nem tetten érhető, hogy fejlesztenék az ízlést. 
Volt szerencsénk egy sokszorosító grafika órát is meglátogatni. Itt is azt láttuk, hogy
három különböző technikával foglalkoznak a teremben alkotó diákok, az egyedi
készségfejlesztési tervüknek megfelelően. Készült linó-, fa-, és papírmetszet. A következő
teremben éppen annak voltunk tanúi, hogy a termet átszervezték a diákok, hogy az
oktatást akkor kezdő diákok is beférjenek majd a terembe. Ebből láthattuk, hogy milyen
rugalmassággal valósul meg a gyakorlatban, hogy a diák bármikor elkezdeni a képzést.
A fotó műterembe is ellátogattunk, ami szintén nagyon jól felszerelt. A diákok bármikor
használhatják, csak fel kell iratkozniuk egy táblázatba. Analóg- és digitális fotózást is
tanulnak. Ezt követően megnéztünk egy „csendes szobát” ahol nyugodtan lehet tanulni. 
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Közös ebéd: Jaana Ritola-val a BRAHE Szakképzési Központ igazgatójával és Antti Lantto
gazdasági igazgatóval.
Járműszerelő tanműhely meglátogatása: a délutánt a BRAHE Központban töltöttük,
ahol az ígéretekhez híven mindannyian megismerkedtünk az autószerelés oktatásában
használt virtuális valóság lehetőségeivel. Meglátogattuk a vízszerelők, asztalosok,
burkolók műhelyeit. 
Megbeszélés a gazdasági igazgatóval: a délután további részében Antti Lantto
gazdasági igazgató mutatta be a központ finanszírozását. A központ önálló
gazdálkodású, államilag támogatott, de nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy sajkát
bevételre is szert tegyenek (házak építése, fodrász székek bérbe adása stb). A
szakképzés finanszírozása az állami költségvetés részeként a nemzeti és a helyi
önkormányzatok feladata. A munkahelyeken szervezett szakképzés is közfinanszírozott.  



4. napEllátogattunk az Ouluban található 
OSAO intézményébe: ahol bemutatták a

működésüket. Az OSAO Oktatási Konzorcium
egy szakmai szakértőkből álló vezető

oktatási közösség Finnországban, ami
szakmai ismereteket és folyamatos tanulást

biztosít. Nagyon szervezetten fogadott
minket az intézmény. Jól felkészített

turisztikát tanuló diákok kísértek minket. A
szakképzés minden ágazatában, minden
korosztály számára nyújtanak oktatást. Az

OSAO Oktatási Konzorcium Finnország egyik
legnagyobb multidiszciplináris

szakkollégiuma 8500 diákkal és 903
alkalmazottal, nyolc különböző egységük

van, amik Oulu régió hat településén
találhatók. Az OSAO egyben IB World School
is. Az OSAO számos területen vesz részt és

szerepel sikeres hazai és nemzetközi
versenyeken. A vállalkozói készség, mint

versenykészség az OSAO-nál fejlődött ki. A
meglátogatott egység üzleti és igazgatási,

valamint idegenforgalmi és vendéglátó
szakoktatást kínál. Az üzleti és

adminisztráció területén nemzetközi IB
karrierrel kapcsolatos programot kínálnak.

Ezt a programot teljes egészében angol
nyelven tanítják.

O S A O



 Tiimiverstas: A prezentációt követően
megmutatták az intézményt. Meglátogatuk az
OSAO „Tiimiverstas”-t, ami az újfajta vállalkozói
ismeretek oktatásának otthona. Csoportokban
dolgoznak. Létrehoznak egy saját vállalkozást:
felépítik az egész brand-et, termék, márkanév,
szlogen, reklámok, üzeleti terv, értékesítés stb. Az
egyik csoport bemutatta a tervezett termék első
prototípusát. A vállalkozásuk lényege, hogy a
szokványos crocs papucsot varázsolják egyedivé
a megrendelő kívánsága alapján. Illetve
bemutatták az előző év egyik nagyon sikeres
termékét egy szójagyertya termékcsaládot. A
program keretében a résztvevők önállóan vagy
csapatban, valódi pénzzel működő, JA céget
hoznak létre, amelyet féléven, egy tanéven, egy
naptári éven vagy 12 hónapon keresztül
működtetnek. Az OSAO-nál a program gyakorlati
megvalósításáért felelősek. A program
kulcsrakész megoldást kínál a tanároknak a
vállalkozói ismeretek oktatásához, valamint a
marketinghez és a tartalomgyártáshoz, valamint
az értékesítéshez.
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A Katri Antel állomáson: ebédeltünk. Az Antell a harmadik legnagyobb szereplő
Finnországban a magánszektorban működő vendéglátóiparban.
Business Asema: A szintén itt működő Business Asema-t Eemeli Alanne mutatta be
számunkra. A Business Asema egy mindenki száméra nyitott találkozóhely. 2000m2-en
található: étterem, kávézó, bérelhető tárgyalók és egyéb helyiségek, Business Szerviz
műhely, ahol vállalkozási tanácsadással foglalkoznak, FabLab (digitális műhely). A
digitális műhely egésze a BusinessAsema funkcionalitásának szíve, amely magában
foglal két oktatótermet és egy FabLabot. Magánszemélyek előzetes bejelentkezés
alapján hétfőtől péntekig 9-16 óráig látogathatják. A FabLab a digitális kisipari gyártás
munkaterülete. Használatban van pl. lézer- és vinilvágó, 3D nyomtatók, marógépek és
varrógépek. Eemeli Alanne prezentációjában bemutatta „A jövő építése a vállalkozói
ismeretek oktatásán keresztül” programot. Vállalkozási ismereteket oktatnak óvodás
kortól kezdődően.



Szauna est: a fogadó intézmény szauna estet szervezett számunkra az Acél gyár
üdülőtelepén álló egyik házában. Helyben füstölt lazaccal, finn süteményekkel,
szaunával és kellően hideg tengervízzel vártak minket. Az est folyamán tovább
mélyíthettük a szakmai és emberi kapcsolatokat, jobban megismerhettük a finnek
szokásait.
Aurora Borealis: az utazás előtti hetekben, már folyamatosan figyeltük Varga
Bernadettel az északi fény előrejelzéseket. Hatalmas szerencsénk volt, mert felhőtlen lett
az égbolt éjszakára, így a csoporttal együtt éjféltől fél kettőig gyönyörködtünk az északi
fényben. 
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BRAHE délelőtt: Leo Aho bemutatta számunkra azt a 3D programot, amit a fűtés
szerelők oktatásánál használnak. A programban valós helyzeteket lehet szimulálni, előre
meg lehet tervezni a munkafolyamatokat. Ez azért fontos, mert ennél a munkavégzésnél
a mostoha körülmények miatt, csak rövid ideig tudnak tartózkodnia tanulók. Megnéztük
a lemezhegesztők, vízvezeték szerelők, kárpitosok, lakberendezők műhelyeit. 
BRAHE délután: fodrász, kozmetikus és masszás tanulók tanműhelyeit látogattuk meg.
Egyenes az út a tanulmányoktól a vállalkozásig. A tanműhelybe be lehet jelentkezni a
fodrász, kozmetikus- és masszás tanulókhoz. A szünetekben is nyitva van a műhely,
mindig jelen van egy ügyeletes tanár. A tanulók kibérelhetnek egy széket és
fogadhatnak fizetős vendégeket. Ezzel is segítik a diákokat, hogy a szakmán kívül
elsajátítsák a sikeres vállalkozáshoz szükséges képességeket. Megtekintettük a két
eladott házat, amit az iskola diákjai építettek.
Csoport búcsúvacsora: a helyi pizzériába mentünk, amit a csoport egy része már jól
ismert. A pizzériában dolgozik egy korábbi BRAHE diák, aki gyerekkorában költözött a
családjával Finnországba. A vele való beszélgetés során újabb információkkal
gazdagodtunk a finn oktatást illetően.
Aurora Borealis: szerencsénkre újra úgy látszott az előrejelzésekből, hogy látható lesz az
északi fény, ezért a csoporttal újra útra keltünk az északi partszakaszhoz. Többen
szerettük volna lencsevégre kapni a jelenséget, így az este fotós továbbképzésre kezdett
hasonlítani.
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Ebéd: Pancho Villa étteremben, ahol egy BRAHE tanulóval beszélgethettünk, a
tapasztalatairól, az oktatás részleteiről.
Lezáró beszélgetés és tanúsítványok kiosztása: a lezáró beszélgetés alkalmával a
fogadó intézmény kérte, hogy értékeljük az ott töltött napokat.  
Választható szabad program: a csoport egy része elutazott Lappföldre a Télapóhoz, a
többiek Ouluba utaztak és felfedezték a várost vagy kirándultak Raahe-ban. 



7 .  n a p
Utazás, hazaérkezés: helyi idő szerint délben indultunk az Oulu-i reptérre és 19 órakor
érkeztünk meg Budapestre. 



T a p a s z t a l a t o k
A mobilitás során megismertük a finn oktatási rendszer felépítését,
működését, finanszírozását. Megtapasztaltuk a finn oktatás rugalmasságát
és tanulóközpontúságát. Megismertük a fogadó intézmény gyakorlati
képzésszervezésének alappilléreit, ami teljesen különbözik a magyar
rendszertől. Új technológiákat mutattak be, mint pl.: VR szemüveg használata
az oktatásban. Meglátogattunk több szakképző központot, ahol azt mutatták
be, hogyan fejlesztik a vállalkozási képességeket a szakképzésben. Jó
példákat láttunk az egyéni fejlesztésre, innovatív tanulási-tanítási
módszerekre. 
Az oktatás a finn társadalom egyik sarokköve és minden állampolgár
alapvető joga. A finn oktatási rendszer fő célja, hogy minden állampolgárnak
egyenlő esélyeket kínáljon az önképzésre. Finnország egyedülálló és
innovatív oktatáspolitikával rendelkezik, amely magas életszínvonalat és
életminőséget eredményez. 
A finn oktatási rendszerben nincsenek zsákutcák. A korábban tanultak
elismerésének gyakorlata a tanulmányok szükségtelen átfedésének
elkerülése érdekében került kialakításra. Ez a gyakorlat lehetővé teszi a
tanulmányok gyorsabb teljesítését. Az oktatás rugalmas, jobban figyelembe
veszi a tanulók igényeit.

 
 


