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Diploma utáni szakmai gyakorlat Franciaországban 
 
 
BSc-n végzős hallgatóként fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy szeretnék élni az 
Erasmus adta lehetőségekkel, és mivel ekkor már túl voltam a kötelező szakmai gyakorlaton, a 
diploma utáni gyakorlat mellett döntöttem. Korábban több évfolyamtársam, barátom is részt 
vett a programban, és az ő rengeteg pozitív élményük is segített meggyőzni arról, hogy 
belevágjak.  
 
Gimnáziumban franciául tanultam 4 évig, ezért Franciaország mellett döntöttem, ezen belül 
pedig Bretagne régióban találtam magamnak fogadóhelyet, egy ökológiai szemléletű kis 
gazdaságot. A gazdaság vezetői nagyon készségesek voltak, azonnal válaszoltak minden 
emailemre és segítségemre voltak a papírok kitöltésében is. A fogadóhelyemen vendégek 
fogadására is berendezkedtek, így engem is el tudtak szállásolni a kint töltött időre. (A 
gyakorlatom április közepétől július közepéig, nagyjából 3 hónapig tartott.) Az utazás 
előkészítése zökkenőmentesen zajlott, miután a külföldi biztosítást is megkötöttem, és a 
repülőjegyemet is lefoglaltam, minden aggodalom nélkül várhattam az utazás napját. 
 
A repülőjegyem Brüsszelbe szólt, ahonnan busszal jutottam el Bretagne központjába, Rennes-
be. Innen vonattal utaztam tovább Combourg-ba, ide jöttek elém autóval a fogadóhelyről. 
Nagyjából fél óra után meg is érkeztünk az Epiniac melletti kis gazdaságba, ami egy volt a 
környéken elszórtan álló farmok közül.  
 
Még aznap este elfoglaltam a szállásomat, és megismerkedhettem a fiatal párral, akik a 
gazdaságot vezetik, és egy szintén erasmusos, Svájcból érkezett korombeli lánnyal, akinek már 
sajnos csak egy hét volt hátra a hazautazásig. Mindannyian jól beszéltek angolul, így kezdetben 
ezen a nyelven kommunikáltunk, időnként áttérve a franciára. Az első egy hét még nehéz volt, 
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de szerencsémre nagy lelkesedéssel tanítgattak franciául, magyaráztak el mindent többször és 
lassabban, ha kellett, így hamarosan elhagytuk az angolt, és csak az anyanyelvükön beszéltünk. 
Másnap rögtön hozzá is láttunk a munkához, körbevezettek a területen, ahol a szegélyágyások 
rendben tartása, és a zöldséges gondozása volt a fő feladatom. Részt vettem a különféle 
zöldségek magvetésében, palántázásában, az ágyások gyommentesen tartásában és minden 
más, felmerülő probléma megoldásában, így sok gyakorlati tapasztalattal gazdagodhattam 
ezalatt a néhány hét alatt is. A munka nem volt megerőltető. Volt, hogy egyedül kellett 
dolgoznom, de volt, hogy a többieknek segítettem. A napi munka egy délelőtti és egy délutáni 
részből állt, közte 1-2 órás ebédszünettel, és a reggel megbeszélt feladatokkal telt, viszont a 
terveket gyakran módosította az időjárás. Bretagne ugyanis hírhedten párás, csapadékos terület, 
és valóban, nem múlt el hét 1-2 esős nap nélkül. A mindennapi feladatokon kívül voltak 
különleges alkalmak, amikor én is elkísérhettem a fogadóimat, például a szomszédos 
gazdaságokba (ahol főleg állattartással foglalkoztak), ha ott akadt dolguk, vagy a 
szárnyastelepre, ha kiscsibéket vettek a baromfiudvarba. Gyakran étkeztem együtt a többiekkel 
(sok zöldség helyben termett), de elkísérhettem őket a boltba is, így nekem sem volt gondom a 
bevásárlással a közlekedés miatt. Esténként, egy-egy fárasztó nap után mindig jutott idő 
beszélgetésre is. 
 
Szabadidőmben, és hétvégéken (amik szintén szabadnapok voltak) bejárhattam a környéket, és 
a házigazdáim is nagy lelkesedéssel mutatták meg a saját kultúrájukat, és a környék látnivalóit, 
szívesen elvittek a vasútállomásra autóval (mert busz nem közlekedik arrafelé), ahonnan el 
tudtam menni egy-egy közeli településre körülnézni. A breton kultúra Franciaországon belül is 
egyedülálló, büszkék is rá a helyiek.  

 
Mikor elérkezett a hazautazásom napja, visszavittek az állomásra, ahonnan Rennes-en keresztül 
Párizsba utaztam, és egy kimerítő, közel egy napos buszozás után érkeztem vissza Budapestre. 
 
A francia vidéki életet nem is nagyon lehet mihez hasonlítani, 3 hónapot ebben a különleges 
környezetben tölteni felejthetetlen élmény volt. Betekintést nyerhettem abba, hogyan 
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gazdálkodnak a helyiek, miben különbözik a nálunk megszokottól, érdekes eszmecseréket 
folytathattam erről a helyiekket, és a gyakorlatban is kipróbálhattam magamat.  
A fogadóhelyemen nagyszerű embereket ismertem meg, akik mindenben a segítségemre voltak, 
amire szükségem is volt, főleg, mivel egyedül utaztam. Remélem továbbra is tudjuk tartani a 
kapcsolatot! 
A nyelvtudásom is rengeteget fejlődött, a sok gyakorlás pótolta a nyelvórák hiányosságait, 
megtanultam, hogyan lehet fesztelenül beszélgetni annak ellenére, hogy nem minden 
mondatom tökéletesen helyes (a hibáimat és a rossz kiejtésemet a kérésemre mindig kedvesen 
kijavították).  
Negatívumnak talán csak annyit tudnék említeni, hogy a vidéki Bretagne-ban a 
tömegközlekedés igencsak nehézkes, a településektől távolabb eső gazdaságoknál nincsenek 
megállók (sem busz, sem vonat), és emellett nem is olcsó mulatság. Ezen kívül, aki ide utazik, 
készüljön fel a tenger közelségéből fakadó rengeteg esőre és az örökös nedvességre.  
 
De ha ezek ellenére valaki mégis Bretagne mellett dönt, bátran ajánlhatom, életem egyik 
legjobb élménye volt az itt töltött idő! 
 
 

 


