Hollandiai szakmai gyakorlat

Eljött az idı, ami azt jelenti, hogy sajnos véget ért a mi kis kiruccanásunk! Sokáig
gondolkodtam rajta, hogyan is kezdjek neki a beszámolómnak, de arra jutottam, hogy ezt nem
lehet szavakkal kifejezni és leírni, mert kint létem minden egyes órája, perce, pillanata fontos
és hihetetlen, hogy mindenki lássa és átérezze, mi is történt odakint velem, ezért
megpróbálom részletesen és alaposan kifejteni.

Úgy gondolom, hogy ha jó munkát szeretnék végezni, akkor a kezdeteknél kell elkezdenem,
ami nem jelent mást, mint amikor megtudtam, hogy ténylegesen megyünk és már biztos nem
maradunk itthon. A legjobb hír, amit eddigi életemben kaphattam. Ezek után jött az óriási
izgalom, és már hónapokkal hamarabb azon kezdtem el idegeskedni, hogy és mint lesz, de
egy percig sem fordult meg a fejemben, hogy feladjam, vagy hogy nem megyek erre az útra.

Repült az idı és eljött az idım, hogy repüljek! Az indulás elıtti éjjel szinte semmit nem
aludtam, olyan izgatott voltam. Egyszer csak megszólalt az ébresztı óra, és kisebb-nagyobb

kapkodás vett körül. Még egyszer átgondoltam, hogy mindent bepakoltam-e? Gyorsan
megnyugtattam magam, mert alaposan átgondoltam, mi is kerüljön a bıröndbe. Majd indulás
a reptérre, én érkeztem elsıként, így hosszú várakozás után jelent meg csak egy ismerıs arc.
Mire megérkezett mindenki, már fel is szállhatunk a gépre. Teljesen pontosan indultunk és a
magasba felérve elképesztı látvány fogadott, ami teljesen magával ragadott, és nem tudtam
másra koncentrálni, csak arra, hogy kifelé bámuljak az ablakon. Mikor megérkeztünk az
Amszterdami reptérre, hát mondhatom, hogy tátva maradt a szám, mivel óriási volt a reptér,
nem is láttam a végét, de csak haladtunk elıre a csomagokért. Sokat kellet várakozni, hogy a
kisbusz, amivel szállítottak minket tovább, odaérjen értünk, így alaposan bejártuk a repteret és
sokat beszélgettünk a többiekkel. Hosszú autókázás után érkeztünk meg a szállásunkra
Sneekbe, ahol a házigazda kedvesen fogatott bennünket. Nagyon rendesek voltak a szervezık,
mert nem nyaggattak sokáig minket és mehettünk pihenni, mert szerintem mindenki nevében
mondhatom, hogy alaposan elfáradtunk az elsı napon. Mire minden lecsillapodott és
mindenki megnyugodott, eszembe jutott, hogy itt vagyok egy vadidegen helyen, 13 vadidegen
emberrel és lefekvés elıtt azon gondolkodtam, hogyan viszonyulnak majd hozzám, és hogy
én hozzájuk. Nem is kellett ezen tovább témáznom, mert kipattant gyorsan, hogy Éva voltál
már jó pár évet kollégista, ahol több százan voltak, így gyorsan alvásra késztettem magam.
Az elsı héten megismerkedhettünk mindennel, ami a Hollandiára jellemzı.
Kezdésképpen ellátogattunk volna Leeuwardenbe, de elıször is meg kellett ismerkednünk a
közlekedéssel és hogy hogyan kell utazni a vonaton. Kártyás rendszer mőködik náluk, ami azt
jelenti, hogy állandóan figyelni kell arra, hogy check in, majd check out, huuhh… ezt elég
nehéz volt megszokni, de ügyesen belejöttünk a dologba.
Amikor megérkeztünk Leeuwardenbe, egy iskola felé vettük az irányt, ami nem más volt,
mint a drága Roc Friese Poort. Amikor megláttam, arra gondoltam, hogy ezt most mind
körbejárjuk? Hmm… még jó, hogy kényelmes cipıben vagyok. Bent már vártak bennünket és
egy gyors bemutatkozás után egy elıadáson eszméltem fel, ahol a holland iskolarendszerrıl
beszéltek nekünk, ami kissé számomra kuszaság volt, de a végére megértettem és örülnék, ha
ilyen rendszerben tanulhatnék. Majd jöttek a diákok, akik nagyon kedvesek voltak és
körbevezettek az épületben, ami tényleg óriási, de nagyon szép. Ezek után a fıszervezık egy
ebéddel vendégeltek meg bennünket, és már az elsı napon megtudhattuk, hogy milyen
finomságokat esznek és isznak, persze furcsa dolognak tartom, hogy délben szendvicseket
meg tejet esznek, isznak, de ha belegondolok, akkor itthon sincs másképpen, esetleg hétvégén,
amikor a szülık várnak minket odahaza. Telt- múlt az idı és már elég késı volt, így
megindultunk hazafelé és persze, aki szeretett volna maradni még a városban, hogy
szétnézzen vagy vásárolgasson, az maradhatott, aki meg nagyon elfáradt, az hazafelé vette az
irányt. Én természetesen azok közé tartoztam, akik maradtak Leeuwardenben és nézelıdtek.
Nagyon tetszett a város. Ami még nagyon furcsa volt, hogy az emberek nagyon kedvesek
voltak és bármilyen problémával lehetett feléjük fordulni. Estére jócskán elfáradtam és a
szállás felé vettem az irányt. Egy kis vonatozás és néhány megállónyi buszozás után már a kis
kuckónkban is voltam.

Második napon Drachten felé vettük az irányt. Nagyon hosszú út volt odafelé és amikor a
városközpontba érkeztünk, a Tanárnı azt mondta, hogy sétáljunk az iskoláig, mert úgyis csak
két megálló. Ezzel nem is lett volna baj, csak tudni kell Hollandiáról, hogy a távolságok nem
olyan picik, mint hazánkban, hanem egy jó órás gyorstalpaló volt a két megálló, elég
csapzottan, de odaértünk. Megnéztünk ismét egy iskolát és egy gyógypedagógiai intézményt,
ahol megismerkedhettünk a betegekkel és kicsit segíthettünk rajtuk, ha csak annyival, hogy
elvittük ıket sétálni a környéken, de az arcuk virulásából én arra következtettem, hogy
nagyon boldogok voltak, mert végre a szabadban lehettek. Az intézményvezetı elmondta
nekünk, hogy mindennapi program a kis séta és a nézelıdés. Az iskolában beleláthattunk
azokba a tevékenységekbe, ami a holland diákok mindennapjai közé tartozik, a designer és a
webdesigner szakokkal ismerkedhettünk meg. Elképesztı volt, már csak azért is, mert
mindkét szaknál úgy éreztem magam, mintha egész nap csak játszanánk, miközben komoly
munkálatok folytak. A felszerelések és azok a számítógépek, hát egyszerően fantasztikusak
voltak. Ezek után a designer csapat meglepetéssel ált elı, ami nem jelentett mást, mint hogy
befogtak a tevékenységükbe és magunk csinálhattunk egy képeslapot a hazaiaknak és ık
nagyon kedvesek voltak és postázták. Még a mai napig is ki van téve a polcra és akárhányszor
arra járok, mindig boldogság tölt el.
Ezek után tudtam meg, hogy a gyakorlati idımet egy Darchteni bölcsıdében fogom tölteni,
heti 4 napban mivel az 5. napon Leeuwardenbe kellett menni mindenkinek, különbözı
programokra, de errıl majd késıbb.
Ismét egy kis nézelıdés a városban, vásárolgatás és utána irány hazafele Sneekbe.
A következı napokban, már nem is tudom hányadik, de nem is az a fontos, hanem hogy mi
mindent láttunk, hallottunk és tanultunk meg Hollandiáról. Elsı körben egy nagyon kedves
úriember vezetett körbe minket Leeuwardenben és annak nevezetességeit, történetét,
történelmét bemutatva haladtunk elıre. Rá kellet jönnöm, hogy a hollandok, illetve frízek
nagyon körültekintıen és pontosan haladnak elıre tevékenységeikkel és mindent megtervezve
precízen tudják, hogy hová is tartanak. Mindenkinek megvan a maga feladata, és már a
fiatalokat is arra ösztönzik, hogy legyen belılük valaki. Miután megismertük a királyi
történeteket és az ottani feladatokat, rangsorokat, elmentünk egy helyi kórházba, amit
hozzáteszem már nagyon vártam, mivel számomra a kórház és az ottani betegek ellátása
jelenti az életet. Amikor megláttam ezt a hatalmas építményt, csak ámultam, és sorra azt
kérdezgettem a többiektıl, hogy ez tényleg a kórház? Igen Éva, ez az! Bementünk és azon
gondolkodtam, hogy hol vagyok: egy bevásárló központban?, ugyanis az alsó szint volt az
étkezı és sok-sok szolgáltatást lehetett megtalálni, mint pl. fodrászat, patika, gyógyászati
segédeszközök boltja, ajándékbolt, stb. - hihetetlen volt. Elsıként a fogászati részlegre
vonultunk, ahol gyönyörő berendezések, színek és mintázatok voltak. A személyzet kedves és
segítıkész és az egyenruhák olyanok voltak, mintha csak egy filmbe csöppentem volna.
Mondjuk, én nem annyira ismerem a fogászatot (remélem nem is kell) de az biztos, hogy
ilyen körülmények között szívesen dolgoznék.
Tovább haladva megérkeztünk arra a részlegre, amire annyira vártam: a csecsemı- és
gyermekosztályra. Már amikor betoppantunk az ajtón, láttam a különbséget, mivel sajnos

hazánkban nincsenek ilyen szép, színes és nagy osztályok, bár amikor megmondták, hogy ez
az egész a gyerekrészleg, akkor azon tőnıdtem, hogy mért nincsen minden külön véve, mint
nálunk, gondolok ilyenekre, hogy hematológia, onkológia, edokrinológia, ezt hiányoltam.
Egyedül, ami különítve volt, az a koraszülött osztály, ahol a felszereltség iszonyatos nagyságú
volt. Nem azt mondom, hogy otthon nincs egy ilyen osztályon minden, van, de régebbi
gépekkel és nem ilyen modern inkubátorokkal és egyéb dolgokkal. Kifelé menet megmutattak
egy olyan szobát, amit lehetne ,,nyugi szobának” nevezni, de mégsem az volt, hanem minden
fajta-féle vallásnak megfelelı kis sarok volt elhelyezve és egy nyugalmat keltı szoba az
épület közepén, ahová akárki betérhet, ha magányosnak érzi magát és beszélni szeretne
Istennel. Nagyon tetszett és számomra megható is volt ez a szoba.
Hazafelé indulva nagyon jó érzéssel indultam, mert számomra ez volt a cseresznye a hab
tetején és itt éreztem elıször, hogy kezdek feltöltıdni.

A második héten hétfın kezdıdött a kıkemény gyakorlat letöltése. Na, jó nem volt olyan
kıkemény, mert én személy szerint, mint már említettem egy Darchteni bölcsödében voltam,
ahol a sok gyerkıc elvonta a figyelmemet arról, hogy dolgozni jöttem. Elıször megbeszéltünk
minden részletet az intézményvezetıvel és körbe vezetett bennünket. Megmutatta, hogy ki
melyik csoportban lesz. Kissé izgultam, hogy egyedül leszek ennyi gyerekkel és a
gondozónıkkel, de hamar rájöttem, nincs miért aggódnom. Majd indult a munka és a tanulás.
Az elsı napomat arra szántam, hogy megfigyeljek mindent, mit hogyan csinálnak és
végeznek, hogy onnantól kezdve én is be tudjak segíteni mindenbe.
A gyakorlati idım letöltését nem napokra szeretném lebontani, mert az nagyon hosszú lenne
és szerintem, ezáltal unalmas is, így megpróbálom a lényeget megfogalmazni,
tapasztalataimat és a tanulságaimat leírni.
Sok újdonsággal és érdekes dolgokkal találkoztam. Rengeteg különbséget találtam és sok
hasonlóságot is. Rengeteg olyan intézmény van, ahol fizetnek a szülık az ellátásért,
taníttatásért illetve fejlesztésért, de vannak olyanok is, ahol államilag támogatják a gyerekeket
az ingyenességgel. Ez attól függ, hogy a szülınek milyen az anyagi háttere, ha jómódú
családba csöppensz, akkor a szülınek sokat kell adakozni, viszont ha egy kevésbé gazdag
családba születtél, akkor az állam hozzájárul a taníttatásodhoz.
A szülıt arra ösztönzik, hogy szülés után minél hamarabb menjen vissza dolgozni, és próbálja
meg úgy intézni a dolgait, hogy otthon is legyen a gyerekekkel és a munkában is helyt álljon.
Ebben a munkáltatók is nagy segítséget nyújtanak, mert az anyukák egy rugalmas beosztással
dolgozhatják le munkaidejüket. Tehát az édesanyák 16 hétig maradhatnak otthon
gyermekükkel, majd újból munkába kell állniuk, ezért egy rendkívül jól kialakított bölcsıdei,
illetve óvodai rendszer van kiépítve, ami hozzásegíti a szülıket a megvalósításokhoz. A
bölcsıde és az óvoda itt egyet jelent, igaz egy magasabb csoportra lép a gyermek, ha eléri a

megfelelı kort, de nem ismeretlenek közé megy, hanem ugyanazokkal a gyerekekkel halad
tovább.

Hazánkban rendszeresen járnak ugyanazok a gyerekek bölcsödébe, általában ugyanabban az
idıpontban. Hollandiában a gyerekek érkezése a szülıktıl függ fıleg, átlagban minden gyerek
hetente 3 napot jön, de vannak olyan kivételes esetek, amikor otthon maradnak a szülıkkel, ha
éppen nincs más dolguk. Ami nagyon furcsa volt még, hogy a gyerekek annyira hozzászoktak
ahhoz, hogy távol vannak a szülıktıl, hogy semmilyen probléma nem merül fel a búcsúzás
során, sıt nagyon szeretnek maradni a bölcsiben. Otthon viszont hosszú mindig az elválás és
sokáig tart még a sírás, amikor a szülı elmegy. Amikor a gyerekek belépnek az ajtón, egybıl
egy színes szobába kerülnek, ahol tele van minden játékokkal, tehát már odakint az elıtérben
megkezdıdik a féktelen játék és szórakozás. A gondozónı azonnal fogadja ıket, és ha a
szülınek van valamilyen közlendıje, akkor azt jelzi a gondozónınek, ez otthon sincs
másképpen.
Az étkezésnél is furcsaságot vettem észre, mivel ha picik még a gyerekek, akkor össze-vissza
esznek, mert ahogy felkelnek, enni kapnak, majd egy kis játék vagy figyelgetés és ismét
mehet aludni. A nagyobb gyerekeknél viszont betartják az ötszöri étkezést. Ami a furcsa,
hogy délben pontosan esznek, viszont nem fıtt ételeket, hanem egy sósra kent kenyeret,
illetve egy édesre kent kenyeret kapnak a gyerekek, persze ha már nagyobb a gyerkıc, akkor
kaphat többet is. Náluk soha nincs fıtt étel délben, viszont estére otthon már azt kapnak. A
gondozónık körbekérdezik a gyerekeket, hogy mit kérnek, tejet vagy kefirt. Hogy milyen
legyen a szendvics - sajtos vagy szalámis - illetve milyen édeskés krémet vagy szórt feltétet
kérnek. Mindenkinek megvan a saját véleménye, hogy mikor, mit és hogyan kér. Annyi a jó
benne, hogy a gyerekek eldönthetik, mit is szeretnének, viszont nem tartom jónak, hogy nem
esznek délben fıtt ételt.
Az alvási rendszer nagyon tetszett, mert rendezett és jól kialakított. Ebéd után mindenkinek
pihenı ideje van, kivéve annak, aki már nagy; neki csendes játék folyik, amíg a többiek
alszanak. Tehát evés után mindenkinek pelenka csere, illetve aki tudja, már elvégzi a dolgát,
majd kapnak egy hálózsák szerő ruhát és a külön kialakított szobába vonulnak, ahol egy
kialakított házikóba fekszenek le aludni. Ez a kis házikó nagyon biztonságos, mivel zárható
ráccsal lehet biztosítani a gyerekek biztonságát. Vannak olyanok, akik a szabad levegın
alszanak egy hasonlóképpen kialakított házikóban, mint odabent. İket alaposan kabátba,
sálba és takaróba bugyolálják és így fekszenek le aludni. Az ablak ilyenkor mindig nyitva van
odabent, hogy halljuk, ha van valami probléma. A gyerekeket nem hagyják két óránál tovább
aludni. Mikor felkelnek, akkor kis ébredezés vagy egy kis játék után ismét evés-italozás,
gyorsan eljött az uzsonna ideje. Uzsonnára mindig valamilyen krokettet kapnak, amit
megkennek sajtkrémmel, vagy egyéb más dolgokkal. Van, hogy délelıtti vagy délutáni
elfoglaltságképpen elmennek egy sétára a gondozónıkkel. Ilyenkor már sorban jönnek a
szülık a csöppségekért, van úgy, hogy kint az udvaron játszás közben jönnek értük, de van,
hogy bent vannak és ott is valamilyen elfoglaltság folyik, így sokszor nehezen indulnak haza,
mert még olyan sok dolguk lenne arra a napra, hogy még maradni szeretnének.

Szabadidıs tevékenységeink:
Az elsı hétvége kezdetén, szombaton ismét Leeuwardenbe utaztunk, ahol Rob, a mi kis
„parancsnokunk” elkalauzolt minket Sinterklaas mesés világába. Egy olyan helyen kezdtük a
napot, ahol mindenkit átvarázsoltak (feketére kenték a bırüket, tetıtıl talpig). Sajnos csak a
helyieket kormozták be és öltöztették fel, így mi tiszták maradtunk, és helyben kaptunk egy
kis ízelítıt, mi is vár ránk a mai napon. Egy kis fekete festés, egynéhány paróka, színes
öltözék, és máris kész a Swaarte Peet, İk azok, akik bolondozás közben a Mikulásnak
segédkeznek. Ezek után buszokba szálltunk és indultunk a hajókhoz. Amikor megláttam, hova
is mentünk, teljesen felpezsdültem, és csak arra figyeltem, nehogy a vízbe essek. Felszálltunk
egy hajóra, ami tele volt díszítéssel, ajándék látszatát keltı dobozokkal és természetesen
rengeteg Fekete Péterrel. Mire mindenki beszállt a hajókba - ugyanis rengetek hajó indult
útnak - már nagyon türelmetlen voltam, és csak még többre vágytam. Végre elindultunk és
belendült a zene, a tánc és a mulatozás. Végig vonultunk egész Leeuwarden központján, és
amerre csak néztem, embereket láttam, mintha valami karneválon lettem volna. Annyira
örültek az emberek, hogy megyünk, ott vagyunk, hogy velünk táncoltak és integettek végig.
Mire kikötöttünk, hogy tovább folytassuk, amit elkezdtünk, már délután volt és a Mikulásnak
jelenése volt a fıtéren. Mi is sietve mentünk a térre, és ott is nagyon hangulatos volt az egész
mulatság. Amikor véget ért a ceremónia, visszamentünk a kiindulási pontra, és egy remek
ebéddel vendégeltek meg mindenkit. Estére nagyon elfáradtunk és mindenki csak ücsörgött és
gondolkodott, hogy mit is meséljen errıl a napról, de ezt a napot sem lehet pontosan
elmesélni, ezt átélni kell.

A második hétvégén Annamarie és még néhány holland tanárnı várt bennünket szombat
reggel egy-egy kisbusszal.
Azt tudtam, hogy egy szigetre fogunk átmenni, csak azt nem tudtam, hogy ez ennyire fog
tetszeni. Elég hosszú volt az autókázás, mire megérkeztünk a komphoz, amivel tovább
utaztunk Ameland szigetére. Amikor megérkeztünk a komphoz, elszomorodtam, mert nem
láttam semmit, akkora volt a köd, reménykedtem, hogy nem lesz így egész nap, de nem láttam
a végét. Elindultunk és már az is jó érzéssel fogott el, hogy tudtam, most a tengeren vagyok,
pedig nem láttam egy kukkot sem. Sebaj, amikor megérkeztünk, Annamarie mondta, hogy
mindenki kap egy biciklit és egész nap biciklizünk. Ennek örültem a legjobban, ugyanis
nagyon szeretek biciklizni. Rengetek szép tájon bicikliztünk végig, sokat nevettünk és
fényképeztünk, mire megérkeztünk az álmomhoz, a TENGERHEZ. Eddigre már nagyon szép
idı volt és sütött nap, egyszerően mesés volt. Nem tudtam betelni a látvánnyal, egyfolytában
fényképeztem és vigyorogtam, nagyon boldog voltam. Anyukámat fel is hívtam, hogy
elmondjam, szerelmes lettem elsı látásra. Az én nagy Szerelmem a Tenger.
A harmadik hétvégén ismét szombaton a kísérı tanárunkkal Amszterdamba utaztunk. Ezen a
napon vonatra pattantunk, és röpke 3 óra utazás után megérkeztünk a városba, ahol a világ

közepe van. Elıször ellátogattunk múzeumokba, majd várost néztünk, vásároltunk és egy
kicsit magunk maradtunk, hogy felfedezzünk mindent, amit szeretnénk.
Én személy szerint már az elsı pillanatban csak ámultam és bámultam, amikor megláttam azt
a rengeteg embert egy utcában és arra gondoltam, ezen most hogy fogunk keresztülmenni.
Szerencsére áttörtük magunkat rajta és eljutottunk, ahova szerettünk volna. Megmondom
ıszintén, hogy picit csalódtam Amszterdamban, mert olyan rendezettségre számítottam, mint
eddig Hollandiában. Viszont elég nagy volt a kuszaság. Azért összességében nagyon tetszett
és találkoztunk néhány magyarral is. Megnéztem mindent, ami érdekelt, és nagyon szeretném
még a város többi részét is felfedezni. Ha lesz rá alkalmam, biztos vissza fogok utazni, mert
imádtam.
A negyedik hétvégéhez érkeztem, ami azt jelenti, hogy pakolás és irány hazafelé. Nagyon
szomorú voltam, mert nagyon tetszett a kint lét, és megmondom ıszintén, még a reptéren is
vacilláltam, hogy visszafordulok és maradok még, de kötelességeim vannak, amiket nem
hagyhatok veszni.

Haza utaztunk, de egy darabot a szívembıl és a lelkembıl otthagytam, hogy várjon meg, mert
még visszatérek!

Köszönöm a lehetıségeket és mindenért hálás vagyok.
Köszönet a rengeteg élményért, új barátokért, lehetıségekért és magáért a pályázatért!

Készítette: Polereczki Éva
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