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A megújult Erasmus+ programnak köszönhetően több mint négymillió diák tanulhat, 

teljesíthet gyakorlatot, vagy akár önkéntes munkát végezhet egy általa szabadon választott 

országban. A külföldön eltöltött idő során a diákok nem csak életre szóló élményekkel 

gazdagodhatnak, hanem értékes tapasztalatokat szerezhetnek, melyet későbbi munkájuk során 

kamatoztathatnak. Emlékszem mekkora örömmel töltött el, mikor 2014 áprilisában 

értesítettek, hogy pályázatomat elfogadták, így én is a szerencsés kiválasztottak közé 

kerültem.  

A programnak köszönhetően négy csodálatos hónapot tölthettem Franciaországban, 

Normandiában, ahol kulturális mediációt tanultam. Első ránézésre meghökkentő párosításnak 

tűnhet a turizmus, melyet itthon tanulok, és a mediáció, mégis gyakorlatorientáltságának 

köszönhetően rengeteg hasznos ismeretet sajátíthattam el, mely könnyen átvezethető a 

későbbi hivatásomba. 

 

Caen 

Beszámolóm előtt elengedhetetlen pár szót 

ejteni a városról, mely mindennapjaim 

legfőbb színtere volt. Caen Alsó-

Normandiában található, központi 

elhelyezkedésének köszönhetően közel a 

főbb turisztikai desztinációkhoz, pár órás 

vonatúttal minden főbb város könnyen 

megközelíthető, Párizs is mindössze két 

órára van. A város legfőbb látványossága 

a központban elhelyezkedő vár, mely 

rendkívül meglepő, ugyanis a várfalon 

belül egy épület helyett három múzeumot 

találhatunk, valamint egy korabeli templomot, ami jegyirodaként szolgál. Nem csak a turisták, 

de a helyiek életében is központi szerepet játszik, ugyanis amint kisüt a nap, a város népe 

kirajzik a vár körülötti lankás dombra piknikezni, élvezni a jó időt. 

Mivel Normandiáról beszélünk, a napsütés nem számít mindennapos jelenségnek. Január 

elején utaztam ki, és május elején jöttem haza, napsütésben azonban sajnos nem nagyon volt 

részem, ellenben a tél az itthonihoz képest meglepően kellemes enyhe volt. A tél folyamán 



mindössze egyszer esett a hó, mely nem alkotott fél centinél vastagabb takarót, azonban aznap 

reggel a helyi közlekedési vállalat ébresztett azzal az üzenettel, hogy előre elnézést kérnek a 

kritikus hóhelyzet miatti késésekért. Meg kell jegyeznem, mindezek ellenére sem volt semmi 

változás vagy eltérés a menetrendben, minden pontosan működött. A kiutazóknak feltétlenül 

ajánlanám, hogy minden esetben legyen náluk esernyő, még ha hét ágra süt a nap akkor is, 

ugyanis nagyon gyorsan meg tud változni az idő. Volt rá példa, hogy napszemüvegben 

indultam útnak, eláztam, de mire a villamosmegállóba értem újra hét ágra sütött a nap. Itt kell 

megjegyeznem, hogy a megálló öt percre volt.  

 

Előkészületek 

A kinti egyetem októberben vette fel velem a kapcsolatot egy rendkívül szimpatikus és 

segítőkész nemzetközi kapcsolattartón keresztül, aki nem csak tanulmányaim megkezdése 

előtt, de azok során és utána is végig segítséget nyújtott, bármikor, bármivel fordulhattam 

hozzá. Külföldi kolesztársaimmal úgy tekintettünk rá, mint második anyukánkra. Nagy 

szerencsém volt, ugyanis biztosítottak szállást, így nagyon megkönnyítették a dolgomat, alig 

maradt teendőm kiutazás előtt, minden másban pedig az itthoni, illetve a francia 

kapcsolattartómra támaszkodhattam. 

 

Érkezés 

A kinti tavaszi félév nagyon korán megkezdődik, az egyetemem tanulóknak szinte ismeretlen 

a téli szünet fogalma, ugyanis előtte, valamint utána is telítve vannak vizsgákkal, és amint 

végeztek, az új félév kezdődik, esetemben január 12-én, hétfőn. Mivel az itthoni 

vizsgaidőszak azonban jóval hosszabbra nyúlik, január 17-ig tart, így csak reménykedtem 

kiutazás előtt, hogy időben be tudom fejezni az otthoniakat. Szerencsére egy tantárgy 

kivételével mindegyiket már decemberben teljesíteni tudtam, az utolsó pedig január első 

napjaiban, így bár szorított menetrendben, de fel tudtam készülni a kiutazásra. Mivel hétvégén 

nem lehet beköltözni, január nyolcadikára számítottam az érkezést, így értesítettem a külföldi 

egyetemet, és mivel szüleim kocsival 

vittek két nappal előbb, január hatodikán 

indultunk. Hosszú volt az út, de egy-egy 

röpke városnézéssel, valamint a tudattal, 

hogy így három bőröndöt is magammal 

tudok vinni, kibírható volt. A külföldi 

kapcsolattartó fogadott, akinek korábban 

megkapott számán jeleztem az érkezésem 

pontos időpontját Párizs elhagyása után. 

Az első találkozás nagyon meglepő volt, 

ugyanis addig csak levélben beszéltünk, 

és teljesen máshogy képzeltem el, egy 

fantasztikus nőt ismertem meg, rögtön 



tudtam, hogy megbízhatok benne. Szüleim is így éreztek, bár ők egy mukkot se értettek. A 

szállás megmutatása és a szabályok ismertetése után még aznap este volt szerencsém 

megismerni a kollégiumban lakók nagy részét, akik közül mindössze kettő volt francia. Az 

egyetem igazgatójával csak következő hét hétfőn találkoztam, aki később több tantárgyból is a 

professzorom volt. Ő ismertette az órarendet és a tantárgyakat.  

 

Szállás, étkezés 

A szállás rendkívül kényelmes és 

praktikus volt. Elhelyezkedésileg a 

legkedvezőbb, ugyanis az egyetem 

épületében volt, egy külön folyosón, 

így elég volt pár perccel korábban 

elindulnom, hogy odaérjek órára. 

Kezdetben a kicsi egy ágyas szobát 

kaptam, melyet később lehetőségem 

volt egy közepes méretűre cserélni. Bár 

közepes méretűnek hívták, és alig volt 

magasabb az ára, területileg 

háromszoros nagysága volt, két szekrény és egy hűtő is helyet kapott benne, melynek 

későbbiekben igen nagy hasznát vettem. Meglepően tiszta a fürdőszoba és konyha, minden 

reggel egy imádnivaló takarítónő rakta rendbe a szállást. Egyik kedvenc helyem a tévészoba 

volt, ahol rendkívül kényelmes kanapék és fotelek voltak, gyakran ültünk itt össze a lányokkal 

filmezni vagy a szoba másik felében elhelyezkedő kis kuckós részen társasozni miközben kint 

szakadt az eső. Egy részét szerettem jobban a szállásnak a nappalinál, az pedig a konyha volt. 

Itt mindig össze lehetett futni valakivel, és mivel én imádok főzni, rengeteg időt töltöttem itt 

el. A lányok mindig állították, hogyha a folyosón járnak, és finom illatot éreznek, tudják, 

hogy én garázdálkodok ott, így kis idő múltán igencsak megnőtt a helység forgalma. Jegek 

törtek meg egy keksz felett, barátságok kötődtek, receptek cserélődtek. A konyha teljesen 

felszerelt volt, még sütőnk is volt, így egy-egy alkalomra nem jelentett gondot a süti sütés 

sem. A szálláson nemzetközi volt a társaság, többségben oroszok, de volt olasz, spanyol, 

vietnámi, tunéziai és egy kis ideig német, valamint angol lakótársunk is. Szerencsémre 

mindenki lelkes nyelvtanuló volt, így száz százalékban franciául történt a társalgás. 

 

Tanulmányok 

Mint már korábban említettem, kulturális mediációt tanultam, mely egy mesterképzés. Bár 

kezdetekben szkeptikus voltam, hogyan tudom majd a kint tanultakat itthon kamatoztatni, pár 

óra elteltével, valamint a segítőkész tanárok megértő együttműködésével kezdett kirajzolódni 

az út, és a mód. A félév elején kézhez kapott órarend rendkívül változatos volt, egyik nap sem 

hasonlított a másikra. Volt rá példa, hogy reggel kilenctől délután ötig folyamatosan óráink 

voltak, volt arra is, hogy egy nap csak egy tantárgy volt. A tanórák érdekesek voltak, ami 



nekem a legjobban tetszett, az a gyakorlatorientáltság volt. A félév elején több konferencián is 

részt vettünk, ahol a szakmában dolgozók egyes projektjeiket mutatták be a publikumnak és a 

megfigyelt reakciókat, visszacsatolásokat elemezték. Több órám is volt a várban található 

múzeumban, ahol a múzeumok éjszakájára terveztünk programokat kicsiknek és nagyoknak. 

Számomra külön plusz volt a körbevezetés, mely felért egy múzeumi tárlatvezetéssel, mely 

során nem csak a múzeumok, de a vár történetét is megismerhettem. Számos remek tanárom 

volt, akik figyelembe vették, hogy nem rendelkezem azokkal az ismeretekkel mint 

szaktársaim, akiknek az volt az utolsó félév. Ők nagy részben az előző félévben megkezdett 

projektjükön dolgoztak – a tantárgyak egy része ezeknek a projekteknek a megvalósítását 

segítették – így ilyenkor én külön mini projekteket, feladatokat kaptam, melyek segítségével 

elmélyíthettem az újonnan megszerzett tudást, és egyes esetekben átvezethettem, 

kipróbálhattam a turizmusban való alkalmazását.  

 

Utazás, szórakozás 

Egyetemi város lévén rengeteg lehetőség 

található a városban szórakozásra, Erasmus 

programban résztvevőként pedig igazán úgy 

érezheti az ember, hogy megütötte a 

főnyereményt. Az egyetem számos 

sporttevékenységet, hobbit kínál, lehet 

röplabdázni, focizni, különböző 

harcművészetet tanulni, vagy akár 

tánclépéseket elsajátítani. Egy kártya 

kiváltásával kettő elfoglaltságot is lehetett 

választani, így én a zumbát választottam, 

keddenként pedig, ha más program épp nem 

volt salsa órákat vettem, melyet később az este folyamán egy latin bárban gyakoroltunk. Az 

Erasmus programokat szervező csapat remek munkát végzett, heti rendszerességgel ajánlottak 

bulikat, valamint nekik köszönhetően hihetetlenül kedvezményes áron tudtunk eljutni 

Disneyland-be, ahol egy varázslatos napot töltöttünk. A tavasz beköszöntével tematikus 

kirándulások indultak, ellátogattunk a 

normandiai partraszállás emlékére létesített 

múzeumba, majd végigjártuk a partvonalat, a 

csatahelyszíneket és az amerikai temetőt. Egy 

másik nagyszabású túra pedig a helyi ital, a 

cidre, almabor útja volt, amiben nem csak az 

ital előállítását mutatták be, de egy sajtgyárba 

is ellátogattunk, ahol a helyi sajtokat, köztük 

természetesen a camambert is 

megkóstolhattuk.  

A tengerpart és a közeli városok könnyen 



megközelíthetők busszal, vonattal, hosszabb 

vonatútra azonban érdemes jóval előbb megvenni 

a jegyet, így sokkal olcsóbban hozzájuthatunk. 

Alkalmam nyílt egy jó ajánlatot elcsípni egy 

spanyol barátnőmmel még februárban, így a 

tavaszi szünetet a napsütötte délen, Montpellier-

ben és Toulouse-ban tölthettük, ahol sok új embert 

megismertünk és élményt éltünk át.  

 

Hatalmas kaland volt számomra ez a csodálatos négy hónap, mely során nem csak új 

embereket ismertem meg, de magamat is kicsit jobban. Kijelenthetem, hogy sokkal többet 

nyújtott az Erasmus program, mint ahogy azt vártam. Mind a város és a diákélet, 

(diákkarnevál, apparthaton, café polyglotte) a város nyújtotta lehetőségek, („Isten hozott 

Caen-ban” program, mely diákokat párosít össze vendéglátó családokkal, a várost összetartó 

szervezetek mely folyamatos programokat kínáltak) az egyetem és segítőkész tanáraim, új, 

életre szóló barátságok közreműködtek abban, hogy egy felejthetetlen és életre szóló 

élménnyé váljon a 2014/2015 tavaszi félévem.  

 

 

  



Erasmus beszámoló 

Tóth Lilla 

Szociálpedagógia szak 

 

Erasmus gyakorlatomat Franciaországban töltöttem, a L’Arche á Brest nevű intézményben 

(bresti Bárka Közösség). Ez egy olyan szervezet, ahova értelmileg fogyatékos embereket 

fogadnak, akik itt élnek és itt dolgoznak. Két lakóotthon található itt 7-7 fogyatékos 

személlyel, valamint egy műhely, ahol a napközbeni tevékenységek folynak. Itt megfordul 

még 4 olyan személyek is, akik családjukkal élnek, de a tevékenységekben részt vesznek. 

Lakóotthononként 3 önkéntes, valamint 3 szakember foglalkozik velük. Az én feladatköröm 

az önkéntesekével volt egyelő.  

A KerEol nevű lakóotthonban éltem, együtt a fogyatékosokkal. Számomra nem volt új a 

terep, hiszen hosszabb időt már töltöttem itt korábban, így az ismerkedést, a közösség 

működésének bemutatását, a terepszemlét át is ugorhattuk. Azonban mégis más volt 

visszatérni, hiszen minden évben új önkéntesek vannak, így egy másik, számomra félig 

ismeretlen csapattal kellett együtt dolgoznom, valamint új szabályok kerültek bevezetésre, 

illetve az emberekkel végzett tevékenység is módosult. 

Az én otthonomban egy autista, 2 down-kóros és 4 egyéb enyhe fogyatékossággal élő ember 

élt, akik 25 és 58 év közöttiek.  

Fő feladatom a „mindennapi élet megkönnyítése számukra”. Ebbe beletartozik a reggeli 

ébresztés, a reggeli készülődésben való segítés (tisztálkodás, öltözködés), a házimunkák 

elvégzése, ha úgy adódik, orvoshoz, fodrászhoz… elvinni őket, elkísérni őket a nappali 

foglalkozásokra. A hétvégékre pedig különböző programokat szerveztünk számukra. Nagyon 

fontos, hogy mindenben csak segítsük őket, de ne helyettük végezzük a feladatokat.  

A nappali foglalkozások délelőtt 10-12-ig valamint 14-17-ig tartottak, ahol mind a két 

lakóotthon lakói részt vesznek, valamint az előbb említett 4 külsős. Minden napra, 

mindenkinek van egy „órarendje”. A foglalkozások közé kézműves dolgok (varrás, festés, 

agyagozás, mozaikkészítés…), sportok (lovaglás, uszoda, séta…), kulturális tevékenységek 

(múzeumlátogatás, filmnézés, zene….), valamint szabadban végzett tevékenységek 

(kirándulás, farmlátogatás, kertészkedés, kutyasétáltatás…) tartozik. Én minden szerda 



délután uszodába mentem egy kisebb csoporttal, valamint csütörtök délután kirándultunk.  

Néha előfordult, hogy különböző megbeszéléseken kellett részt vennem, a Bárka 

programjaival, a lakóotthon életével kapcsolatban.  

 

Az augusztus pedig nyaralással telt. Egy 8 fős csoportot nyaraltattunk, azokat, akik nem 

tudtak 3 hétre hazatérni a családjukba. Az első 2 hétben Normandiába utaztunk. Itt egy másik 

Bárkában szálltunk meg, és a környék nevezetességeit néztük meg. Minden másnap egy 



pihenőnapot tartottunk, valamint az egyik hétvégén egy bárkás ismerősünk esküvőjén is részt 

vettünk. A harmadik héten pedig visszamentünk Brestbe, és ott a környéken sétálgattunk, 

kirándultunk. 

 

 



Augustus 24-én volt az első munkanap, amikor minden nevelő, főnök és fogyatékos 

visszatért, és minden kezdődött a megszokott kerékvágásban. Közben megérkeztek az új 

önkéntesek is. 

Az időjárás viszont nem volt kegyes hozzám. Míg itthon sorra dőltem meg a melegrekordok, 

és a családom mindig mondta, hogy már nem lehet bírni, addig én a vastag pulóvereket 

kerestem a boltokban, ugyanis nagyon hideg volt (legalábbis számomra).  

Nagyon jól éreztem magam a két hónap alatt. Jó volt visszatérni, találkozni a régi 

ismerősökkel. Azonban nem volt minden olyan, mint régen, voltak új kihívások is. Újabb 

tapasztalatokat szerezhettem, új embereket ismerhettem meg, egy részben új csapattal 

dolgozhattam. Új helyekre juthattam el, és a nyelvtudásomat is fejleszthettem. Senki nem volt 

magyar, így rákényszerültem a francia nyelv használatára. 

Sok feladatot rám bíztak, így volt lehetőségem szakmailag fejlődnöm és kamatoztathattam 

eddigi tudásomat is. Jó volt látni, hogy szeretettel fogadnak, és nagyon segítőkészek. 

Természetesen néha voltak nehéz pillanatok is, hiszen a fogyatékosokkal végzett munka nem 

mindig habos torta, de a sok jó mellett ezekre már nem is emlékszik az ember. 

Összességében elégedett vagyok a kint töltött 2 hónappal, és örülök, hogy kihasználtam ezt a 

lehetőséget. 


