
Magyar tanulók és tanárok látogatása, 1. rész  

  
A ROC Friese Poort évek óta jó kapcsolatot ápol a budapesti Raoul Wallenberg iskolával. 
Októberben egy delegáció látogatott a Friese Poortból Magyaroszágra többek között azért, 
hogy elıkészítse magyar tanulók, tanárok és iskolavezetık hollandiai látogatását.  
 
November 6 és december 13-a között a ROC Friese Poort 14 magyar tanulót látott vendégül.  
Öt tanuló gyakorlatát a drachetni iskola, kilenc tanuló gyakorlatát pedig a leeuwardeni iskola 
szervezte meg. A tanulók különbözı egészségügyi és szociális szakmákat tanulnak a 
budapesti Roul Wallenberg Humán Szakképzı Iskola és Gimnáziumban.  
 
Az elsı héten vendégül láttuk a tanulókat Drachtenben, a leidijki épületben és körbevezettük 
ıket az iskola mővészeti, grafikai és média részlegein. Két nappal késıbb a csoport a 
Wetterwille úton levı épületben járt, ahol többek között a gyermekápolásról és a terhes 
gondozásról szereztek ismereteket. A tanulók és a kísérıtanáraik nagyon kíváncsiak voltak 
arra, hogy mi hogyan élünk itt Hollandiában, sok kérdést tettek fel az oktatással, a munkával, 
a munkaerıpiaccal kapcsolatban, de ugyanígy érdekelték ıket a hétköznapok is.   
 
A második héten a tanulók különbözı gyakorlóhelyekre mentek. Drachtenben Kriszti és Vivi 
a Montessori iskolába, Noémi, Évi és Márti pedig bölcsıdébe mentek gyakorlatra. Nehéz volt 
számukra olyan jó gyakorlóhelyet találni, ami tömegközlekedéssel is könnyen 
megközelíthetı, de végül minden nagyszerően alakult. A tanulók jól érezték magukat és sokat 
tanultak.  Néha meglepınek találták a nálunk használt, az otthoniaktól eltérı módszereket, 
ahogy errıl az általuk írt blogban is olvashatunk (http://holland2011english.blogspot.com). 
Ezeket a különbségeket a diákok a tapasztalatikat összegzı prezentációkban is kiemelték. 
Márciusban 16 holland, közöttük 6 drachteni, tanuló utazik Budapestre. 
 
A magyar diákok saját elmondásuk szerint remekül érezték magukat és sokat tanultak és az itt 
tanult dolgokat szeretnék beépíteni az otthoni munkájukba. Nekünk, tanároknak is különleges 
tapasztalat volt találkozni ezekkel a tanulókkal és tanáraikkal. Ugyanez érvényes a 
gyakorlóhelyekre is: jövıre is szívesen fogadják a magyar diákokat.  
 
Egy hétig vendégül láttuk a Raoul Wallenberg vezetését is.  Amellett, hogy meglátogattak 
néhány tanulót a gyakorlóhelyükön, elsısorban a szakképzési rendszerünk fejlıdése érdekelte 
ıket. A programban többek között szerepelt a digitális oktatási környezet, a holland 
minıségbiztosítási rendszer, az iskolánk szervezeti felépítése, illetve beszéltünk az iskoláink 
közötti további együttmőködésrıl is. Ezen túl ellátogattak néhány fríz ápolási és gondozási 
intézménybe.  A magyar iskola vezetése is tapasztalatokkal teli hetet tudhat maga mögött.  
 
Hamarosan értékelni fogjuk a magyar látogatást. Minden érintett számára munkával teli és 
igen inspiráló idıszak volt, aminek biztos lesz folytatása.  
 
Hilma van Drimmelen és Meine Scheweer 


