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Merhaba, 

Ben 3. sınıfın bahar döneminde Erasmus+ programıyla Portekiz’in Castelo Branco bölgesinde bulunan 
Instituto Politécnico de Castelo Branco üniversitesinde eğitim aldım. Üniversiteye başladığımdan 
itibaren aklımda hep Erasmus+ programına katılma fikri vardı. Neden 3. sınıfta gittiğimi açıklamam 
gerekirse, ikinci sınıf bölümde mesleğe dair en çok bilgi aldığımız ve program öğrendiğimiz sene olduğu 
için bu bilgileri tamamladıktan sonra gitmek istedim. Erasmus+ programından yararlanmayı seçmemin 
en büyük sebeplerinden biri ise yurtdışında bölümümün eğitimini görmek istemiş olmam ve İngilizce 
günlük konuşma seviyemi geliştirmek istememdi.  

Öncelikle ben Covid-19 dönemine denk gelen şanssız Erasmus+’lulardanım. Eğitim alanında 
söyleyeceklerim o yüzden Covid-19 dönemi çerçevesinde değerlendirilmeli. Aldığım seçmeli derslerin 
hocaları derslerde çoğunlukla Portekizce konuşulduğu için bize araştırma ödevi vererek en sonunda 
makale teslimi ile notumuzu değerlendirdi. Uygulamalı derslerde ise çevrimiçi olarak birebir kritik alma 
şansımız vardı. Eğitim anlamında en heyecanlı olduğum konu okulda kendi mobilyamızı kendimiz 
üretecek olmamızdı fakat okullar uzaktan eğitime döndüğü için yararlanma fırsatı bulamadım. Yaşar 
Üniversitesi eğitiminde el çizimi yapmamız konusunda hocalar tarafından zorlanmıyoruz ama oradaki 
mobilya dersinin hocalarının el çizimi konusuna odaklandığını söyleyebilirim. Stüdyo dersinde dönemin 
belirsizliğinden ve çevrimiçi eğitime geçilmesinden dolayı kritiklerde bazı zorluklar yaşadık. Normalde 
haftada bir olmak üzere her hafta kritik alma şansımız vardı fakat Türkiye’deki eğitim kadar yoğun 
değildi. Stüdyo dersinde biz oradaki 3. Sınıf stüdyosunu almak zorunda kaldık fakat onların mezuniyet 
yılı olduğu için projede bizim için bazı zorluklar çıktı. Bunlardan biri ikinci dönem gittiğimiz için onların 
çoktan proje alanlarını seçmiş olması ve projeyi bir dönem boyunca ilerletmeleriydi. İkincisi ise 
mezuniyet projesi olduğu için her türlü araştırma ve bütçelendirmeyi yapıp bir rapor halinde teslim 
etmemiz gerekmesiydi. Bu zorluklara rağmen, hocalar ellerinden geldiğince bize yardımcı olmaya 
çalıştı. 

 

Erasmus+ programına katılmadan önce aklım binlerce soruyla doluydu. Oraya gitmeden cevabını 
bulamadığım birkaç soruyu sizinle paylaşmak isterim belki yardımcı olur. Öncelikle gitmeden önce ESN 
(Erasmus Student Network) ile konuşup konaklama konusunda yardım istemeniz gerekmekte. Ne kadar 
erken davranırsanız o kadar iyi olur çünkü Erasmus+ öğrencileri için ayrılan ev sayısı sınırlı. ESN size bir 
“arkadaş” verecektir. ESN arkadaşınız size gönüllü olarak yardımcı olan ve her şeyi sorabileceğiniz 
IPCB’de okuyan bir öğrencidir. Size hem konaklama hem de şehri tanıtma anlamında büyük yardımı 
oluyor. Aklımda olan bir diğer soru ise hibenin yetip yetmeyeceği idi. Castelo Branco küçük bir yer 
olduğu için paranız cebinizde kalıyor desem yeridir. Hibenin çok rahat yettiğini gönül rahatlığıyla 
söyleyebilirim. Onun dışında tabii ailelerin en büyük sorusu, güvenlik. Hayatımda şu ana kadar gittiğim 
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her yeri Castelo Branco ile karşılaştıracak olursam, kendimi en güvenli hissettiğim yer Castelo Branco 
diyebilirim. 

Erasmus+’un bana en çok katkısı olduğu alan ise kesinlikle sosyallik oldu. Gider gitmez ESN’nin 
düzenlediği etkinliklere katılarak Erasmus+ programına katılan diğer kişilerle tanıştım. Gittiğim ilk ay 
okulun yükünün az olmasından dolayı, bütün etkinliklere katılacak vaktim oldu. Şu an dönüp 
baktığımda iyi ki hepsine gitmişim ve herkesle tanışmışım diyorum. Karantina döneminde ise Castelo 
Branco’da vaka bulunmadığı ve şehirler arası sınırlar da kapalı olduğu için Erasmus+’lu arkadaşlarımızla 
sürekli evde etkinlikler yapmaya başladık. Sanırım Castelo Branco’nun küçük bir yer olmasının 
avantajlarından bu şekilde faydalandık. Normalleşme sürecinde ise karantinayı birlikte geçirdiğimiz 
arkadaşlarımla yürüme mesafesindeki doğal güzellikleri görmek için etkinlikler düzenledik. Eğer Covid-
19 olmasaydı ve sınırlar açık olsaydı muhtemelen yurtdışına çıkıp yakınımızdaki güzel yerlerde vakit 
geçirme şansı bulamayacaktık. Bu dönemde sürekli yabancı arkadaşlarımla vakit geçirmem İngilizce 
pratiğimin gelişmesine yardımcı oldu. Dil bilgisi olarak fazla gelişme gösteremesem de günlük konuşma 
dilinde kendimi artık daha rahat ifade edebiliyorum. Erasmus+’un bir diğer güzel yanı ise tamamen 
özgür olup deneyimlerle kendinizi geliştirebilecek vaktinizin ve paranızın olması. Eğer siz de benim gibi 
seyahat etmeyi, yeni yerler görmeyi, farklı kültürden insanlarla tanışıp etkileşimde olmayı seviyorsanız 
Erasmus+ sizin için büyük bir şans olacaktır. Her ülkeden gelen sizin gibi, açık fikirli insanlarla 5-6 ay 
geçiriyorsunuz ve sizin ilgi alanınıza en yakın insanları bulup tamamen kendiniz olmayı 
deneyimleyebiliyorsunuz. Belki Covid-19 daha fazla ülke görmeme engel oldu fakat ona rağmen şu ana 
kadar yaşadığım en güzel dönemdi. Eğer dünya çapında bir salgın hastalık yoksa ya da varsa fark etmez 
Erasmus+ kesinlikle deneyimlenmesi gereken bir tecrübe! 
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