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Észtország

Általános adatok

Terület: 45 226 km²

Lakosság: 1 311 870 (2014)

Délen Lettország, keleten Oroszország, északon a Balti-tenger határolja

Főváros: Tallinn; népessége 438 431 fő (2021)

Történelmi belvárosa 1997 óta az UNESCO világörökség része

Az ország 15 megyéből áll, Tallinn Harju megyében található, Paide pedig Järva megyében, tőle 

95 km-re délre fekszik.

A hivatalos nyelv az észt, de a népesség kb. egyharmada orosz anyanyelvű

2004-ben csatlakozott az EU-hoz, 2011 óta az eurozóna tagja. Miniszterelnök: Kaja Kallas (♀)



A fogadó partner egy szakképző intézmény:

Järva County Vocational Training Centre, Paide 

(Järvamaa Kutsehariduskeskus, JKHK)

https://estonianvoced.com

2008 óta működik. Jelenleg kb 2000 diák tanul és 70 oktató dolgozik itt.

A modern épületekhez kollégium is tartozik

Paide Campus (220 kollégiumi hellyel) – választható szakmák:

logisztika, raktározás, IT, villanyszerelés, vendéglátás, kereskedelem, ápoló, fejlesztőpedagógia

Särevere Campus (vidéki elhelyezkedés, 196 kollégiumi hellyel) – választható szakmák:

haltenyésztő, lótenyésztő, gazdálkodás, állatorvosi asszisztens, kőműves

https://estonianvoced.com/


A munkaprogram elemei:

03.14. hétfő
A hajnali érkezés utáni rövid pihenőt követően 10.30-kor elindultunk a 96 km-re lévő Paideba MarleenAnnabell
Pukk és Valev Väljaots vezetésével, hogy megtekintsük a Jarva County Vocational Training Center helyi 
iskoláját. Az alapos körülvezetés során valamennyi szakmai képzés szaktantermének megismerésére 
lehetőségünk nyílt. (Vendéglátás, elektrotechnika-elektronika, kereskedelem, stb.) Különösen érdekes volt az IT 
nagyhatalom Észtország oktatási intézményében a diákok napi munkarendjének megismerése, valamint az 
oktatók közösségi és munkaterének feltérképezése. Az információk begyűjtése és a kérdések megválaszolása 
után az iskolai menza különleges kínálata is lenyűgözött. Egészséges és bőséges ebéd után pihenő időt töltenek el 
a diákok a délutáni foglalkozások előtt. Mi az ebédünk után prezentációk keretében ismertük meg a szakképzés 
helyi rendszerét, a térség és az iskola elért eredményeit. utunkat egy helytörténeti nevezetesség megtekintésével 
folytattuk, majd Särevereben az Centrum másik telephelyén közlekedésgépészeti, építőipari és mezőgazdasági 
oktatás gyakorlati képzőhelyeit látogattuk sorra. Az autószerelőműhely oktatója szívesen mutatta be a diákok 
által készített oktatási szimulációs táblát, a belső építészeti szekcióban nyelvrokonságunk bizonyításaként egyik 
közös szókészleti elem köszönt ránk egy munkagépet bemutató plakátról: käsimikser [kézimixer]. 
A tangazdaságban láthattuk a robotika használatát a tehenészet hétköznapjaiban. Hosszú, tartalmas nap után, 17 
óra után értünk szállásunkra.

















































03. 15. kedd
9:45 –kor vette fel a bérelt busz a csoportot a szálloda előtt.
Nemzeti ünnepünkön kokárdát tűzve indultunk első programhelyünkre a TEKO-ba (Tallinn School of Service). 
A hatalmas iskolában Katrin Maack fogadott két másodéves diák társaságában. Házigazdánk lelkes, 
adatgazdag tájékoztatója bővítette az észt szakképzésről megismerteket. Az intézményben megtekinthettük 
az elméleti és a gyakorlati oktatás helyszíneit egyaránt. Jártunk természettudományos és szakmai elméleti 
szaktanteremben, ahol a diákok és a jelen lévő oktatók nyújtottak tájékoztatást a szakképző intézmény napi 
gyakorlatáról. Rokonszenves volt a szállodai ismereteket tanuló csoport foglalkozás utáni takarító 
tevékenységét látni. Az épület bejárása során a különböző anyanyelvű csoportok oktatásával kapcsolatos 
információkat is megismerhettük. A szemléltető eszközök között észt és orosz nyelvűeket egyaránt 
láthattunk. Az egyik tankonyhában az orosznyelvű csoport diákjai éppen szakmai vizsgájukra készültek. 
Megtudhattuk, hogy a diákok angol, orosz, finn idegennyelvi képzés közül választhatnak.
A tanétteremként is működő iskolában fogyasztottuk el az ebédet, amely több szempontból is tanulságos 
volt. 
A nap második fontos programja volt találkozásunk a 17 éves észt fiatal, Karl Toomsooval, aki jelenlegi 
középiskolájában a Kadrioru Saksa Gümnasium egyik előadójában fogadott minket. Az üzleti élet 
„csodagyereke” részletesen számolt be 13 éves korától tapasztalt impulzusokról, amelyek elindították a 
sikeres gazdasági pályán. Céljai, elért eredményei, tapasztalatai új irányvonalat rajzoltak fel a mai fiatalok 
lehetőségei, pályaívei területén. A találkozót a párbeszéd jellemezte. A hivatalos program végén 
lehetőségünk volt a nap folyamán megismert oktatási tapasztalatok tesztelésére. Láthattuk, hogy a városban 
az inklúzió nemcsak az oktatásban, hanem munka világában is realitás.





























03.16. szerda
A busz 9.40-kor indult velünk a TMK-ba (Tallinn School of Economics). Az intézet bejáratánál hatalmas képernyőn fontos 
információkkal egy modern 21.századi iskola képe fogadott bennünket. A porta mellett örömmel láttam a falra szerelt dobozban a 
defibrillátort és alatta a használt elem gyűjtőt. Elen Raudsepp fejlesztési szakember barátságosan rögtön kávéval kínált minket, 
ennek köszönhetően megismerhettük a tanári „teakonyha-pihenő” helyiséget, amely többünk tetszését elnyerte. Megismerhettük 
az iskola történetét 1906-os alapításától napjainkig. Indrek Jänes üzleti adminisztrációs igazgató prezentációján keresztül mutatta 
be a „Pótolhatatlan” mottójú intézményben zajló felsőfokú szakképzés rendszerét, az ide jelentkezők életkor, nemzetiség és iskolai 
előképzettség szerinti statisztikai jellemzőit, valamint az iskola hétköznapjait. Két típusú, összesen 15 képzést kínáló szakmai
palettájuk egyre több jelentkezőt vonz. 
A 120 kredites képzés nyolc moduljának bemutatása során a 30 órás gyakorlati tevékenység nehézségei és támogatása, valamint a
különböző időbeosztású képzések létszám mutatója is megosztásra került. 
A helyszínen elfogyasztott ebéd közben tudtam meg Elen Raudsepptől, hogy az 1960 felnőtt tanulóval működő iskola gondot fordít 
a fogyatékkal élők képzésére is, közülük a hallássérült és mozgásban akadályozottak együtt oktatására van lehetőségük. Az ebéd 
után megtekinthettük a médiával kapcsolatos képzések gyakorlati helyeit, stúdiót, fotóműtermet. A vidám hangulatú 
iskolabemutató zárásakor átadtuk ajándékainkat és folytattuk utunkat a város ipari oktatási központjába a Tallin Industrial
Education Center-be.
Itt megérkezésünkkor házigazdánk Tiina Karin és fiatal dinamikus kollégája kalauzolásával többször végig siettünk a hatalmas 
épületkomplexum folyosóin, szintjein, hogy megismerhessük a magas technikai színvonalon berendezett IT laboratóriumokat, 
szaktantermeket, a raktározó oktatási helyszínt (raktározó, számlázó program, speciális rendszerező gép; szakmai szimulációs 
program és gép). Számomra a robotikai laboratórium mellett az autószerelő csarnok volt meghatározó élmény, ahol három csápos 
emelő mellett egy négyoszlopos emelőt is láthattam. A fékpadon kívül három centrírozó berendezés segítette a szakma 
elsajátítását. A karosszérialakatos műhelyben zajló gyakorlaton hozzáértő tevékenység zajlott az oktató irányításával. A hosszú 
iskola körbejárás során szépészeti, ruhaipari műhelyek mellett Tiina bemutatta néhányunknak történelem szakos kollégáját, aki 
didaktikai eszköztárában a tanulói motiváció érdekében a művészeti oktatást is segítségül hívja. A késő délutáni órákban váltunk el 
házigazdánktól, és tértünk vissza a külön busszal szálláshelyünkre.



































03.17. csütörtök

A szálloda előtt várakozó különbusszal indultunk el 9.30-kor. 
A Magnum Logistics volt az első látogatási célpontunk. A hatalmas cég egyike Észtország 
legnagyobb logisztikai vállalatának. Házigazdánk magyarul köszöntött bennünket, majd az angol 
nyelvű prezentáció és a raktárkomplexum megtekintése következett. Magasfokú IT szervezést 
láthattunk, a számítógép vezérelt futószalagok, válogató robotrendszerek mellett a humánerőforrás 
is szerepet kap az üzemben. Tevékenységük a gyógyszeripari termékek mellett táplálék kiegészítők 
fogadására, rendelések csomagolására, szállítására is kiterjed. A nagyon tartalmas terepszemle után 
megebédeltünk a cég ebédlőjében, majd búcsút vettünk az ajándék átadása után. 
A délutáni program a Smart Logistics meglátogatásával folytatódott. Hasonló elvek mellett, 
teljesen más gyakorlati megvalósítást láthattunk a dinamikus körbevezetés során. Széles 
termékspektrum mellett, hasonló tevékenységi körrel, más jellegű napi gyakorlat megismerésére 
nyílt módunk. Az olajozottan zajló napi feladatok végzése során az emberi munka nagyobb szerepet 
kapott, mint az előző cégnél.
A kora délutáni órákban (15 óra után) értünk vissza szálláshelyünkre.









03. 18. péntek

Vezetett városnézéssel indult 10 órakor a program, amelynek során történelmi, kultúr- és gazdaságtörténeti 
információkkal bővíthettük az észt fővárosról meglévő ismereteinket. Vezetőnk a Nordic Expeience munkatársa 
Eva-Maria Egypt-Peenmaa élvezetesen és lendületes tempóban kalauzolt végig az Óvároson. Számos hasznos 
információ mellett számtalan színes kis történetet is megismerhettünk az óváros legendáiból. A 600 éve alapított 
(és azóta is működő) gyógyszertárban is körülnézhettünk.

A színház mellett működő étteremben vettünk ebédet, ahol a legfrissebb színházi előadás képei között a város 
egyik emblematikus kulináris helyét láthattuk.

A nap délutáni programja a Kalev csokoládé manufaktúra meglátogatása volt. Kiderült, az észtek roppant büszkék 
édesipari termékeikre, a csokoládé különlegességekre és a natúr- vagy festett marcipán tömbökre, figurákra. Az 
üzletben óriási választék található az értékesítésre szánt kézműves termékekből is.

A nap lezárásaként a Tanúsítványok átadására és a tanulmányút értékelésére került sor. A csoport tagjai és a minket 
fogadó Marleen Annabell Pukk is megfogalmazta benyomásait, sor került a hasznos tapasztalatok megosztására.


