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Wageningen Gödöllő hollandiai testvérvárosa, itt működik a Pantarijn 

nevű, Montessori-elvek szerint dolgozó középiskola. Az iskolával évek óta 

intenzív kapcsolatokat ápolunk: a cserediák-programunk keretében évente 25-25 

utazik a másik országba, valamint hároméves közös Erasmus+ projektet 

bonyolítottunk le egy németországi iskola közreműködésével. Ezen utazások 

során mindig szereztünk futó benyomásokat a Pantarijnben folyó pedagógiai 

munka sajátosságairól, de egy gyerekcsoport szoros programja mellett soha nem 

volt alkalom arra, hogy mélyebb eszmecseréket folytassunk a kollégákkal. Ezért 

a job shadowing látogatás során a következő témákban szerettünk volna minél 

több információt, élményt gyűjteni: az intézményi feladatmegosztás és külső 

kapcsolatrendszer; a tutor-rendszer; az élménypedagógia alkalmazása; a 

projektalapú oktatás, intézményi szintű projektek tervezése és lebonyolítása; az 

önkéntesség szervezése. Az időpont választását éppen az határozta meg, hogy a 

karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási hét a „Pantarijnweek”, azaz egy teljes hetet 

felölelő és az egész iskolát mozgósító projekt. A projekthét előtti napokban 

tájékozódtunk az előkészítő-szervező munkáról, majd részt tudtunk venni a 

projekthét több programján is. A programunk összeállításában és 

lebonyolításában nagy segítségünkre volt Tessa Waalderbos, aki korábban is 

aktívan részt vett iskoláink közös programjainak szervezésében.  

 
 

A Pantarijn sokszínű iskola 



Megérkezésünk után, szerda délután Ruud Verwaal kolléga tájékoztatott 

minket a holland iskolarendszerről, a vizsgákról, az oktatás szervezeti kereteiről, 

majd másnap részt vettünk a Pantarijnweek-team megbeszélésén. Itt 

tájékozódtunk a projekthét pedagógia céljairól és programjáról, az előkészítő 

munkáról, a szervezést támogató elektronikus felületekről, a feladatmegosztásról, 

a finanszírozásról. 

 

A Pantarijnweek programjának áttekintése Tessa Waalderbos-szal 

 

A foglalkozásvezetőknek előkészített mappák 

 



Pénteken találkoztunk Carolien Beeke-vel és megfigyeltük egy 

foglalkozását a „Huiskammer” -ben. Ez egy olyan otthonosan berendezett 

helyiség az iskolában, ahová a beilleszkedési vagy tanulási problémával küzdő 

gyerekek „visszavonulhatnak” és a tutoroktól támogatást kaphatnak. 

Tájékozódtunk arról, hogyan működik ez a rendszer: mi alapján kapnak jogot a 

diákok a „Huiskammer” látogatására, hogyan illeszkedik ez az iskolai 

folyamatokba, milyen tanári órakeret áll erre rendelkezésre, melyek a tanár-

couch-ok feladatai, mire szolgálnak a P(ersonality)& Q(uality) délutáni 

foglalkozások. 

       
Carolien Beeke-vel és patronáltjaival. 

 

            
A coach-tól kapható segítség mellett a „Huiskammer”-ben lazítani is lehet. 

 

 



Hétfőn, kedden és elutazásunk napján, szerdán délelőtt részt vettünk a 

Pantarijnweek programjain. Az előkészítő munkák és a lebonyolítás során szerzett 

legfontosabb tapasztalatunk: „Take it easy!” Természetesen a keretrendszer 

kialakítása (évekkel ezelőtt) nagyon nagy munka volt és a néhány fős szervező 

team minden évben több hétig készíti elő a programokat (természetesen erre 

fordítható tantervi órakerettel, tehát nem teljes óraszámban való tanítás mellett), 

de úgy tűnt, hogy a rendszeresen ismétlődő projekthét lebonyolítása már nem 

jelent nagy stresszt az egész tantestület számára. A kollégák jó része olyan 

programot vállalt, amely egybeesett saját érdeklődési körével, hobbyjával. Tessa 

például, aki egyébként zenét és képzőművészetet tanít, testfestő workshopot 

vezetett, amit ő szabadidejében igen magas színvonalon művel. Fizika szakos 

kollégák légnyomással és áramlásokkal kapcsolatos kísérleteket szerveztek az 

iskola több emeletes aulájában. Szívesen kézimunkázó kolléganők horgolást, 

hobbyszakácsok sütő-főző workshopot hirdettek meg. Német szakos zenekedvelő 

kolléga „Német zene Beethoventől Rammsteinig” projektet szervezett. Akinek 

saját ötlete nem volt, az segített más kolléga ötletének megvalósításában, vagy 

bekapcsolódott egy nagyobb projektet, például korcsolyázást vagy düsseldorfi 

kirándulást szervező csoport munkájába.  

Sok projekt a karácsony előtti jótékonysági akció része volt: pénzadományt 

gyűjtöttek fánkárusítással, gyűjtést szervezetek az élelmiszerbank számára, 

árusítható ajándéktárgyakat (képeslap, festett textiltáska) készítettek és a városi 

futógálán való részvétellel is pénzt gyűjtöttek. 

  
 

A testfestő workshopon, háttérben Tessa és segítő kollégája. 



 

 

 

 
 

 

„Hogyan lehet élni mobiltelefon nélkül?” workshop. 

Nekünk is bele kellett tenni a dobozba a mobilunkat! 😊 

 

 

 

 

Horgolás és a jótékony célú táskafestő workshop termékei.  



 
Egy jótékonysági élelmiszer-gyűjtést előkészítő 

szórólapozás megbeszélése az iskolában,  

majd irányítása a „terepen”. 

 

  
A süti workshopon összefutottunk az iskola 

egyetlen magyar diákjával (középen), aki Rigó 

Jancsi készítésére vállalkozott. 

Ellenőriztük a receptet … 

 

 

 



 

 

A Pantarijn multikulti jellege a 

 konyhában is megjelent.  

 

Arab édesség és mézeskalács. 

  
A vega workshop ételei gyorsan elfogytak. Az eleinte csak tébláboló fiúknak is jutott feladat: 

a készítők hazáját jelölő kis zászlókat készítettek a 

másnap sulikezdéskor az aulában kínált sütikre. 

 

 

 



  
 

Hogyan szervezzük meg nyaralásunkat? 

 A workshopon eltervezett utazásokat  

sok család megvalósította! 

 

 

 
Társasjáték workshop az iskola könyvtárában.  

A szőnyegen Van Gogh motívumok! 

  
 

Német zene – leginkább fiúk voltak rá kíváncsiak.  

 

Észak- és Dél-Korea projekt.  

 

 



  
 

Egy nem tipikusan holland városnegyed közepén … 

 
… a Solidez, egy szociális gondozó,… 

 

  
 

… nappali tartózkodó. 

 

 

Az itteni projektben oliebollen-t, egy fánkfélét sütöttek, 

amit aztán lakásról-lakásra járva árultak a gyerekek. 

 

 

 

 



 Az intenzív iskolai munka mellett jutott némi szabadidőnk Wageningen és 

a közeli holland városok nevezetességeinek meglátogatására is.  

 Szívesen láttak minket a wageningeni Városházán: 

  
 

Tanácsterem a Városházán a király … 
 

 
… és a királyné közös portréjával. 

 

 
 

A városházi munkatársak pihenőhelye. 

 

 
Az „ötletfa” a Városháza étkezőjében.  

 

 

 



 Voltunk Amsterdamban és Utrechtben:  

  
 

Virtuális karácsonyfa …  

. 

 
… és a leghíresebb kép a Rijksmuseum-ban. 

  
 

Hideg volt, de legalább a lábunk nem fázott. 

 

 
Az utrechti dóm kertjében. 

 



 Egy hét alatt rengeteg élménnyel, tapasztalattal, ismerettel gazdagodtunk, 

amelyeket közvetlenül tudunk majd hasznosítani iskolai munkánkban.  

• Láttuk, hogyan működik egy hatékony rendszer, mely a különböző 

beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzdő diákokat támogatja. Ennek 

egyes elemei minden bizonnyal megvalósíthatók a mi iskolánkban is, az 

iskolavezetés és az iskolapszichológus segítségével keressük a lehetőséget 

erre.  

• Megismertük egy egész iskolára kiterjedő, egyhetes projekt tervezésének 

és megvalósításának folyamatát, a kockázatait és pedagógiai hasznosulását. 

Az élményalapú oktatás-nevelés területén még sok fejlesztési feladat lenne 

a magyar oktatási intézményekben, így a mi iskolánkban is. Kis lépésekkel 

mi is eljuthatunk az intézményi szintű projektek megvalósításáig, ehhez 

nagyon sok hasznos információt gyűjtöttünk.  

• Ha csak egy hét erejéig, de részt vettünk egy, a miénknél eltérő pedagógiai 

szemlélet alapján működő nevelőtestület munkájában, megtapasztaltuk a 

nyitottság és a bizalom közösségépítő és személyiségfejlesztő erejét.  


