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2015.02.01.-2015.07.01-ig terjedő időszakban Hollandiában, Utrechtben 

tanultam az Erasmus program és a Károli Gáspár Református Egyetem 

jóvoltából. 

 

Az itt eltöltött idő alatt rengeteget fejlődtem emberileg és szakmailag is 

egyaránt. Az angol nyelven való kommunikálás, tanulás és a prezentációk, 

amiket tartottam a tanórákon hozzásegítettek ahhoz, hogy a későbbiekben 

megpróbáljam a felsőfokú nyelvvizsgát.  Az iskolában hétfőn és kedden voltak 

tanórák. Itt rengeteg érdekes és újszerű dologban lehetett részem. A tanárok 

rugalmasak és nagyon segítőkészek voltak mindenben. A keddi napokon 

általában átbeszéltük a múlt heti gyakorlatokat és sok segítséget kaptuk a 

jövőre nézve abban, hogy hétről hétre jobbak legyünk abban, amit csinálunk. A 

gyakorlatom csütörtöki napra esett, itt minden alkalommal foglalkozást 

valamint tanórákat tartottam az ovisoknak és az iskolásoknak egyaránt. Az 

iskolában minden tanár kedvesen és barátságosan fogadott és terelgetett azon 

az úton, amin itthon elindultam, vagyis hogy jó óvodapedagógus váljék 

belőlem. Nagyon sok tapasztalatot és tudást szereztem Utrechtben minden 

téren. A kollégium ahol laktam közel volt az egyetemhez viszont az óvodába 

minden csütörtökön körülbelül 20 km-t kellett bicikliznem, ami az egészséges 

életmódhoz és a sporthoz való hozzáállásomat is pozitív változás irányába 

terelte. A lakótársaim lévén rengeteg új kultúra megismerésére volt 

lehetőségem. Az esti beszélgetések, vacsorák valamint a közös tanulások által 

sok új barátra tettem szert a világ különböző pontjairól.  

 

Az egész kint létem alatt úgy éreztem, hogy pozitív benyomást tettem a 

körülöttem lévő emberekre és mint egyetlen magyar az Egyetemen és a 

kollégiumban, igyekeztem a hazám kultúráját megmutatni és megszerettetni 

velük, ami úgy érzem, hogy nagyon sikeres volt. Nyitottak voltak Magyarország 

felé és ezáltal felém is. Sok emberben annyira felkeltettem az érdeklődést 

Budapest iránt hogy még a kintlétük alatt ellátogattak a Fővárosunkba. 

Szinte biztos vagyok benne, hogy életem legszebb 5 hónapját tölthettem itt 

Hollandiában. Nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért és BÁTRAN ajánlom 



bárkinek, aki esetleg hezitál ez ügyben. Rengeteget fejlődtem szakmailag, 

emberileg és az angol nyelv is sokkal jobban megy mint előtte, éppen ezért 

tudom, hogy ez a pár hónap hozzájárult ahhoz, hogy a jövőre nézve még 

motiváltabb és kitartóbb legyek céljaim elérésében. Nem utolsó sorban abban 

is, hogy jó óvodapedagógus legyek. 
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