
TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS FINNORSZÁGBAN 

A Leonardo da Vinci programban nemcsak Portugáliába, hanem Finnországba is 

utazhattak szaktanáraink. A tanártovábbképzés 2013. október 27-től november 1-ig tartott. Az 

öt fős tanárcsoport azzal a céllal indult útnak, hogy a vendéglátás és idegenforgalom 

szakképesítés területen megismerje a finn szakképzési rendszert és feltárja a diákmobilitások 

lehetőségét különös tekintettel az ECVET alapú szakképzés bevezetésére. 

Raahe régióban három szakképzési intézmény működik, amelyekben a környék 

munkaerőpiaci igényeinek megfelelő szakmákat oktatnak: 

Raahe Vocational Institute – gépészet, villanyszerelés, kőműves, ács, víz-, gázszerelés, 

vegyipari technológia, fodrászat, vendéglátás (szakács, cukrász, pincér).  

Ruukki Agricultural Institute – 

mezőgazdaság, lóápolás 

Lybecker Institute of Crafts and Design: 

textil-, ruhaipar, kárpitos, 

lakberendezés, audiovizuális 

komunikáció.  

Finnországban héttől és tizenhat éves korig tart a tanköteles kor, amikor kötelező alapfokú 

oktatásban részesülnek a tanulók. Tanulmányaikat három, vagy négy éves gimnáziumi 

képzésben, illetve kettőtől öt évig terjedő szakképző iskolában folytathatják. Mind az 

alapfokú, mind a középfokú oktatás ingyenes, a tankönyveket és az iskolai étkezést is 

beleértve. A középiskolában a tankönyveket a tanulóknak kell megvásárolniuk. Aki nem 

gimnáziumban tanul tovább, az 119 szakképzési program közül választhat. Az alapozó 

szakmai képzés célja a szakmai kompetenciák fejlesztése, a foglalkoztatottság támogatása, az 

egész életen át tartó tanulás elősegítése. 

Az intézmény működését állami támogatásból és önálló vállalkozások bevételeiből 

fedezik. A vállalkozások valamennyi szakmára kiterjednek, 

amelyeket tanítanak. A tankonyha szolgáltatását, az ebédeltetést 

külsős vendégek is igénybe vehetik – fizetés ellenében. Az 

autószerelő tanulók megrendelők járműveit szerelik, a kőműves 

tanulók házakat 

építenek a 

vállalkozásban .  



 

Az alapozó szakmai tanulmányokat kreditrendszer szabályozza. Egy év tanulmány 40 

kredit pontot jelent, egy kredit 40 óra tanulást takar. Az alapozó szakképzések teljesítéséhez 

80-120 kreditre, 2-3 évre van szükség. Ez elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az ECVET 

rendszer biztosítja az átjárhatóságot és átláthatóságot a diák és a képző intézmény számára 

egyaránt. Megkönnyíti a külföldi munkavállalást. Az egységes követelményrendszer segíti a 

munkáltató döntését a munkavállalók kiválasztásában. 

A meglátogatott szakképző intézmény az ECVET kreditrendszer bevezetése óta nagy 

tapasztalatokra tett szert. Ezeket szívesen megosztaná iskolánkkal és segítené bevezetését az 

együttműködés során. A későbbi diákmobilitásokra vonatkozóan a küldő intézmény 

szaktanára méri a tanuló alkalmasságát a külföldi szakmai gyakorlatra, a fogadó intézmény 

értékeli a kimeneti tudást a gyakorlat végén. 

A tanműhelyek felszereltsége, gépparkja megfelel a legkorszerűbb elvárásoknak és 

mindegyik az iskola saját tulajdonában van. Ilyen fejlett körülmények között a tanulók 

valóban célirányos, gyakorlati, munkaerőpiacra felkészítő képzést kapnak, amely segíti 

későbbi elhelyezkedésüket. 

Az intézmény megtekintése után körvonalazódtak a közös kapcsolódási pontok. Iskolánk 

elsősorban a műszaki és vendéglátóipari szakmacsoportokban képes tanulói mobilitásra 

pályázni. 

Fejlett, tudás és gyakorlati alapú oktatásé a jövő, melyben a finn oktatási rendszer élen jár. 

A kreativitás, a vállalkozói szellem, az egyéni kibontakozás, a diák önbizalmának és 

önismeretének fejlesztése a cél.  


