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Merhaba,

Yaşar  Üniversitesi,  İç  Mimarlık  ve  Çevre  Tasarımı  3.  Sınıf  öğrencisiyim.  Erasmus+

programı  ile  3.  senemin  tamamını  Porto,  Portekiz’  deki  Escola  Superior  Artes  e

Design’de  geçirdim.  Başvuru  sürecimde  kaygılarım  vardı;  fakat  başvurduğum  okul

portfolyomu  kabul  ettiği  an  tüm  o  kaygılar  tatlı  bir  heyecana  dönüştü.  Bir  sene

boyunca Avrupa ülkesinde iç mimarlık eğitimi görmek paha biçilemez bir fırsattı. Farklı

kültürlerin farklı  tasarım anlayışlarını  öğrenmek, uluslararası  profesörlerden İngilizce

tasarım dersleri almak mükemmel bir şans... Okulun tüm stüdyoları, eğitim olanakları

ortalamanın çok üzerinde. Son teknoloji ekipmanlar ile ders görülüyor. Tüm profesörler

ise her an yardıma hazır! Eğitim hayatı dışında geri kalanları özetlersek tek kelime ile

çeşitlilik! Dünyanın her yerinden birçok insanla tanışma fırsatı, birçok kültürel, sosyal

etkinliklere  katılma  fırsatı  ve  daha  niceleri…  Bir  sene  boyunca  günün  tamamında

İngilizce  konuşma  avantajının  dışında  Portekizce  ve  İspanyolca  dillerini  geliştirme

fırsatım  oldu.  Seçtiğim  Erasmus  şehri  bakımından  da  çok  şanslı  olduğumu

düşünüyorum;  çünkü  Porto  hayal  ettiğimden  de  fazlasıydı.  Bir  şehir  olarak

verebilecekleri  sınırsız...  Bambaşka bir  kültür,  mimari  ve eşsiz  manzarası… Bir  gün

okulumun Atlantik Okyanusu’nun yanında olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Özellikle

ESN  Porto  aktif  olarak  aktivite  ve  etkinlik  düzenlemesinin  yanında,  Erasmus

öğrencileriyle aşırı ilgili ve her zaman yardıma hazırlar. Şehir çok güvenli ve bir gün

bile  zor  durumda  kaldığımı  hatırlamıyorum.  En  son  olarak  tabi  ki  tüm  Avrupa’yı

rahatlıkla  dolaşma şansı!  Erasmus+ programı sayesinde bir  yıl  boyunca Avrupa’nın

çoğu ülkesini  gezdim. Kısacası  Erasmus sizi  bambaşka bir insan yapan hem eğitim

hem sosyal hem de zihnen geliştiren bir program..

En başta herkesin endişeleri ve korkuları oluyor ama sonra geriye sadece mükemmel

bir  deneyim ve  unutulmaz  anılar  kalıyor.  Erasmus  Değişim Programı  ile  Avrupa’da

eğitim-öğretim görmeyi herkese tavsiye ediyorum!
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