
Erasmus+ õpirände projekti „Mobility Makes Us Professionals II“ raames viibisid metsuri eriala 

kaks teise kursuse õpilast 11.04 – 01.05.2016 Soomes Seinäjoki Joint Municipal Authority of 

Education/Vocational Education Centre Sedu ehk SEDUs metsakasvatuslikul praktikal. 

 

Allpool õpilaste enda hinnang praktikale: 

Minu hinnang praktikale – Mardo Tomson 

 

 
Praktikale seatud eesmärgid sai väga hästi täidetud ja sain õpitule ka väga palju uusi oskusi ja 
teadmisi. Nägin kuidas tehakse Soomes tööd. Kooliga võrreldes ja töö teemadega erinevusi ei 
olnud kõik mis oli Tihemetsas õpitud sain seda ka rakendada Soomes. Õpilased ja õpetajad olid 
väga sõbralikud ja abivalmid. Kui mingi mure oli sai alati nende poole pöörduda ja aitasid 
heameelega meid. Õpetajad jätsid mulle väga hea mulje ja oskasid väga hästi inglise keelt. 
Kõige rohkem mulle meeldis Soomes see, et seal võeti tööd väga rahulikult ja ei rabeletud palju. 
Puhkepause oli palju, mis meile sobis väga hästi. Tihemetsast sain väga palju asju õpitud ja 
Soomes tänu sellele puudusi ei tulnud. 
 
Kokkuvõttes jään väga rahule oma praktikakohaga, kuna see oli väga kasulik ja hea kogemus 
mulle. Sain oskusi välismaal töötamisega ja iseseisvat elu elada 3 nädalat mis oli piisavalt pikk 
aeg. Praktika oli suurepärane ja kandideerin ka järgmisel aastal õpirändesse! 
 

 

Minu hinnang praktikale – Reimo Lopsik 

 

Kõik minu püstitatud eesmärgid enne praktikale minekut said täidetud. See praktika oli minu 
jaoks väga kasulik ja huvitav. Kui enne kahtlesin kas saaksin välismaal hakkama  võõrkeeles 
rääkimisega, siis nüüd olen ma kindel, et saan sellega väga hästi hakkama. Sain praktikalt 
juurde palju enesekindlust ja teadmisi Soome kohta. Ma olen kindel, et sain praktikal etteantud 
tööde ja ülesannetega väga hästi hakkama, sest mulle pakuti ka suvel üheks kuuks tööd seal.  

Välispraktikaga seotud ettepanekud mul puuduvad, sest minu arvates on kõik praktika 
korraldamised ja juhendamised väga heal tasemel.  

Kokkuvõtteks võin öelda ,et see oli väga hea kogemus ja olen  õnnelik, et mul oli võimalus 
elada ja töötada natuke aega välismaal. Jäin praktikaga väga rahule! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ME-14 õpilased praktikal: esimesel fotol vasakult Mardo Tomson ja Reimo Lopsik; teisel fotol 

vastupidi (fotode autor praktikajuhendaja Seppo Sipilä): 

 

 

 


