
Kampeni utibeszámoló 

2010. április 19-23 hetében 6 kollégámmal és az intézményvezetővel holland tanulmányúton 

vettem részt. A részvételt sikeres  TÁMOP-3.4.1.B-08/2 „Migráns gyermekek a 

közoktatásban” pályázatunknak köszönhetjük. 

A pályázati célok között szerepelt a kisgyermekkori interkulturális és idegen nyelvi nevelés 

külföldi gyakorlatának, eredményeinek, sajátosságainak tanulmányozása. Partnervárosi 

kapcsolataink mentén jutottunk el Hollandiába, Kampenbe. Vendéglátóink szervezték 

programjainkat. 

Ez a rövid beszámoló ugyan nem tesz lehetővé egy hosszabb fejtegetést, mégis a két ország 

összehasonlítása során elkerülhetetlen egyfajta szociológiai megközelítés. Következő 

gondolataim ugyan a tanulmányút végére fogalmazódtak meg bennem, most mégis a 

bevezetőbe szánom azokat.  

A két ország, Magyarország és Hollandia vonatkozásában nem szabad megfeledkezni az 

elmúlt 65 esztendő eltérő társadalomfejlődéséről. Hollandiában a demokratikus elvek 

nemcsak az állam szintjén, hanem a családokban is jól működnek. Mindkét szintér 

praktikusan szervezett, a bizalom és a nyitottság, ugyanakkor a „nem” és az „igen” 

egyértelműsége nekem nagyon imponált.  A családot egy kereső is képes eltartani, a nők 

számára megoldott a részmunkaidő, a jövedelmi viszonyok stabilabbak. Fiatalabb korban és 

bátrabban vállalnak gyermeket a párok, a gyermekek napjukat tekintve több időt töltenek a 

családban. Az intézményes nevelés-oktatás a pedagógiára fókuszál, a szociális ellátás kisebb 

súllyal jelenik meg ott, mint nálunk. Az óvodaszerű nevelési-oktatási forma 2,5 éves kortól  4 

éves korig tart, ezt követően iskolába járhatnak a gyermekek. Az iskolai tankötelezettség 5 

éves kortól kezdődik és az úgynevezett alap iskola 12 éves korig tart. Az oktatási rendszer 

leképezi a holland társadalom szükségleteit. Nem szerencsés szeleteket kiragadni belőle, de 

egészében is csak a mögöttes tartalmakkal összefüggésben szabad vizsgálni. 

A meglátogatott intézmények tárgyi felszereltsége egyenletesen jónak tűnt. Nagyon 

megragadtak a munkavállalók mozgásszervi állapotát óvó óvodai berendezések. Gondolok itt 

pl. az ergonómiailag és méretben is megfelelő székekre és íróasztalra, de említhetem a 

gyermekekkel közös tevékenységhez használt munkaasztalt. Ez felnőttre méretezett 

magasságú, mely mellett a gyermekek egy a testmagasságukhoz igazított ülőfelületen tudnak 

elhelyezkedni. Minden intézmény jól felszerelt, nagyméretű tornateremmel, színpaddal 

ellátott közösségi térrel és komfortos nevelői szobákkal rendelkezett. A gyermekek számára 

biztosított óvodai játékok és fejlesztő eszközök ismerősek voltak számunkra. Az óvoda udvar 

a mi vonatkozásunkban alkalmasabbnak tűnik egy természetközeli, tapasztalatszerző, 

sokmozgásos udvari játékra, a biztonsági előírásokra is nagyobb hangsúlyt fektetünk. 

Egy szervezési malőr folytán jártunk egy kampeni bölcsődében és ugyanitt, végigkísérve egy 

napot, óvodai csoportot látogattunk meg. Számomra hiányérzetet okozott, hogy a 4-5-6 éves 

korosztály kimaradt a mi programunkból. A legnagyobb élményt azonban kétségtelenül az 

Arhemi Nemzetközi Iskola okozta.  



Az óvodai, iskolai csoportokra alacsonyabb, 17-20 fő közötti létszám a jellemző. A 

kisebbeknél egy szakképzett pedagógus és egy pedagógiai asszisztens jelenléte a sajátságos, a 

nagyobbaknál a pedagógus mellett jellemző a szülők által nyújtott segítség főként a 

felügyeletben és délutáni programoknál. (Megjegyzem a mi esetünkben is lehetne próbálkozni 

angolul jól beszélő asszisztensek nemzetközi pályázat útján történő bértakarékos 

alkalmazásával.) A szülők markánsabban vannak jelen az intézmények életében. Az óvoda 

jellemzően a gyerekek iskolás kor előtti szocializációját, játékos fejlesztését szolgálja. A mi 

óvodáinkban komplexebb tevékenységek, tanulási folyamatok zajlanak.  

A nemzetközi iskolában alig akadt holland gyermek. A tanulók döntő többsége a világ 

valamely országából származó külföldi, köztük két magyar, diák volt. A tanítás angol 

nyelven, brit tanterv szerint történik. Nagyon tetszett a 3 szintű tananyag és az 

eszközrendszerük. Az angol és a holland, mint idegen nyelvek elsajátítása intenzíven történik. 

A gyermekek csoportbontásban, sok egyéni segítséget, egyénre szabott gyakorlási lehetőséget  

kapva tanulják az idegen nyelveket. A nyelvtanulás elsősorban természetes, élő helyzetekben 

zajlik. A modern technikával, mint pl. az interaktív tábla, számítógép, nyelvoktató programok 

minden osztály rendelkezik. Az egy éve kint tartózkodó, nyelvismeret nélkül érkezett 11 éves 

magyar kislány mindkét idegen nyelven képes a tanulásra. Ebben az iskolában a szülők 

tandíjat fizetnek. A kislánytól tudom, a gyerekek nem kapnak házi feladatot, nem cipelnek 

tanszereket, a teljes felszerelésüket az iskola biztosítja. Gyakran vannak szintfelmérőik, azok 

eredménye alapján kapnak további segítsége a tanuláshoz. Az osztályokban, a művészeti 

tárgyakat és testnevelést kivéve, az osztályfőnök tanít minden tárgyat. Projektmódszert és  

kooperatív technikákat használnak a tanításban. Az osztálylégkör mindenütt kellemesnek tűnt. 

Ez a fajta tanulási folyamat módszereit tekintve nagyon közel áll a mi óvodánkban 

alkalmazotthoz, bár természetesen itt az iskolás korosztálynál már tudatos szinten zajlik. A 

közösségi térben délutánonként aktív szabadidős programokra kerül sor, melyeket a tanárok 

és a szülők szerveznek a diákoknak, de találkoztunk itt segítő pedagógus hallgatóval is. A 

remekül végzett tanításon túl a gyermekek nemzeti sokszínűsége talán azért nem okoz 

különösebb problémát az iskolában, mert a családok és a gyermekek akarják ezt a képzést, 

nem érzékeltem szociális devianciát. Interkulturális elemekkel nem különösebben 

találkoztunk, inkább nemzetközinek jellemezném a látottakat. Az iskola igazgatója kalauzolt 

bennünket. Tanítási órát nem követtünk végig, csak részletekbe pillanthattunk be. Az igazgató 

mind kollégáival, mind pedig a gyerekekkel egyaránt figyelemreméltóan jó kapcsolatot  ápolt. 

Kedélyes, felkészült, dinamikus és karizmatikus személységet ismertünk meg benne. 

Szeretnék szó ejteni a vendéglátókról. Mind a kampeni szervezők, mind a vendéglátó család 

nagyon jó benyomást tettek rám. Szeretném kifejezni a köszönetemet a programszervezésért, 

az ellátásért. Mivel csak két éve tanulok angolul a kölcsönös kommunikáció nem volt 

zavarmentes. Ennek ellenére a meglátogatott intézményekben és a vendéglátó családdal is jól 

elboldogultam. A kampeni óvodában segítségére tudtam lenni pl. az óvónőnek, ugyanis egy 

odajáró magyar testvérpár nevelésével kapcsolatosan a szülővel folytatott beszélgetéshez 

kértek meg tolmács szerepkörre.  

Az utazást mind szakmailag, mind nyelvgyakorlás szempontjából fontosnak tartom. Egy 

másik kultúra megismerése és megértése mindig szemléletformálással jár. Nekem a 



tanulmányút után minden bizonnyal egyszerűbb lesz megértenem a Hollandiából, vagy ahhoz 

közeli régiókból érkező külföldi családokat. Mivel a városaink közötti együttműködés adott 

szíves örömest folytatnánk a szakmai kapcsolatot. 
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