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Merhaba,
3. Sınıf güz döneminde Erasmus+ programıyla Portekiz’in Castelo Branco şehrinde bulunan Instituto
Politecnico de Castelo Branco’da eğitim alma şansı elde ettim. Açıkçası bu programın parçası olmak hiç
aklımda yoktu. Ayrıca hiç aklımda olmayan bir ülke olan Portekiz’e gitmek de bende biraz kaygı
uyandırıyordu. Ani bir kararla gitmeye karar verdim ve işlemler sürerken başka bir ülkeye gidip,
ailemden, arkadaşlarımdan uzakta kalma düşüncesi beni fazlasıyla düşündürüyordu. Öte yandan
programın bana katacağı birçok şeyi düşünüp heyecanlanıyordum. En başta bambaşka bir ülkede
bulunup orada tek başına yaşamayı öğrenme düşüncesi ve akademik ayrıca kültürel anlamda olan
farklılıklar…
İlk bir ay alışma sürecimiz olmuştu, temel şeyleri öğrenebilmemiz için bize hızlandırılmış bir Portekizce
kursu verildi. Hem okula gidiyor hem şehirde ne nerede öğrenmeye çalışıyorduk. Castelo Branco küçük
bir şehir ve neredeyse her yere yürüyerek gidebiliyorsunuz. Okulda öğretmenler, Erasmus
öğrencileriyle çok ilgililer ve buradaki eğitimden farklı olarak daha çok uygulamalı eğitim veriliyor.
Metal ve ahşap atölyelerinde, ürün ve mobilya tasarımında projemizin her aşamasını biz ürettik. En
başta aletleri kullanmayı bilmiyorduk ama hem öğretmenler hem orada okuyan öğrenciler her zaman
bize çok yardımcı oldular. Stüdyo derslerine daha az ağırlık veriliyordu, haftada bir gün stüdyo dersimiz
vardı ve tasarım konusunda olabildiğince özgürdük. Sık sık jürilere çıkılmıyor, sadece derse gidip kritik
alıyorsunuz ve dönem sonu final teslim ve sunumu var. Teslimler konusunda bize göre daha rahatlar.
Bunun dışında, gezmek istediğimiz yerleri belirleyip, geziler planlamak işin en heyecanlı ve güzel
kısmıydı. Önceden derslerde gördüğümüz birçok sanat eserini, müzeleri, yapıları görüp incelemek çok
güzel bir deneyimdi. Portekiz dışında iki farklı gezi planlayıp, ilk önce Amsterdam, Brüksel ve Paris’i
gezdik. Daha sonra yılbaşı tatilinde Frankfurt, Prag, Milano, Floransa ve Roma’yı gezme şansımız oldu.
Baştaki tüm şüphe ve endişelerinizin oraya gittiğinizde son bulacağını düşünüyorum. Kazandığımız
arkadaşlıklar, gördüğümüz eğitim sistemi, tanıdığımız yeni kültürler, edindiğimiz tecrübelere dönüp
baktığımda, herkesin cesaret edip bu programa katılmasını tavsiye ediyorum.
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