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Talán nem vagyok egyedül, aki úgy gondolja, a diploma utáni szakmai gyakorlat egy remek átmeneti fázis 

az egyetemi évek lezárása és a nagybetűs élet elkezdése között. Anglisztika mesterszakom utolsó 

félévében még nem teljesen alakult ki bennem, hogyan tovább. Sok mindennel szemezgettem: PhD, teljes 

munkaidős állás vagy esetleg egy év önkénteskedés egy távoli kontinensen?  

Végül úgy döntöttem összekötöm a kellemeset nem csak a hasznossal, de a kihívással is: egy olyan 

nagyvárosba szerettem volna költözni, ahol nyelvtudásomat is fejleszthetem. Ezért döntöttem Berlin 

mellett.  

 

A Hope Foundation egy Berlin-Kamerun székhelyekkel rendelkező non-profit, civil alapítvány. Kameruni bázisa 

miatt keltette fel az érdeklődésem, előző félévekben folytatott posztkoloniális kutatásaim miatt. Legfőképpen 

azonban a civil szervezetek világába szerettem volna átfogóbb belátást nyerni.  

 Az 5 hónap letelte után úgy gondolom, nem választhattam volna ehhez jobb helyet: project management, pályázat 

és riportírás, adománygyűjtés, közösségi média, hálózatépítés, graphic design, oktatási füzetek és 

sajtóközlemények publikálása, idegen-nyelvi kommunikáció angolul és németül – mindezekkel lettem gazdagabb, 

ráadásul egy olyan nemzetközi fővárosban, mint Berlin. 



 

Feladataim közé tartozott egy berlini projekt teljes 

mértékű levezénylése: a  „Bridging Cultures” néven futó 

Global Education Program keretében több berlini 

középiskolába és gimnáziumba látogattunk el, ahol két 

napos workshopokat tartottunk Ugandából és Indiából 

érkező trénerekkel. A tréningek célja az interkulturális 

kapcsolatok előmozdítása és a berlini diákok 

tudatosságának növelése globális problémák iránt. A 

trénerekkel való közreműködés elősegített saját 

kutatásom bővítésébe is, hiszen első kézből nyertem 

belátást az afrikai és ázsiai kontinens jelenéről. A 

workshopok főként az ENSZ Fenntartható Fejlődés 17 

célján alapulva mutatták be a két adott kontinenst, 

valamint Ugandát és Indiát.  

A Hope Foundation csapata kicsi, többnyire önkéntesekből 

áll, de annál nagyobb szeretettel várnak gyakornokokat 

hasonló programok keretében, az általuk nyújtott 

tapasztalat pedig teljes mértékben megállta a helyét, 

amikor pályakezdőként a munkaerőpiacra kerültem.  

A diploma utáni szakmai gyakorlat elsőre ijesztő lehet, 

hiszen az utolsó félév minden végzős számára igen húzós – 

szakdolgozat, záróvizsgák, államvizsga - emellett 

pályázatokat leadni, cégeket keresni és állásinterjúkat 

lebonyolítani csak tehernek tűnik. A befektetett extra 

energia azonban kamatostól visszatérül egy külföldi cégnél 

töltött 3-5 hónapos szakmai gyakorlattal a kezünkben, 

amellyel immár magabiztosan állok elébe a nagybetűs 

életnek és az első teljes munkaidős állásomnak!  

Ezzel a lehetőséggel nem csak időt nyertem, hogy 

kialakuljon bennem, hogyan is tovább a diploma 

megszerzése után. Sok olyan benyomás és hatás ért, 

amelyek nélkül nem tartanék ott, ahol most tartok. Igen 

szerencsésnek tartom magam, hogy abba a generációba 

születtem bele, akinek megadatott ez a lehetőség: a 

határok nélküli tapasztalatszerzés.  

Mindenkit ösztönözni és bátorítani szeretnék, hogy éljen 

ezzel az egyedülálló lehetőséggel és merjen külföldi 

karrierépítésbe kezdeni, mielőtt hazatérve kamatoztatná 

tanulmányait és friss szakmai tudását.  

 


