Kertész Brigitta
Élménybeszámoló 2010. Finnország, Pori
Nehéz összefoglalni azt a sok élményt, amiben részem volt ez alatt a 3 hónap
alatt Finnországban.
Megérkezéskor egy kicsit ijedten eszméltem fel, hatalmas hómennyiség és
nagyon hideg fogadott, olyan tél, ami még a finnek szerint is hidegebb a
szokásosnál. (mínusz 25 fok, er s szél, jég, hó…) Mindezt tet zte, hogy
biciklivel kellett járni iskolába és a gyakorlatra, ami el ször szörny volt, de a
végére teljesen belejöttem. Odakint ez természetes életforma. Ennek ellenére a
fogadtatás nagyon jó volt, az iskolában a koordinátorok, tanárok, diáktutorok
mind-mind hatékony problémamegoldók, és segít készek. Azt mondanám, hogy
életem meghatározó élménye volt ez a három hónap. Látni egy totálisan más
kultúrát, embereket, és nemzetközi környezetet. Beváltotta minden hozzá f zött
reményemet, és célomat, s t még többet is kaptam, mint vártam. Nehéz lenne
összehasonlítást tenni a magyarországi oktatási rendszer és a finn között, mert
szinte mindenben különböz . Nem mondanám, hogy egyik, vagy másik jobb,
egyszer en alapjaiban más. De a magyarországi oktatás semmivel sem
kevesebb! A szakmai elméleti tudásunkra nagyon büszkék lehetünk. Ami
számomra nagyon vonzóvá tette az ottani rendszert, az a csodásan jól
szervezettség, és pontosság. A finnek számára ez nagyon fontos, és ezt elvárják,
de ett l m ködik minden olyan jól.
Az oktatás felszabadult légkörben és nagyon fejlett eszközökkel történik, a
kórházak is hasonlóképpen felszereltek, és modernek.
A sok gyakorlat és iskola mellett jutott id szórakozásra is, sok sportra, amit
nagyon élveztem. A diákok és tanárok is folyamatosan szerveztek programokat,
például Nemzetközi Hétvégét, ahol különféle klassz dolgokat próbálhattunk ki.
Az egyik kedvencem volt, az igazi finn szaunázás, jeges tóba menetellel Ami
úgy nézett ki, hogy miután teljesen felhevült az ember, kisétált a tóba, ahol a
jégbe vágtak egy léket. Ez utánozhatatlan élmény volt. Sieltünk és különféle
tipikus finn játékokat is játszottunk. S mivel pont Húsvétra esett ez a hétvége, a
finn diákok végigkóstoltatták velünk az ottani tipikus húsvéti ételeket , úgy mint
a Mammit. Azt nem mondom, hogy ízlett De tipikus az biztos.
S egyéb más alkalmakat is rendeztek, a finn nyelvórát, amire jártam, például
volt, hogy a finn art múzeumban tartotta a tanárn .
Összefoglalásként azt mondanám, hogy semmiért nem cserélném el az
élményeket. Voltak nehéz napok is, és honvágy persze, de mindenkinek, aki
valami teljesen másra vágyik bátran javasolnám az Erasmust, akár Finnországot,
mert ezek örök emlékek és NAGYON jó szakmai tapasztalatszerzés. Sokat
kaptam emberileg is, és persze a nyelvtanulás sem utolsó!

