Hollandia szakmai gyakotatom
Az én nevem Joó Gabriella és most a kint Hollandiában töltött szakmai gyakorlatomról fogok
mesélni.Mikor megtudtam, hogy mehetek alig tudtam elhinni. Azt hittem sosem jön el az indulás
napja. Szépen lassan eltelt a nyár és ezzel az indulás napja is elérkezett. Már hetekkel előbb
elkezdtem bepakolni a bőröndbe és lelkileg felkészíteni magamat a 4 hétig tartó „önálló” életnek
külföldön. Így a várva várt napra teljes mértékben készen álltam az utazásra. 11 órakor volt a
találkozó a Liszt Ferenc repülőtéren a csoporttal. Noémit mi vittük ki a reptérre ezért Őt még
Kőbánya Kispesten fel kellett vennünk. De már 10 óra körül kiértünk. Elkisértek a szüleim, a
kiskutyám, és a párom is. Hosszú búcsúzkodás után elkezdtük a becsekkolást. Még sosem ültem
repülőn így minden nagyon új volt számomra. Ugyan a repülőn odafele nem tudtam ablak mellé
ülni így is nagyon élveztem az utat. Igaz azt nem érzékeltem egészen a leszállás kezdetéig, hogy
milyen messze is vagyunk már az otthonunktól és a szeretteinktől. Mikor megérkeztünk Scipholra
már nagyon izgatott voltam. Mindent egyszerre szerettem volna látni.
Mikor már a bőröndök megvoltak még volt időnk a vonatra felszállásig így jómagam és még egy
páran kimentünk az I Amsterdam felirathoz képeket készíteni. Ezután siettünk a vonatállomásra
hiszen 15 nő plusz egy férfi nehéz bőröndökkel, idegen országban igen kaotikus csoportot tud
alkotni. A vonat indulásáig még volt időnk így az addig beérkező vonatokat elemeztük. Mint
például az emeletes vagy „silence” vagonokat. Meglepődtünk a wifin és néha igen érdekes jelzőket
találtunk egy egy vagonra felfestett jelre.
Végül mindenki a jó vonatra felszállt de nemsokára következett az átszállás. Mindössze pár percünk
volt leszállni, egy hatalmas lépcsőn felcipelni a 20 kilós bőröndöt plusz a kézipoggyászt, lecipelni a
lépcsőről, elmenni a peronra és még el is érni a vonatot. Lehetetlen küldetés volt. Így megvártuk a
következő vonatot.
Késő este sok utazás, gyaloglás, cipegetés után éhesen érkeztünk meg a szállásunkra ahol neki is
álltunk a vacsoránknak aminek igazán örültünk. Sülthús, sültkrumpli, zöldségek, saláta és fagylalt
várt minket. Mindenki jól tele ette magát. Így már csak a szobák kiválasztésa maradt. Én Noémivel
voltam egy szobában az első emeleten a lépcsővel szemben. Mellettünk a fogászok egy része és a
másik 2 csecsemőápoló lányzó. A mi szobánk igen tágas volt, konyhával, a fürdő és a WC külön,
ami sokaknál nem volt, sőt még konyha sem volt mindenhol. Szerintem egyedül a mi szobánkban
lehetett állítani a szoba hőfokát, így mi a 26 fokos szobát élveztük nap mint nap. Az este hamar
elmentünk aludni, hisz az utazás mindenkit kifárasztott. De boldogan mentem el aludni.
Másnap reggel Noémivel lementünk reggelizni és készen álltunk felfedezni a környéket. Igaz
akadtak problémák, hiszen vasárnap semmi nincs nyitva főleg nem Grouba, így a tanárnőék és még
egy páran elmentek Leeuwardenbe ennivalót venni. Mi ezalatt kacsát etettünk, sétáltunk, képeket
készítettünk a környékről, és igen jól szórakoztunk. Majd mikor megérkezett az ételt hozó csoport
felmentünk a közösbe enni. Jóllakottan mentünk el pihenni aznap. De még mielőtt elmentünk volna
aludni átmentünk volna abba az épületbe ahol erre volt lehetőségünk de az zárva volt így az épület
elől interneteztünk. Az otthon tartózkodók megnyugodtak, hogy épségben megérkeztünk. Az első
héten ellátogattunk a ROC Friese Poort Leeuwardeni illetve Drachteni sisolájába. Mind a két
iskolában kedvesen fogadtak minket, sőt Leeuwardenbe a Holland zászló mellett volt a mi zászlónk
is felhúzva ami igen megtisztelő volt. Emellett jártunk a Leeuwardeni kórházban ami igen korszerú
és modern kórház. Jó volt látni, hogy a tudomány és az egészségügy milyen mértékben tud fejlődni.
Sok hasonlóság van a mi újabb, modernebb kórházaink között de sok különbség is fellelhető. Robot
adja előre a gyógyszereket az aszisztesnek, kocsival szállítják az időseket vagy azokat a betegeket
akik nehezen járnak, vallásnak megfelelő imádkozásra alkalmas szobák vannak berendezve amit
mindenki használhat amikor csak szeretné, és még sok hasonló dolog ami még nálunk nem
elterjedt.
Csütörtökre az volt a feladatom, hogy találkozzak azzal a hölgyel a bölcsödében aki majd felügyel
rám. 10 órára kellett volna mennem, térkép segítségével indultam el, de számomra nem volt
átlátható az út ( ami egyébként igen egyszerű), így megállítottem egy bicikliző urat, hogy segítséget

kérjek. Közös nyelv hiányába felültetett a biciklijére és elvitt magával. Így majdnem 1 órával előbb
értem oda mint a megbeszélt idő. Elke igen közvetlen és kedves ember benyomását keltette már az
első pillanatban. A bemutatkozások után beszélgettünk, megbeszéltük a munkaidőmet,
megismertetett a dolgozókkal, a helyel és a redszerrel amiben dolgoznak. Pár órát töltöttem ott és
elindultam vissza a szállásra mert ott kulturális program volt.
Az első szombaton ellátogattunk Amelandra ami hatalmas élmény volt számomra. Igen nagy
benyomást keltett a hely szépsége, hangulata és ezt a tengerpart látványa mégjobban fokozta.
Annyira, hogy mindenképp meg akartam osztani szüleimmel így a tengerpartról hívtam fel őket,
hogy ha már nem is lehetnek velem a tenger zúgását, csobogását ők is halhassák. Órákat töltöttem
volna el a parton, igazából nem is tudom mennyi időt töltöttem kagylók keresgélésével, döglött
medúzák fotózásával, és a homokba rajzolással, de mintha újra gyerek lettem volna. Sajnos borult
volt az idő és fújt a szél de még ez sem rontotta el a napot. Megnéztük a malmot, sétáltunk a
városban vagy inkább utcában ahol volt néhány bolt, büfék, éttermek. Mikor elindultunk vissza a
komphoz biciklivel elkezdett szakadni az eső így aztán jól szétáztunk de megérte.
A következő héten elkezdődött a gyakorlatom amire már nagyon vártam. A gyerekek elég hamar
elfogadtak. Próbáltak velem társalogni és ha nem volt épp ott felnőtt aki tolmácsolt volna nekünk
így mindannyian az anyanyelvünket használtuk. Egyszer kint játszottak a folyosón a gyerekek és
odajött hozzám egy kislány. Mondott nekem valamit hollandul mire azt válaszoltam hogy
„sajnálom, nem értem amit mondasz”. Ettől sajjnos megrémült és tágranyílt szemekkel elrohant. De
voltak akik nem foglalkoztak vele és beszéltek tovább. Aztán később megkérdeztem Elkét, hogy mit
szerettek volna mondani a gyermekek. Tanítottam nekik játékotami Gabriella játéka néven vált ott
ismertté, a lényege annyi volt hogy körbeállunk kézen fogva és 2 személy között van egy ajtó amit
valakinek aki nem tudja hogy hol az ajtó meg kell találnia. Nagyon élvezték a játékot de sokszor
csak motorozni vagy biciklizni szerettek volna. Elénekeltem nekik a süss fel napot ami nagyon
tetszett Elkééknek meg is próbálták kimondani a szavakatt, volt ami ment de volt ami elég viccesen
hangzott. Ezen a héten segítettem a gyermekek gyümölcsét felszeletelni, etetni őket, segítettem az
ebédnél a szendvicsek elkészítésében. Náluk igen furcsa szokás, hogy ebédre szendvicset vacsorára
pedig főtt ételt esznek. Különös volt ebédre szendvicset enni hisz én meleg ételt eszek ebédre.
Igazából a kint töltött idő alatt több szendvicset ettem mint amennyit egész életem során. Volt
például sajtkrém, sajt, felvágott, mogyorókrém/földimogyoróból, valamilyen alma szirup-rémdzsemm valami aminek igen érdekes íze volt. Ami különösen felkeltette a figyelmem az a
csokoládé dara ami mi a torták diszítésére használunk ők azt vajas kenyérre szórják. Ugyan
megkóstoltam de igen „undorító” volt, ha szabad ezt mondani. Ami még más volt, hogy 1 szelet
kenyér után 1 pohár innivaló, amíg nem ette meg nem ihatott, amíg nem itta meg a tejet nem ehette
a következő szeletet. Ami végül is érthető mert így eleget isznak a nap folyamán. Sok szokás
különösnek tűnik de jobban belegondolva majdnem érthető.
A hétvégén elmentünk Amsterdamba. Már igazán vártam, hogy elmehessek oda és mikor ottvoltam
nagyon boldog lettem. Sokat sétáltunk, megnéztük a pirooslámpás negyedet, etettünk kacsákat,
hattyúkat, vásároltunk sok ajándékot, suvenirt, meg magunkat is megleptük kisebb nagyobb
ajándékokkal. A nap végére eléggé kimerültünk és még páran beültünk egy mekibe kicsit
feltöltődni. Hazafele a vonaton Fannival megosztottuk egymással a legnagyobb ajándéktól a
legkisebbig mindazt amit vettünk a családnak, vagy magunknak. Mindannyian jó sok dologgal
tértünk haza.
A következő héten a gyakorlatom több feladatot hozott magával. Többmindenben tudtam segíteni,
volt szülinaposunk is akit felköszöntöttünk hollandul, angolul, sőt még magyarul is. A heti 4 napos
gyakorlatom során 3 csoportba voltam beosztva. Mindegyik csoport más más tapasztalatokkal
szolgál. Volt ahol étkezésnél még sok segítséget igényelnek a gyerekek, van ahol már saját maguk
vajazzák a kenyerüket és önállóak, van ahol meg a két állapot között vannak. Próbálnak önállóak
lenni de még segítségre szorulnak. Örültem amikor etethettem egy egy éves kislányt. Nagyon
aranyos volt és mindent megevett ami gyümölcs volt a táljába. Tisztába rakhattam és már a
kiságyba is beraktam őket. A kiságy igen érdekes mivel egy rácsot húzunk le, és ezáltal egy zárt
térbe kerülnek ahonnan nem tudnak kimászni, így állandó felügyeletet sem igényelnek mert nem

minden gyermek alszik. Csak akinek még meg van hozzá az igénye.
Az egyik napon volt egy kisebb probléma az egyik kislánnyal. Ez a kislány kimondottan szeret
uralkodni mások felett, és szereti ha csak az történik amit Ő szeretne. Ezen a napon szerették volna
egy kicsit megnevelni, hogy most nem neki van igaza és nem az lesz amit ő szeretne. Hiszen
megütötte a csoporttársát, és ezek után nem volt hajlandó bocsánatot kérni. Vágül le lett ültetve és
ott kellett maradnia. Ez nem tetszett neki és elkezdett sírni ami a fölcsön fekvő hisztiig fajult. Míg
végül Wicke ( nem tudom helyes e így leírva a neve) az ölébe vette. Erre megnyugodott és végül
elérte amit szeretett volna. Ezek után kezdtünk el beszélgetni, hogy ez így nem helyes és
megoszottam a véleményemet vele és elmodtam, hogy én mit tennék a helyében. Hiszen a
gyermeknek tudnia kell, hogy mit szabad és mit nem.
Még az elején nem tudtam, hogy megfogadják e a tanácsomat vagy nem, de egyet értett velem,
hogy tényleg nem jó amit csinálnak. Végül másnap már látszott, hogy megfogadták azt amit
mondtam, vagy amiről beszéltünk és ez nagyon jó érzéssel töltött el.
Ezen a héten már többször rámbízták úgy a gyerekeket, hogy csak én voltam velük vagy bent a
teremben vagy akár kint az udvaron. Jó volt, hogy ennyire megbíznak benne. Ugyan nehéz úgy
fegyelmezni böcslödés korú gyermekeket, hogy nem értik amit mondok illetve én sem értem amit
ők mondanak nekem. Volt egy pillanat amikor 2 kislány elütötte a biciklivel az egyik kisfiút mikor
egyedül voltam velük az udvaron. A karomba vettem és próbáltam megvígasztalni ami sikeres is
volt. De ha ez nem lett volna elég baj az egyik kis motor beszorult a kerítés alá így ott is elkezdtek
sírni. Így karomba az egyik siró gyermekkel mentem a másikhoz segíteni neki. Szerencsére minden
probléma el lett hárítva és senki nem sérült meg és boldogan játszottak tovább.
Nagyon gyorsan teltek a napok. Talán túl gyorsan is. Gyakorlat után hazafele vásárlás, vagy egyből
haza. Még főztem, ettem, mostam, beszéltem a családommal. Jól is éreztem magam és így az órák,
napok, hetek iszonyat hamar elmentek.
Meglepő módon sikerült a pénzemet is jól beosztanom. A főzésbe is egyre jobban belejöttem, igaz
néha Noémi segítségét kellett kérnem. De összességében minden rendben volt ezen a téren is.
Noémivel is jó szobatársaknak bizonyultuk. Nem volt konfliktusunk, beosztuttunk mindent, mikor
ki mosogat, hűtőben kinek melyik a polca, nem kevertünk össze semmit. Vagy épp osztozkodtunk
amin tudtunk. Igazából örülök neki hogy csak ketten voltunk egy szobában, hiszen elég sok ruhát
vittünk magunkal és a szekrény nem volt elég nagy hogy mind a ketten beleférrjünk. Sőt, ha
belegondolok még egy sem.
Elkövetkezett a hétvége amikor Sinterclaasal találkoztunk. Már a kulisszák mögött találkozhattunk
vele. Ahol a svarta pietek készülődtek. Nagyon kedvesek, közvetlenek, és igzán jókedvűek.
Naagyon jó hangulat várt minket. Kimondottan egy parádé kellős közepébe csöppentünk. Furcsa
érzés fogott el hiszen nálunk a mikulás 1 napig tart és majdnem hogy semmi örömünket nem leljük
már benne. Mikulás? Oké! Csokit kaptam? Ennyiről szól nálunk. Míg Ők hatalmas bulit csapnak és
élvezik az életet, azt hogy jön a mikulás. Számomra egy rossz emléket őrzött eddig ez a nap
(November 17) de ezután az élmény után már jobb kedvel jut eszembe. Csináltunk közös képeket a
svarte pietekkel, sinterclaassal csoportképet. Nagyon kedves volt mindenki. De mikor kész lett
miindenki beültünk a buszba a részvevők közé és úgy mentünk el a hajóhoz ahol már szólt a zene,
dob, trombita, minden amit el lehet képzelni. Eközben már pár svarte piet a vízen
motorcsónakozott. Mi sajnos csak a hajó belsejében lehettünk, pedig fel szerettünk volna menni a
hajó felszínére bulizni, ahogy a svarte pietek. De a gyermekek miatt nem lehetett és ezt tiszteletben
tartottuk. A hajó belsejéből figyeltük azt a rengetek gyermeket akik a csatorna mellé gyűltek és
nézték ahogy megjön a mikulás. Igazán meghitt de jó volt látni, hogy ekkora erőfeszítést fektetnek
abba, hogy a gyermekeknek legyen valami amiben hihetnek és ezt még láthatják is. Mégha nem is
valódi. De emellett a felnőttek is legalább annyira élvezték mint a gyermekeik. Mi is nagyon
élveztük és jó volt átélni ezt az ünnepséget, jó volt a részesének lenni.
Mikor leszálltunk a hajóról követtük a résztvevő személyeket és a mikulást de sokáig nem
tarthattunk velük mert nem tartózkodhattunk a kordon előtt így miután el lettünk küldve elindultunk
haza. De még sétáltunk egy darabig Leeuwardenbe és utána mentünk is haza.
Mivel ez volt az utolsó szombatunk gondoltuk lemegyünk egy pubba este,megünnepelni az itt

tartózkodásunkat.
Az utolsó heti gyakorlatom mondhatni szomorúan indult hiszen nemsokára megyünk haza. A
gyerekek egyre jobban elfogadtak és egyre többször kérték a segítségemet. Többször tehettem
tisztába őket vagy rakhattam őket a kiságyba. Voltak olyan gyerekek akik igen közel kerültek
hozzám. Volt egy kisfiú aki midig mindenre azt mondta, hogy auto vagy inkább „ótó” ahogy Ő
mondaná. A másik szó amit sokat használt az az áucs ami igen vicces volt. Lényegében csak ezt a 2
szót használta de azt állandóan. Igazán jó volt vele játszani hiszen állandóan mosolygot, és
színtiszta boldogságot árasztott. Ezt mond egy mindössze egy éves szőke göndor hajú és kék szemű
kisfiútól. A másik „kedvencem” egy 1 éves kislány volt aki beszélni még nem nagyon tudott, járni
si csak botladozva de már most hatalmas akaraterje van. Mikor botladozott nem hagyta senkinek
hogy segísünk neki. Ő akarta magától csinálni. Az utolsó 2 napomban Marcsi is csatlakozott a
gyakorlati helyemre aminek nagyon örültem. Jó volt vele együtt dolgozni. Sokat nevettünk,
segítettünk a gyerekeknek, megcsináltuk a szörpöt, felvágtuk a gyümölcsöket, kivittük őket játszani
az udvarra mikor megkértek rá, tisztába raktunk, etettünk, kiságyba raktuk őket. Volt egy kisfiú aki
etetésnél nem igen volt segítőkész. Sosem arra fordult mint amerre kellett volna. Mindig másfele
nézett. Elég vicces volt így etetni. De viszont tisztázásnál vagy a kiságyba rakásnál igen aranyos
volt.
De sajnos eljött az utolsó napunk is a gyakorlaton. Még sokat játszottunk a gyerekekkel, segítettünk
nekik. Reggel mikor megláttam Lucat azt a nagyon aranyos kislányt legugoltam, kitártam a karomat
és odahívtam magamhoz. Erre elmosolyodott, és elkezdett felém futni. Eztuán csak úgy bevetődött
a karomba. Annyira édes volt és annyira jó érzés volt, hogy így odajött.
Aztán a feladataink, és a munkaidőnk után elkbúcsúztunk egymástól Elkével és megbeszéltük, hogy
tartjuk a kapcsolatot, kaptunk Marcsival ajándékot. Mind a ketten egy naptárat kaptunk amibe a
gyerekek rajzai voltak, és emellett sisa-s füzet, toll, szövegkiemelő, és tornazsák. Bár nem is az
ajándék volt a lényeg hanem a személyes üzenet amit Elkétől kaptam hozzá. Igen kedves és szívhez
szóló volt. Alig bírtam visszatartani a könnyeimet mikor elkösztöntünk de végül csak sikerült. Még
utoljára elköszöntem Lucatól is aki mint a mai nap folyamán megölelt.
A nap további része pakolással és némi szomorkodással telt.
Miután utoldó pénteken túléltem a prezentációt, jöhetett a pakolás a bőröndbe. Annyi mindent
vettem, nem is tudtam, hogy fog minden beleférni, és még a kilókra is kellett figyelni. Ha 3-szor
nem kezdtem újra a pakolást akkor egyszer sem. Végül nagynehezen, a bőröndön ülve sikerül
behúznom a cipzárt, már csak a mérleg kellett. Mikor megláttam azt a mérleget az első kérdésem az
volt hogy „ez mi?”. Mire a többiek „ez a mérleg”, én meg most komolyan ezzel hogy mérjem le a
bőröndöm. Na végül Noémi segített lemérni és végül úgy tűnt beférek a súlyba is, csak hogy még
egy csomó mindent nem raktam el. Így ment az üzletelés, hogy kihez mi fér még be.
A nap vége felé viszonoztan Moémi kedvességét, így én is segítettem neki ott ahol tudtam a
pakolásban. Este legalább olyan izgatottan mentem aludni mint még az indulás előtti éjszakán.
Hiszen akkor jöttem el otthonról, most meg megyek haza.
Reggel korán felkeltünk és készülődtünk hiszen megyünk haza!
Sok cipekedés, vonatozás, utazás után végre megérkeztünk a reptérre. Mikor feladtuk a csomagokat
elmentünk Noémivel a Burger Kingbe enni. Jól tele ettük magunkat és csatlakoztak még a Dorkáék
hozzánk és így ötösben csatlakoztunk a többiekhez.
Nagyon örültem neki hogy Noémi az ablak mellé szerzett nekem ülőhelyet , habár mellettem nem
ült senki de Ő és Vanessza ott ült mögöttem így nem unatkoztam az út alatt.
Sőt! Noémi ráborította Vanesszára a kávét és igen viccesen nézett ki. Jót nevettünk a helyzetet. Sok
kép készült a repülés közben. Mikor megkezdtük a leszállást nagyon jó érzés fogott el hiszen itthon
vagyok. Mindjárt láthatom a családom, a kiskutyám és a páromat is.
Miközben előről az utasok elkezdtek leszállni a repülőről mi néztük, hogy pakolják ki a bőröndöket
a gépből. Jókat nevettünk azon hogyan dobálják a csomagokat.
Mikor már bőrönddel sétáltam ki, hogy találkozzak a családommal mindenhol őket kerestem. Mikor
megláttam őket futottam volna hozzájuk de a kutyusom megelőzött és elémrohant. Annyira örült
nagyon aranyos volt.

Jó érzés volt anyut, aput, páromat megölelni és végre velük lenni. Örültem, hogy hazaértem, de még
maradtam volna egy darabig. Jó tapasztalatszerzés, önnálósodás de elsősorban remek gyakorlat áll
most a hátam mögött és örülök neki, hogy belevágtam, sikerült, és képes voltam teljesíteni. Különös
módon nem volt nagy honvágyam mert nagyon otthonosan éreztem kint magam, bár a sok
vonatozáshoz és be majd kicsekkláshoz hozzá kellett szokni.
Végül azzal zárnám ezt a beszámolót, hogy örök emlékekkel, élményekkel, tapasztalatokkal lettem
bővebb amiről valószínűleg sosem álmodhattam volna.

Köszönöm a figyelmet!

