
 

Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium beszámolója 

Erasmus+KA2 

Finnországi találkozó 

A találkozó ideje: 2017.02.27.-2017.03.03. 

Helyszín:  Finland – Oulu, Kärsämäki 

Az iskola neve:  Kärsämäen Lukio 

Részt vevő országok: Bulgária, Ciprus, Lengyelország, Magyarország, Portugália 

Magyar résztvevők: Gyenizse Zsuzsanna, Merczné Erdős Mária (tanárok)  

Bucsai Béla, Gerencsér Marietta, Matuz Kitti Márta, Polgár Patrícia (tanulók) 

 

Oulu: 

Megtekintettük az Egyetemet, az Obszervatóriumot, az Állattani Múzeumot és a Természettudományi 

Központot. Az egyetemen kísérleteket mutattak be diákjainknak, az Obszervatóriumban a kozmikus 

háttérsugárzásról hallottak, a Geológiai Múzeumban különböző állatfajokat, maradványokat, 

kövületeket tekintettek meg, a természettudományi központban interaktív játékokkal és kísérletekkel 

saját tapasztalatok útján ismertek meg fizikai törvényszerűségeket. 

 

 

 

 



Kärsämäki: 

Iskolai események 

“Opening ceremony” 

   

A fogadó diákok éneke után az iskola igazgatója, Kari Oikarinen beszélt a finn oktatási rendszerről, majd 

bemutatta az intézményt, amely központi, összevont iskolaként működik. Finnországról, az ottani 

életről, szokásokról, nyelvi nehézségekről Antti Pekkala matematika- fizika szakos tanár tartott jó 

hangulatú előadást.  

Az iskolában a gyerekek több csoportra osztva játékos formában oldottak meg matematikai és fizikai 

fejtörőket, majd a középiskolai tananyaghoz kapcsolódó érdekes kísérleteket végezhettek, melynek 

hátteréről is részletes tájékoztatást kaptak. 

 

Az estéket is aktívan töltötték diákjaink. Volt focizás, korcsolyázás, jéghoki, disco. A faluban a fiatalok 

számára kialakított közösségi házban csapatépítő foglalkozás keretében közösen készítetek süteményt 

és helyi specialitásokat. Nem maradhatott el a kártyázás, a társasjáték, és az est fénypontjaként a közös 

szaunázás sem. 

Kärsämäki hires a Shingle Church, csak fából összeállított templomáról, melynek történetét a helyi 

idegenvezetőtől ismerhettük meg, majd közösen énekeltünk a fantasztikus akusztikájú aulában. 

A hét különlegessége a Pyhäsalmi 1400 méter mély bánya megtekintése, ahol cinket és rezet bányásznak. 

Az üzemben láthattuk az ércek feldolgozásának fázisait. Hallottunk a bánya működéséről, mely sajnos 

pár év múlva megszűnik, és a mélyben működő fizikai kutató intézet veszi át a helyet. 



    

 

 

Tevékenységek a hét folyamán: 

 - fizikai kísérletek elvégzése, magyarázata, a jelenségek értelmezése 

 - matematikai kvíz csoportos megoldása 

 - óralátogatások (matematika) 

 - közös tánctanulás  

 - kirándulások (Oulu, Kärsämäki, Pyhäsalmi) 

Célok és megvalósulásuk: 

- kapcsolatok kiépítése külföldi intézményekkel 

- más országok oktatási rendszerének megismerése 

- természettudományos oktatás megfigyelése a célországban 

- célország történelmének, földrajzának megismerése múzeumlátogatások és kirándulások 

alkalmával 

- diákok kommunikációs képességének a fejlesztése 

- angol nyelv társalgási szintű használata, gyakorlása 

- közösségi média felhasználása tanulás közben 

- állandó kapcsolat kiépítése a projektben résztvevő országok tanárai és diákjai között 

- IKT eszközök használatának fejlődése 

- digitális készségek fejlesztése (filmkészítés, ppt)  

- eTwinning felület megismerése és az általa kínált lehetőségek kiaknázása 

- eTwinning által új projektek megismerése 



Reflexió: 

A diákok projekt második találkozójának megszervezésében, a feladatok végrehajtásában végig nagyon 

lelkesek és aktívak voltak. Örültek, hogy új barátokra lelnek, új kapcsolatokat építhettek ki, új ország 

életével, népével, történelmével, mindennapjaival ismerkedhettek meg. Élményeik pozitív irányba 

befolyásolják az angol nyelvhez és az adott tárgyhoz való viszonyukat. 

 

A projektben való részvétellel rengeteg plusz feladat hárult az iskola két szervező tanárára. A 

kapcsolattartás a résztvevő országok tanáraival mindennapos. Együtt alakítjuk a feladatokat és 

folyamatosan irányítjuk, javítjuk a tanulók munkáit. Felhívásainkkal az iskola minden tanulójához szólunk 

és próbálunk minél több tanulót bevonni a feladatok elvégzésébe. Értékeléseinkkel, visszajelzéseinkkel 

bátorítjuk, ösztönözzük őket további kihívások legyőzésére. Az iskolában kiállítással, rengeteg fotóval, 

élménybeszámolóval tájékoztatjuk az iskola egész közösségét. 

Mindkét szervező tanár korábban nyertese volt az Erasmus+KA1 pályázatnak. Gyenizse Zsuzsanna 

tanárnő angliai matematikai módszertani továbbképzése, valamint Merczné Erdős Mária tanárnő angol 

nyelvi nyelvtanfolyamon való részvétele nagyban hozzájárult a találkozó sikeres megvalósításához. 

Budapest, 2017.03.10. 

Gyenizse Zsuzsanna, Merczné Erdős Mária 


