
 

 

 

ERASMUS 2020-2021 SPRING SEMESTER 

Instituto Politecnico de Castelo Branco| Portugal 

Elçin Esra Öztürk 

 

 

3. sınıfın bahar döneminde Erasmus programı sayesinde Portekiz’in Castelo Branco şehrinde 

Instituto Politecnico de Castelo Branco’da eğitim alma şansını elde ettim. Hayatımın bir 

döneminde Avrupa’da eğitim görmek hep istediğim bir şeydi ve bunu yapabilmenin en güzel 

yolunun Erasmus olduğunu düşündüm. Sınavı geçip gitmeye hak kazandıktan sonra 

heyecanlı ama aynı zamanda biraz uğraştırıcı bir süreçte başlamış oldu. Kurulan hayaller ve 

o tatlı heyecan bu süreçte bana çok yardımcı oldu. Erasmus’un ilk bir ayı benim için alışma 

süreciydi. Pandemi yüzünden okulların da gittiğim ilk bir ay boyunca online olması bu süreci 

kolaylaştırdı. Aynı zamanda Castelo Branco küçük bir şehirdi ve kısa sürede bile her yerini 

keşfedip bitirebilirdim. Ama İzmir gibi büyük ve kalabalık bir şehirden küçük, sessiz ve sakin 

bir yerde olmak bana iyi geldi. Zaten zamanla Erasmus toplanmaları ve etkinlikleri sayesinde 

birçok arkadaş edinip eğlenceli vakitler geçirdim. Yabancı arkadaşlarımla İngilizce konuşarak 

anlaşmak zorunda kalmak da İngilizcemi daha da geliştirmeme ve pratik yapmama yardımcı 

oldu. Ayrıca küçük bir yerde Erasmus öğrencisi olmak, maddi açıdan avantajlı oldu. Dönem 

sonunda Avrupa’yı gezerken ne demek istediğimi anlayacaksınız.  

 

Okulun eğitiminden bahsedecek olursam, beklediğimden çok daha kolay bir eğitimle 

karşılaştım. Türkiye’de gördüğüm eğitimin çok daha detaylı olduğunu söyleyebilirim. Ama 

Erasmus programında gördüğüm eğitimden de farklı alanlarda kazanımlar elde ettiğimi 

düşünüyorum. Oradaki eğitimde daha çok atölyelerdeki uygulamalı ve el becerisine dayalı 

derslere önem veriyorlardı. Dersler Portekizce işleniyordu, öğretmenler ders sonu kısa özetler 

veriyordu. Ödevlerimizi İngilizce hazırlıyorduk. Öğretmenlerin bizlere karşı tutumu genel 

olarak iyiydi. 

 

Bunların dışında benim Erasmus+ programına katılmak istememdeki en büyük etkenlerden 

birisi de Avrupa’yı daha çok gezmek istememdi. İlk olarak arkadaş grubumla bulunduğum 

ülke Portekiz’in birçok şehrini gezdim. Ardından İspanya ve italya’ya da gitme şansı buldum. 

Hepsi birbirinden ayrı o kadar güzeldi ki. Her şehre farklı bir bakış açısı ile gidip daha gelişmiş 

bakış açılarıyla ayrılmak harika bir duyguydu. Farklı kültürler görüp farklı insanlarla tanışmak 

çok güzeldi. 

 

Şimdi dönüp bakınca zamanın nasıl bu kadar çabuk geçtiğine inanamıyorum. Oradayken çok 

zamanımız varmış gibi geliyordu hep. Şimdiden o günlerimi çok özledim. Hayatımın en güzel 

dönemi Erasmus programında geçirdiğim dönemdi. Tamamen farklı bir ülkede tek başına 

ayaklarının üstünde durmak ve kendimi yeniden keşfetmek bambaşka bir deneyimdi ve bana 

özgüven ve olgunluk kattı. Gitmeden önce hep bir sıkıntı çıkacak ve gidemeyeceğim diye 

korkuyordum ama anladım ki hiçbir şey kafamızda düşündüğümüz kadar zor değil ve 

istediğimizde her şeyi yapabiliriz. 
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