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Az Erasmus+ programnak köszönhetően novemberben hat napot 

Franciaországban tölthettem két társammal és Kovács Zsófia tanárnővel. Két 

éve tanulok az iskolában franciául. Ez az utazás nagyban hozzásegített minket a 

szép francia kiejtés elsajátításához, ezen kívül nagyszerű nyelvtanulási 

lehetőség volt.  

Budapestről november 15-én indultunk el, egy müncheni átszállás után néhány 

óra elteltével Toulouse-ban szálltunk le a gépről, ahol a spanyol diákokkal és 

tanárukkal ismerkedhettünk meg. A reptérről első utunk az iskolához vezetett, 

ahol a fogadó családokkal találkoztunk. A családok és a tanárok egyaránt 

nagyon szimpatikusak voltak. Én Graulhetben éltem egy hangulatos családi 

házban a fogadó családommal.   

Az első napon korai kelés várt ránk, ugyanis egy prezentációval mutattuk be 

Magyarországot az iskolában tanuló diákoknak és tanároknak. A 

prezentációnknak nagy sikere volt.  A napot egy finom ebéddel folytattuk az 

egyórás ebédszünetben. Az étkezés végeztével elfoglaltuk helyünket a 

termekben, és két tanítási óra következett. A szituáció nagyon új és érdekes 

volt, ugyanis ismeretlen környezetben, idegen „osztálytársaimmal” ültem az 

osztályteremben. A diákok segítőkészek és kedvesek voltak.  

Az iskola főépületében helyezkedik el az ebédlő, a konyha és a kollégiumi 

szobák. Ezeken a szobákon kívül az ott élő diákok kisebb faházakban laknak az 

épület mögötti füves területen. Az osztálytermek a főépülethez közel 

helyezkednek el, azonban tőle mégis külön állnak. Az órák tovább tartanak, 

mint Magyarországon, de közöttük rövidebb szünetek vannak. 



Franciaországban a diákok hat óráig vannak iskolában. A tanítási órák 

érdekesek és interaktívak, a tanulók bátran elmondhatják véleményüket az 

órákon a különböző témákkal kapcsolatban. A tanárok figyelmesek, fontos 

számukra, hogy a diák megértse az anyagot, és hogy aztán meg is tudja tanulni 

azt.  

Kedden egy közeli városba, Gaillacba utaztunk, ahol egy csodálatos napot 

töltöttünk el közösen a ciprusiakkal és a spanyolokkal. A csoportos kirándulás 

összehozta a különböző nemzeteket. Az ezt követő napon Albit látogattuk meg, 

az időjárás nem igazán kedvezett nekünk, de ez nem szegte a kedvünket. 

Lehetőségünk nyílt megnézni a gyönyörű Szent Cecília Katedrálist és 

Franciaország leghíresebb múzeumát is. A hátralévő két napot az iskolában 

töltöttük, ahol csütörtökön mind a négy ország megsüthette a saját országa 

tradicionális süteményét, amit péntek este, a búcsúesten fogyasztottunk el. Az 

összes fogadó család részt vett az eseményen. A sütemények nagyon jól 

sikerültek. Az este folyamán búcsút vettünk egymástól, megköszöntük a 

rengeteg törődést, figyelmet, amit kaptunk a hét során a tanároktól és a 

családoktól is. Nagyszerű barátságokat kötöttünk mind a ciprusi mind a spanyol 

lányokkal, mindannyian nagyon jól éreztük magunkat együtt. A búcsúzkodást a 

hazaút követte, hazatérve még egy utolsót vacsoráztam a családommal. A hét 

során lehetőségem nyílt számos különlegességet megkóstolni.  

Szombat reggel már indultunk is az iskolához, ahol a végső búcsú következett, a 

helyzet megható volt. Rövid búcsúzkodás után a reptér felé vettük az irányt, 

ahol újra egy hosszú repülőút várt ránk.  

Összességében ezt a hetet pozitívan értékelem. Örülök, hogy részese 

lehetettem ennek az utazásnak, csodálatos embereket ismerhettem meg, olyan 

élményben volt részem, amelyre talán egész életemben emlékezni fogok! 
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