Hollandiai Szakmai Gyakorlat
Pere Szimóna

Annak idején, mikor elérkezett az érettségi ideje, avval egy idıben jelentkeztem
felsıoktatásra is, amire sajnos nem nyertem felvételt, így kerültem én, Pere Szimóna a
Wallenberg Humán Szakképzı Iskola és Gimnáziumba. Úgy voltam vele akkor, miért ne
vágjak bele ebbe az iskolába?
Eltelt egy év, sok hasznos dolgot tanultam, a csecsemık fejlıdésétıl kezdve a fejlıdés
lélektanig, amit nagyon szeretek, mivel ezt a jövıben akár saját gyermekeinken is
figyelemmel kísérhetünk majd, illetve ha bármi rendellenesség fellép, rögtön van egy
alapismeretünk arról, mit érdemes tennünk és azt is tudjuk mi a leghelyesebb módja annak, s
hogyan oldhatjuk, illetve elızhetjük meg a problémát a leghatékonyabban.
Tavaly mikor elsıévesek voltunk, a folyosón a tanári elıtti plakáton találkoztam
elıször ezzel a hirdetéssel, „Hollandiában is gyakorlatozhatsz, ha szeretnél!”. Már akkor
nagyon megtetszett a gondolat, fıleg hogy Hollandia az egyik olyan ország, ahova egyszer az
életben el akartam jutni. Miután már túl vagyunk a szakmai gyakorlatoknak, nyugodt szívvel
azt mondhatom, hogy bárkinek megvan rá az esélye, hogy kijusson Hollandiába a sulival, ha
tényleg megvan hozzá az akarata! Mikor megpályáztam ezt a lehetıséget, több fordulót
készítettek, mivel többszörös volt a túljelentkezés és evvel egyetemben még izgalmasabbnak
bizonyult ez az esemény. Nagy szerencsémre engem akkor beválogattak, amiért a mai napig
nagyon hálás vagyok.
Maga a hollandiai kint tartózkodás nov. 6.-tól egészen dec. 3.-áig tartott, ami számos
pozitív eseménnyel zajlott. Az elsı hét különbözı elıadásokról, iskolalátogatásokról, illetve
kórházlátogatásokról szólt. Számos különbséget vettünk már észre akkor. Hollandiában
egyébként maga a kórházak épületei úgy néznek ki, mint itthon a bevásárlóközpontok, amik
teljesen modern építésőek és a holland stílusnak megfelelıen telis-tele vannak ablakokkal.
Ami nagyon tetszett, hogy a földszinten csak boltok voltak és egy hatalmas étterem is, ahol
együtt étkezhettek a betegek és az egészséges emberek. Azt mondják, ez pszichésen is jó
hatással van a betegre.
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A kórházon belül mindannyiunknak megmutatták a szakmájának megfelelı részleget. Az
újszülött-koraszülött osztályon egészen hasonló volt a hazaihoz képest, inkább csak az épület
volt lenyőgözı. S ami még érdekesnek mondható, hogy itt Hollandiában külön van olyan
helyiség, ahol a gyerekek játszhatnak mőtétek, illetve különbözı vizsgálatok elıtt. Ez a
helyiség olyan, akár egy óvoda, ami mindenféle játékkal, illetve könyvekkel felszerelt, ahol
egy felügyelı hölgy mindig rendelkezésre áll a gyerekek számára. Nekem ez különösen
tetszett. A kórházban néhány elıadáson is volt alkalmunk részt venni, amik angolul zajlottak,
mert mint kiderült, a hollandok kevésbé szeretik a német nyelvet. A sok-sok elıadás után
pedig olyan volt, mintha magyarul mondták volna már a szöveget, annyira ráállt az agyunk az
angol nyelvre.
A szüléssel kapcsolatos elıadáson szintén számos különbséget figyelhettünk meg,
mint például azt, hogy a holland kismamák elıszeretettel alkalmazzák az otthonszülést (kb.
50%-a), ami engem nagyon meglepett. Illetve ha lezajlott a szülés, minden friss anyukához
kimegy egy „home care”, aki mindenben segít az újdonsült anyukának, gondolok itt most a
mellre helyezéstıl kezdve a takarítás, fızés, mosogatás, porszívózásra és akár mosásra.
Valamint a holland anyukák csak 16 hétig (kb. 4 hónap) kapnak gyermekellátási díjat, utána
visszamehet az anyuka a munkahelyére, s a gyerekét pedig beadhatja óvodába. Ebbıl is
adódóan Hollandiában sokkal több a karrierista nık száma, illetve sok gyermek születik,
annak ellenére, hogy viszonylag hamar visszaállnak az anyukák a munkába. Az elsı hét
utolsó napján, pénteken az iskolában mindenki megkapta a gyakorlati helyének címét,
térképpel ellátva, illetve hogy hányra menjen oda, s kit keressen.
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Négy gyermekápoló közül én voltam csak egyedül Leeuwardenben, a többiek pedig
egy teljesen más városban voltak együtt Drachtenben. Mondjuk én külön azt is élveztem,
hogy egy vadidegen helyre egyes egyedül kellett eltalálnom. Bár azt kell, hogy mondjam a
holland utcák feltérképezése szerintem nem mindig egyértelmő. De negyedóra keresgélés után
végre megtaláltam várva-várt gyakorlati helyemet, azt a barátságos óvodát, ahol sajnos csak
szők három hét gyakorlatot tölthettem el. Az óvónık rendkívül barátságosak és nyitottak
voltak. Kávéval fogadtak és kávéval búcsúztam már az elsı gyakorlati nap. Azt gondoltam, ez
csak elsı nap lesz így. Tévedtem. Nem volt olyan nap, hogy ne kávézzak vagy teázzak. Azt
mondják, ez hozzátartozik Hollandiához. Míg a diákokon kevésbé, a felnıtteken annál inkább
észrevettem, hogy pozitívan állnak a dolgokhoz, a munkához és a gyerekekhez. Az egész
szakmai gyakorlati idım alatt rendkívül segítıkészek voltak, s ha valamit én nem értettem,
rögtön rákérdeztem. Így aztán nem csoda, hogy sok információval gazdagodtam.
Maga az óvoda mőködése is teljesen eltér a magyar óvodáktól. Míg Magyarországon 3
éves kortól 6 éves korig, korosztálynak megfelelıen vannak a gyerekek csoportra beosztva,
addig Hollandiában 0,5 éves kortól 4 éves korig vannak a gyerekek oviban. S ahogy betöltik a
csemeték a 4. életévüket, pl. jan. 10-én, akkor jan. 11-én át-/beíratják a szülık a gyerekeket
iskolába. Persze nem olvasással és írással kezdik az iskolát, hanem elıször csoportos
feladatokat és társasági játékokat csinálnak, majd szépen megtanítják ıket a fegyelemre, majd
a figyelemre és így tovább! Addig az óvodában teljesen szabadon játszhatnak, amihez csak
kedvük van. Ráadásul a csoportok nem korosztályonként vannak beosztva, hanem 20-25
gyerek van kb. egy csoportban, ahol minden korosztályt meglehetett találni. A délelıtti és
délutáni tevékenység nagyjából mindig fakultatív, persze a játékok és díszek mindig az adott
ünnephez kapcsolódnak. Míg kint tartózkodtunk, teljes „Sinterklass” lázban égett az összes
óvoda, amirıl majd késıbb bıvebben is mesélni fogok.
A három hét alatt én több csoportban is voltam. Legelıször egészen kis gyerekek
között (0,5 éves kortól kb. 2éves korig) voltam, ez a csoport kevésbé volt élvezhetı, mint a
nagyobbacskák között. Lényegében csak etetni, felügyelni és ágyba tenni tudtuk a kis
csemetéket, míg a nagyobbakkal már táncolni, rajzolni, ragasztani és akár az udvaron is volt
lehetıségünk játszani.
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Nagyon tetszett, hogy mindegyik csoportnak a helyisége nagyon szépen be volt rendezve,
tele játékokkal és díszekkel. Ha az egyiknek legózni volt kedve, azt játszott, míg a másiknak
ragasztani volt kedve, azt tette. Itthon, Magyarországon tudjuk, hogy ebéd után van déli alvás,
ami egészen du. 3 óráig elhúzódhat. Nos, Hollandiában egészen eltér ez a szokás is.
Amikor elkezd az egyik gyerek ásítani, szépen lassan ágyba kerül. Hollandiában úgy
vannak az óvodák kialakítva, hogy a földszinten csak játszóhelyiségek vannak, míg az
emeleten csak alvó szobák. Egy alvó szobában pedig kb. 5-6 ágy volt elhelyezve, amit a
képen is láthattok. Lent a földszinten pedig fel volt szerelve egy hangfal, amin figyelemmel
lehetett kísérni az alvószobákban levı zajt, s ha valaki felébredt, lent rögtön lehetett hallani a
sírást.
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Tehát az alvás igény szerint történik minden holland óvodában. Ezen kívül Hollandiában
lehetıség van a szabadban is aludni, ami annyit foglal magában, hogy kint az udvaron van 2
bélelt kis kuckó, ahol szintén van lehetıség a gyerekeknek aludni. Persze ezt a „szolgáltatást”
csak szülıi beleegyezéssel alkalmazhatják az óvónık. Egyébként ezekben a bélelt kuckókban
nagyon egészséges aludni és azt is mondták, hogy rendkívül jót tesz a friss levegı a
gyerekeknek. Magyarországon, ha egy gyerek lebetegszik, igazolást kell vinni a szülıknek,
Hollandiában pedig max. 2x-3x van csak hetente egy gyerek, ami teljesen természetes.
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Az egész szakmai gyakorlati idı alatt az tetszett a legjobban, hogy a gyerekek
mindenre vevık voltak. S attól függetlenül, hogy angolul vagy németül kommunikáltam
velük, tökéletesen megértették mit akarok tılük. Ezt átélni volt a legszebb! A holland
emberek közül úgy figyeltem meg, elég sok szıke hajú hölgy van, de lehetett találkozni az
oviban néger kislányt, illetve török valamint muzulmán óvónénit is. Egy iraki kisfiúval is volt
szerencsém megismerkedni, aki új fiúcska volt éppen a nagyobbik csoportban, így megpróbált
elhúzódni a sarokba (mivel nem értette a holland, illetve fríz nyelvet), ezért direkt oldani
próbáltam a helyzetet, így egy fél napot csak vele foglalkoztam. Másnap máris jobb kedve
volt és kereste a társaságomat. Kis tünemény! Volt egy kissrác, akinek pedig az anyukája
angol tanár volt és ez a kis huncut egy nagyon eleven csöppség volt és úgy örült, mikor
angolul beszéltem hozzá. Látszott rajta, hogy érti, amit mondok és volt mikor válaszolt is
néhány kérdésemre angolul. Egy kislánynak pedig németajkú anyukája volt, így vele németül
kommunikáltam, szintén nagyon élvezte.
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Az étkezés szintén lényegesen eltért a hazaitól. A hollandoknál tudni kell, hogy
reggeli, ebédre szendvicset esznek (sok-sok sajtot) és hozzá tejet vagy teát, illetve napközben
kávét és csakis csak este esznek fıtt ételt. Így az óvodában is délutánonként csak snack-et,
krékert vagy puffasztott riszt etettünk velük szendvics-, sajtkrémmel vagy mogyoróvajjal
megkenve és hozzá teát vagy szörpit adtunk inni. /Nekem annyira ízlett a smeerkaas
(sajtkrém), hogy vettem haza is néhány csomaggal. ☺/

Az óvoda du. fél 7-ig volt nyitva, de hasonlóan mihozzánk már hamarabb is el lehet a
gyerekekért menni, így aztán du. 4órától jöttek értük szépen sorban a szülık. Egyébként
minden óvoda költségtérítéses, úgy vettem ki az óvónık szavaiból. S mindenkinek a fizetése
alapján van megszabva, hogy kinek mennyibe kerül egy gyerek ellátása, illetve ha több
gyerek jár egy családból egy ugyanazon óvodába, nyilván olcsóbbra jön ki. Egy havi
gyerekellátás egy privát óvodában (merthogy Hollandiában csak olyan van) majdhogynem
egyenlı egy magyar ember átlagfizetésével! (A hollandok keresete egyébként kb. 3x-4x
annyi, mint egy magyar emberé.)
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Az utolsó gyakorlati napomon, nap végén három kis gyerek jött oda hozzám egy
ajándékcsomaggal a kezükben, picit el is érzékenyültem, nem számítottam rá! Egy csoportban
egyébként 2 óvónı és egy állandó gyakorlatos lány volt mindig a ROC Friese Poort iskolából,
ahova mi is minden pénteken bejártunk. Olyankor többnyire vagy elıadásban volt részünk
vagy néhány órán vettünk részt a diákokkal, mint pl. kommunikáció óra, angol óra, ápolástan
óra, etc. Illetve utolsó pénteki nap „sütés-fızés” órán is részt vettünk
(merthogy az egészségügyi oktatásban részesült diákoknak ez a tantárgy kötelezı!). Egy
tipikus holland levest készítettünk a holland tanulókkal együtt, azután holland játékokat
játszottunk egészen addig, amíg a leves el nem készült, merthogy a végén azért besegítettek
egy kicsit felturbózni a levesünket. Majd ezután együtt elfogyasztottuk a holland tanárokkal
és diákokkal, amit együtt alkottunk. Rendkívül jóra sikerült, hát még a hangulat! Ezen kívül
pedig jó pár különbözı sajtot is ettünk, amit a holland lányok készítettek nekünk kóstolásra.
Ez volt talán az egyik legjobb nap!

☺
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Hétvégenként, vasárnap mindenkinek szabadprogramja volt, a többség a szobájában
továbbaludt, míg mi Noémivel felkerestünk a neten egy gyülekezetet és minden
vasárnapunkat ott töltöttünk. Ezek a napok is kellemes emlékek maradtak számomra,
merthogy így holland barátokat is szereztünk. Az utolsó vasárnap az egyik lány el is hívott
hozzá és együtt sütöttünk, fıztünk ebédet és közben egy nagyon jót is beszélgettünk.
Szombatonként pedig mindig kulturális programban volt részünk. Elsı hétvégén vettünk
részt a „Sinterklaas” ünnepén, ami röviden annyit jelent „Mikulás”. Hollandiában egészen
más a hagyomány. Náluk november közepén érkezik meg a mikulás, vagyis Sinterklaas és
majdhogynem egy hónapig várják a gyerekek az ajándékát, amit dec. 6-án kapnak meg
Sinterklaas segédeitıl, azaz a Zwarte Pietektıl.

Egyébként az idıjárásról csak annyit szeretnék említeni, hogy nem volt nagyon meleg, míg
kint tartózkodtunk, ezen kívül pedig nagyon szeles ott az éghajlat (golf áramlat miatt) és a nap
is nagyon ritkán sütött ki, de a hétvégén valahogy mindig ezer ágra sütött, amit sokkal jobban
értékeltünk akkor. Ez a kép aznap, egy hajón készült, merthogy a holland mikulás eredetileg
Spanyolországból érkezik Hollandiába és amint leszáll a hajóról a Sinterklaas, egybıl lóra
száll és végigmegy a városon, közben a Zwarte Piet-ek a zsákjukból pepernoten-nel, azaz apró
kerekalakú mézeskaláccsal ajándékozza meg a kisgyerekeket a tömegben, merthogy ilyenkor
óriási a nyüzsgés minden nagyobb városban. Fontos tudni, hogy ez az ünnep nagyobb, mint a
karácsony náluk.
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Dec. 6-án a gyerekek pedig sárgarépát tesznek a csizmájukba, amit a Sinterklaas lovának
szánnak, cserébe az ajándékért. S az a hír járja, hogy a rossz gyerekeket visszaviszik
magukkal Spanyolországba. Ezt egy pár gyerkıcnek említettem is az óvodában!
Második hétvégén Ameland-on voltunk. Hollandia összesen öt kicsi szigettel is rendelkezik,
amelyikbıl az egyik legszebb, Ameland. Ismét jó idıt fogtunk ki aznapra.

Ekkor már hazamentek magyar tanáraink és a holland tanárokkal jöttünk el ide. Ahogy a
komppal megérkeztünk a szigetre, egy hatalmas bicikli kölcsönzıbe botlottunk. Itt mindenki
olyan biciklit választhatott magának, amelyik a legszimpatikusabb volt számára. Volt, aki
tandem biciklit kölcsönzött, de én tökéletesen beértem a hagyományos biciklivel.
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Utolsó hétvégén pedig Amszterdam volt az úti cél és talán az egyik legjobb program, amit
mindannyian nagyon, de nagyon vártunk. Legalábbis én már nagyon vártam, mert odáig
vagyok a biciklikért és a jellegzetes holland épületekért.

Én nem gyıztem betelni a temérdek bicikli mennyiségtıl.

Hát még ezektıl a ferde épületektıl, lenyőgözıek voltak.
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Ezennel zárom soraimat és egyben szeretném köszönetemet kinyilvánítani a Raoul
Wallenberg Humán Szakképzı Iskola és Gimnáziumnak, hogy ilyen jó lehetıséget nyújtottak
nekünk, köszönjük szépen!
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