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1.  Honnan  értesült  az  Erasmus  lehetőségről,  mi  késztette  a  kiutazásra?  
Merültek-e  fel  problémák  az  utazás  előkészítése  kapcsán  (kinti  tanulmányi  
program  vagy  munkaterv  összeállítása,  egyeztetés  itthoni  tanáraival,  nyelvi  
felkészülés,  kiutazás  megszervezése,  biztosítás)?   

Negyedik  alkalommal  utaztam  Erasmussal,  semmi  probléma  nem  volt  az  
előkészületekkel.  A  kommunikáció  a  fogadó  intézménnyel  gördülékeny  és  gyors  volt.  
Biztosítást  a  farmtól  kaptam,  nyelvi  felkészülésre  nem  volt  szükségem,  a  kiutazás  
szervezése  egyszerű  volt.   

2.  Mivel  utazott  a  helyszínre,  az  bevált-e,  mit  javasol  a  jövőben  oda  
utazóknak?  Okozott-e  gondot  a  szállás  biztosítása  a  fogadó  országban?  
Kapott-e  segítséget,  ha  igen  kitől  a  szállás  megszervezésében?  Milyen  volt  a  
szállás,  mit  tanácsos  itthonról  vinni?   

Az  országba  repülővel  érkeztem,  onnan  vonattal  utaztam  Harlowba,  ahonnan  
a  párom  vitt  kocsival  a  farmra  (ode  semmilyen  tömegközlekedési  eszköz  nem  jár).  
Szállást  a  farm  biztosított,  minimális  kényelem  és  tisztaság,  saját  ágyneműt  
mindenképpen  érdemes  vinni.   

3.  Nehéz  volt-e  beilleszkednie,  ill.  sikerült-e  a  beilleszkedés,  milyen  
kapcsolatot  alakított  ki  a  helyiekkel  és  a  többi  külföldivel?  A  mobilitás  alatt  
használt  nyelv  a  fogadó  országé  volt,  vagy  ettől  eltért?   

A  beilleszkedéssel  semmilyen  probléma  nem  volt,  a  többi  dolgozóval,  
önkéntessel,  szakmai  gyakorlatossal  remek  kapcsolatot  sikerült  kialakítanom.  
Angolul  kommunikáltam  a  teljes  mobilitás  alatt.   

4.  Meg  volt-e  elégedve  a  fogadó  intézmény  nyújtotta  oktatás  
színvonalával,  vagy  szakmai  gyakorlat  esetén  a  fogadó  cég  által  kiadott  
feladatok  színvonalával?   

Nem.  A  legtöbb  feladat  fárasztó  volt  és  hosszú,  mivel  folyamatos  
munkaerőhiánnyal  küzdött  a  farm.  Az  eszközök  silány  minőségűek  és  elhasználtak  
voltak,  a  munkaterületek  koszosak,  gyomosak,  elhanyagoltak  voltak.   

5.  Tanulmányi  programját  vagy  szakmai  gyakorlatát  végrehajtotta-e  az  
előírt  módon?  Amennyiben  tanulmányokat  végzett,  kellett-e  változtatni  a  
Tanulmányi  tervén  (Learning  agreement  for  study),  ill.  gyakorlat  esetében  (LA  
for  Traineeships)  szükség  volt-e  módosításra?   

A  Before  Mobility-n  nem  változtattam,  minden  aszerint  történt,  ahogy  azt  előre  
megbeszéltem  a  farmmal.   

6.  A  Transcript  of  records-ban  hozott  kint  teljesített  tárgyaiból  (vagy  
szakmai  gyakorlatából)  mit  fogadtak  el  itthon?  Adódott-e  az  elfogadtatással  
probléma?   
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A  szakmai  gyakorlat  önkéntes  volt,  a  tanrendnek  nem  része,  kreditet  nem  
kaptam  a  teljesítésért.  

6.  A  küldő  intézménnyel  kapcsolatos  észrevételei  (elegendő  információ,  
segítség  nyújtás  stb)  

Az  egyetem  részéről  minden  jól  ment,  semmi  problémám  nem  volt.  

7.  A  fogadó  intézménnyel  kapcsolatos  észrevételei  (pl.  gyakorlat  esetén  
betartották-e  a  munkaidőt  stb)   

A  munkaidőt  a  melegebb  időszakokban  (nyáron,  kora  ősszel)  pontosan  
betartották,  késő  ősszel,  kora  télen  a  nappalok  rövidülése  miatt  rövidebb  ideig  
dologztunk  minden  nap.  A  gyakorlat  alatt  nem  éreztem,  hogy  a  vezetőség  
megbecsülte  volna  a  munkámat,  vagy  engem,  mint  embert.  Ezt  a  többi  önkéntes  is  
így  érezte.   

8.  Írja  le  a  külföldi  tartózkodás  egy  átlagos  napját,  napirendjét!   

Nyáron  6  órakor  kezdtünk  és  délután  3  órakor  végeztünk,  közben  reggeli  (fél  
óra)  és  ebédszünet  (1  óra)  volt.  
Miután  elmúltak  a  forró  napok,  visszaálltunk  a  szokásos  7:30-as  kezdésre,  reggeli,  
ebéd  és  teaszünettel  (délután  3-tól,  fél  óra)  napközben.  Délután  5  órakor  végeztünk  
(ahogy  a  nappalok  rövidülni  kezdtek,  egyre  korábban,  a  gyakorlat  végén  már  4-kor).   

Minden  reggel  a  Propagating  Tunnel-ben  gyűltünk  össze,  hogy  az  aznapi  
teendőket  megbeszéljük.  Szünetekről  is  ide  jöttünk  vissza.  A  munkákat  általában  
csoportosan  végeztük.   

9.  Mi  volt  a  legjobb  és  mi  a  legrosszabb  élménye?  

A  legjobb  élményem  azzal  a  csapat  önkéntessel  volt,  akik  a  
megérkezésemkor  voltak  a  famron.  Egy  spanyol,  egy  holland,  egy  olasz,  egy  francia  
és  egy  magyar  lány  és  egy  spanyol  és  egy  angol  fiú.  Velük  nagyon  jól  szórakoztam,  
de  mind  hazamentek  augusztus  végén-szeptember  elején.   

A  legrosszabb  élményem  a  gyakorlat  utolsó  hónapja  volt.  Ekkor  keztem  
igazán  érezni,  hogy  semmit  sem  számítunk  a  vezetőségnek.  Soha  egy  köszönömöt,  
vagy  egyéb  jelet  nem  kaptam  arra  vonatkozóan,  hogy  értékelnék  a  munkámat  vagy  a  
jelenlétemet.   

10.  Egyéb  fontos  megjegyzés,  pl.  mit  gondol  a  jövőben  hogyan  tudja  
hasznosítani  a  külföldön  szerzett  tapasztalatait?   

Az  biztos,  hogy  a  farmnak  a  közelébe  se  megyek  többé,  de  legalább  jül  fog  
mutatni  az  5  hónapnyi  önkéntes  munka  az  önéletrajzomban.  Rengeteg  tapasztalatot  
szereztem  kávézói  és  eladói  munkában,  valamint  ’veg  box  scheme’  típusú  
munkában.  Szerencsére  ez  divatos  manapság  az  Egyesült  Királyságban,  így  
elképzelhetőnek  találom,  hogy  a  jövőben  ezen  a  területen  fogok  dolgozni.   
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Egy  zöldségdoboz  a  farm  kínálatából 



Anglia,  Kertészmérnök  Msc.  (angol),  2018  
  
  

 

A  mentorommal,  Tome  Large-dzsal  a  burgonyabetakarítógépen  novemberben 

  


