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Szakmai gyakorlatom Dániában töltöttem egy kis szigeten, Fejoen. A külföldi kiutazás lehetőségéről 
a Neptunon keresztül szereztem tudomást, valamint a szaktársaimtól hallottam élményeiket, 
tapasztalataikat. Azért döntöttem úgy, hogy egy másik országban szeretném elvégezni a gyakorlatot, 
mert érdekesnek tartom a más kultúrákat, az új élethelyzeteket, a kihívásokat és kíváncsi voltam, hogy 
valósítják meg máshol, szakmailag, amit tanulok. 

 
A kiutazás előkészítése simán ment, a fogadó helyem a wwoof.eu honlapján találtam és néhány e-

mail váltás és egy sype beszélgetés után biztos volt a helyem ebben a gazdaságban, a repülő jegy és az 
ottani vonatjegyek megvásárlása is viszonylag egyszerű volt, szinte mindenhol volt angol nyelvű honlap 
is. Maga az utazás kellemes volt és még a gyakorlat megkezdése előtt néhány napot eltudtunk tölteni 
húgommal a fővárosban. A szigetre menetrend szerinti komppal jutottam át, ahol vártak rám a fogadó 
helyről és kocsival segítettek elvinni a bőröndjeim. 

 
A szállás a gazdaságon belüli lakóházban volt, egy külön szobában, padlófűtéssel ami jól jött a hideg 

áprilisi napokban. Mikor megérkeztem rajtam kívül egy másik önkéntes volt Franciaországból, de ahogy 
teltek a hetek egyre többen lettünk. Így dolgoztam dánokkal, kínaiakkal, németekkel egy japán egy orosz 
és egy angol nővel is. A hangulat családias volt és nagyon barátságos, autók motorok alig jártak, főleg 
bicikliző emberek suhantak el a ház előtt. Egész nap madárcsicsergésben dolgoztunk így nagyon 
nyugodtak és pihentető volt a munkával töltött órák is. Angolul beszéltünk egymással. 

 
Sok érdekes technikát tanultam a permakultúra rendszerén belül és lehetőségem volt előadásokra 

és gyakorlati kurzusokon is részt vennem ebben a témában a szigeten alakuló permakultúrás közösség 
szervezésében. Egyaránt kaptunk fizikai és mentális feladatokat is a munkaadó pedig rugalmas, 
segítőkész és figyelmes volt mindenkivel, aki nyitottan és őszintén állt felé. Érdekes könyvekről, filmekről 
és helyekről hallottam, amik kapcsolódnak tanulmányaimhoz. Annyira jól éreztem magam, hogy végül 
egy héttel tovább is maradtam. 

 
Itthon a gyakorlat elfogadásával nem volt semmi probléma. Az egyetem részéről mindig kaptam 

segítséget, ha valamit nem tudtam és a fontosabb részletekre is felhívták a figyelmem. A fogadó helyen 
mindig segítőkészek és türelmesek voltak velem, ha valamit nem értettem a nyelvi eltérések miatt, 
bármikor kérdezhettem és készségesen elmagyarázták újra. 

 
Az ott dolgozókkal hamar jó kapcsolatot, közösséget alkottunk, sok programot szerveztünk együtt. 

A munkaidő rugalmas volt, így volt nap mikor többet s volt, amikor kevesebbet dolgoztunk, átlagosan 6 
órát. Közösség szervezés terén is sokat tanulhattam, mivel majdnem minden nap időt fordítottunk az 
aznapi tapasztalataink megosztására, ezen kívül minden hétfőn közös zenélésen vehettünk részt, egy 
héten kb. egy óráig összegyűltünk és bárki megoszthatta gondolatait, érzésit bármilyen témában és 
különböző ünnepségeket is szerveztünk az élet apró kis örömei megünneplésére. 

 
Egy átlagos napon reggel nyolc órakor találkoztunk a kertben, amit egy rövid ’tune in’ követett, ahol 

megmozgattuk a testünket különböző gyakorlatokkal, énekeltünk, megoszthattuk gondolataink érzéseink, 
majd egy megbeszélés következett a nap teendőivel kapcsolatban, kiosztottuk egymás között a 
feladatokat. A munkaidő első része délig tartott, utána egy óra ebédszünet volt, amit minden nap más 
készített elő. Átlagosan négyig dolgoztunk, utána szabadidőnkben sokszor bicikliztünk le a tengerpartra, 
nagy sétákat tettünk a mezőn, kézművesedtünk. stb. Az Ünnepnapok és hétvégék szabadok voltak, ahol 
sokszor ellátogattam megnézni a közeli számomra érdekes helyeket. 
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Legjobb élményeim közé tartozik a sok tengerparton töltött óra, az izgalmas beszélgetések, 
éneklések, az új helyek felfedezése, hogy két hónapig egy jutában lakhattam a tenger közelében friss 
levegőn így az immunrendszerem is sokat erősödött. Ami eleinte nehézséget okozott az angol nyelvű 
kommunikáció pár hét alatt sikerélménnyé változott. A jövőben is szeretnék részt venni az Erasmus 
programban és minden ismerősöm bátorítom, akinek lehetősége van rá. Amit pedig itt tanultam próbálom 
az itthoni életembe is beépíteni. 

 
 
 
 
 

Naplemente a tengerparton 
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elkészült vályogház ahol az önkéntesek kaptak szállást.( egy korábbi év projektje) és én is eltölthettem 
benne pár éjszakát. 
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hagymaültetés a tavaszi napsütésben 
  


