
  ERASMUS BESZÁMOLÓ 

FRANCIAORSZÁG – CAEN 

 

A 2012-2013-as tanév őszi szemeszterét töltöttem Erasmus program keretében 

Franciaországban, Caen-ban. Az itt eltöltött közel 4 hónap alatt kulturális mediáció 

mesterszakon tanultam, az IUFM Université de Caen Basse-Normandie egyetemen.  

Caen Alsó-Normadia központja, mindössze 13 km-re a La Manche partjától. 

Az Apáczai Karról 2 másik hallgató társammal együtt 2012. szeptember 12-én repültünk 

Bécsi indulással Párizsba, ahonnan vonattal mentünk tovább Caen-ba. Már az utazásunk 

előtt több hónappal felvettük a kapcsolatot a kinti egyetem koordinátorával, aki a 

vasútállomáson várt minket. A kollégiumba érkezés után minden hasznos és praktikus 

információval ellátott. Az ott tartózkodásunk alatt nagyon segítőkész volt, bármikor 

fordulhattunk hozzá ügyes-bajos dolgainkkal. 

 

A szemeszter október 1-én kezdődött el, addig volt egy kis időnk akklimatizálódni, 

megismerkedtünk a kollégiumban néhány leendő szaktársunkkal, megismertünk a 

környéket. 

Az első tanítási napon megkaptuk a féléves órarendünket. Nagyon sok óránk volt 

minden nap, és sok iskolán kívüli program, illetve voltak olyan órák, amikor külső 

helyszínen voltunk: színházban töltöttünk 2 napot, múzeumban 3-4 napot is. Így a hét 

folyamán cseppet sem unatkoztunk  Az előadások természetesen franciául zajlottak. 

11-en tanultunk összesen ezen a szakon. Rajtunk kívül még 3 orosz is volt, akikkel idővel 

nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki.  

Azokat a feladatokat, amiket a tanárok kiszabtak, mi is mindig megcsináltuk, de 

szerencsére nekünk kicsit könnyítettek rajta, hiszen a nyelv miatt eleinte sok 

nehézségbe ütköztünk. 

A félév során 2x2 hetes gyakorlaton vettünk részt. Én az első két hetet, októberben az 

„ARCIS”nevű helyen végeztem. Itt a régi fényképek, videók digitalizálásával foglalkoznak, 

kiállítási anyagok, plakátok készítését végzik. A feladat az volt, hogy ismerkedjek meg a 

szervezet működésével, a dolgozókkal és munkakörükkel, kellett írnom az ott eltöltött 

időről egy newsletter-t, ami a következő havi hírlevélben meg is jelent. 

A második gyakorlatomat, december elején a Normandia Múzeumban töltöttem. 

Megismertem a múzeum működését. Egészen máshogy működnek, mint itthon! 



Egyáltalán nem olyan unalmas, mint amilyennek elsőre gondoltam, sőt nagyon pörgős és 

színes. Részt vettem a belső értekezleteken, csoportok körbevezetésén. A gyakorlat 

lezárásakor pedig feladatom az volt, hogy a múzeumból választottam ki egy témakör 

csoportot, amiről egy előadást tartottam a gyakorlati felelősünknek. 

Habár a gyakorlatokat eleinte nem szerettem, mert az első napokban nehéz volt egy 

ilyen idegen környezetben lenni, mindenképp hasznosnak tartom, mert az egyik legjobb 

alkalom volt arra, hogy gyakoroljam a nyelvet! 

Október végén egy kétnapos tanulmányi szakmai kirándulásra mentünk, melynek teljes 

költségét az iskola állta. Meaux és Peronne városokba mentünk. Meaux Párizstól nem 

messze, észak-keletre található, az első világháborúra emlékező múzeumba mentünk. Az 

ott dolgozó mediátor fogadott minket, aki beszélt a munkájáról, majd körbejártuk a 

hihetetlenül jól összerakott kiállító teret, ami nagyon modern, nagyon látványos és 

interaktív. A második napon pedig Peronne-ban voltunk, szintén egy múzeumban. 

Francia szaktársaink is rengeteget segítettek nekünk, nagyon jó kis csapat volt, iskolán 

kívüli közös programokat is szerveztünk. 

 

A kulturális mediáció nem kapcsolódik szorosan a turizmushoz, azonban mégis nagyon 

tetszett, mert nagyon gyakorlat orientált volt a képzésünk, az elméleti anyaggal 

párhuzamosan a gyakorlatban is sokat tanultam. 

 

A hivatalos ügyek intézésében az iskola összes dolgozója készségesen állt 

rendelkezésünkre, mindenki NAGYON segítőkész volt. Bármikor fordulhattunk hozzájuk 

segítségért. 

 

A szállásunk kollégiumban volt, az iskola egyik szárnyában, így nagyon kényelmes volt, 

hiszen csak egy folyóson kellett átmenni az épület másik részébe, ahol az órák voltak. 

Én egy kétágyas szobában voltam, ami kettőnket nagyon kényelmes, tágas volt. A 

kollégium konyhája nagyon jól felszerelt volt, sokat főztünk, ami gazdaságosabb volt. A 

reggeli az alattunk lévő szinten volt, ez benne volt a kollégiumi díjban. A franciáknál a 

reggeli csupán néhány szelet baguette-ből ált, egy kis vajjal, lekvárral, ehhez volt tea, 

kávé, kakaó. 

Menza volt a kolesz alatti szinten, ahol 3,30€ volt egy ebéd. Az ebéd tartalmazta az 

előételt (ált. saláta), főételt és desszertet (édesség, sajt). A nagy egyetem menzáján is 



ettünk néhányszor, itt hatalmas volt a választék, és az adagok is nagyok voltak, egy menü 

3,10€-be került. 

 

Szabadidőnkben amikor tehettük kirándultunk. Bejártuk a környék látnivalóit, amiből 

rengeteg van. Vonattal és busszal közlekedtünk. Diákigazolványunk volt, amit a 

beiratkozáskor azonnal meg is kaptunk. Az interneten könnyen tudtunk tájékozódni a 

menetrendekről. Sajnos a menetrendek nem mindig voltak praktikusak és volt, hogy 

csak átszállással tudtunk eljutni egész közeli helyekre. De magával az utazással sosem 

volt probléma, mert ki van táblázva minden, és az emberek is segítőkészek voltak. 

Kirándulást tettünk Mont-Saint Michelbe és Saint Malô-ba, ami tényleg csodálatos, de 

sajnos az időjárás akkor épp elég hűvös és esős volt. 

Egy hosszú hétvégét természetesen Párizsban is töltöttünk. Őszintén mondhatom ez a 

kedvenc városom, csodálatos  3 nap szűken, de elég volt arra, hogy a legfontosabb 

látnivalókat megtekintsük. Az időjárás sajnos itt sem járt a kedvünkben, csak az utolsó 

napon sütött ki nap. 

Kirándultunk még: Deauville, Honfleur, Bayeux, Ouistreham, Omaha Beach, Amerikai 

temető, Point du Hoc, Arromanche, Longues sur Mer, Granville. 

 

A kollégiumban egy igazán nemzetközi, vegyes társaság lakott együtt. Itt legtöbbször 

angolul folyt a beszélgetést, de gyakran mixeltük egyszerre a két nyelvet. Sokszor 

csináltunk közös programokat, moziba mentünk, kirándultunk, buliztunk. 

Többször is szerveztünk nemzetközi vacsora esteket, amikor mindenki a saját hazájának 

a konyhájából főzött valamit. Többször készítettünk lángost. Hatalmas sikert aratott.  

A vietnámiak voltak azok, akik először elkérték a receptet. Ők, mint mindent mást is, a 

lángost is pálcikával ették  A karácsonyi búcsú vacsorára pedig pörkölt és pogácsa volt 

a magyar menü, ez is nagyon ízlett mindenkinek. 

 

Franciaországi utamnak az egyik legkiemelkedőbb pontja volt, amikor egy hétvégét 

töltöttem el egy francia családdal. Iskolai program keretében ismerkedtem meg Ophélie-

vel, akivel nagyon jól összebarátkoztam. Egy hétvégét töltöttem vele és a családjával, 

bepillantást nyerhettem egy igazi francia család életébe. Nagyon sokat beszélgettünk. Az 

első este végén úgy éreztem magam, mintha egy maratoni nyelvvizsgán lennék. Az 

összes létező témáról kérdeztek és beszélgettünk. A végére már a nevemet sem tudtam 



elmondani, annyira elfáradtam. De ez is a legjobb módja volt a nyelvtanulásnak, hiszen 

náluk tényleg csak franciául beszéltem, sem magyarul, sem angolul. Igazán nagyon 

kedvesek és vendégszeretőek voltak. Azóta is tartjuk a kapcsolatot. 

 

A kiadásaimat teljes mértékben fedezte a kapott ösztöndíj, melyet már az utazás előtt 

egy összegben megkaptam. Okosan gazdálkodva ez elég volt mindenre, a 3 napos párizsi 

hétvége is belefért szállással együtt. A kollégiumi díj 125 € volt havonta. 

 

December 21-én indultunk haza élményekkel gazdagon.  Az utolsó esténken az igazgató 

úrral beszélgettünk, aki több tárgyat is tanított. Beszámoltunk élményeinkről, hogy telt 

az időnk. Búcsú ajándékként az egyetem nevével ellátott bögrét, tollat, pólót kaptunk  

A haza indulás napján koordinátorunk a vasútállomásra kikísért. 

 

Összességében elmondhatom, hogy fantasztikus 3,5 hónapot töltöttem Caen-ban. 

Rengeteg új élménnyel gazdagodtam, csodás helyeken jártam. Nagyon sokszor 

hiányoztak az otthoniak, és voltak nehéz pillanatok is, de mindenképp megérte, hiszen 

rengeteg élményt kaptam!!! Ha tehetném, nem haboznék újra útnak indulni. 

 

Rebi Eszter 

TURAN II. 


