Erasmus 2016 – Cordoba
2015-2016 tavaszi félévben
sikerült kijutnom
Cordobába,
Spanyolországba.
Diploma megszerzését
követően utaztam ki
szakmai gyakorlatra, amely azt jelentette, hogy általános
iskolában angolul tanítottam, illetve segítettem a tanárok oktatói
munkáját.
Előkészületek, utazás érkezés:
Fapados járattal, egészen olcsón ki lehet jutni, érdemes már 1-2
hónappal előtte nézegetni, melyik nap a legolcsóbb. Én odafelé
Madridban szálltam le, ahol felvett az a sofőr, akit BlaBla car-on
találtam. Így meg az nap este 400 km-t utaztam autóval El
Carpioba, ahol egy ismerősömnél szálltam meg.
Érdemes nagyobb csomaggal utazni, mert hazafelé úgyis többel jössz. (Nekem kölcsön bőrönd kellett…)
A tél hűvös, hideg és a házakban nincs fűtés, csak az asztal alatti fűtőtesteket használják, ezért mindenképp
kellenek meleg otthoni holmik, mint például köntös.
Szállás:
Sajnos mivel csak 2 hónapra szólt az ösztöndíjam, így nem találtam albérletet, mert mindenki azt mondta
két hónap túl rövid. Mondjuk én csak a kiutazásom után kezdtem el keresgélni, ami nagy hiba volt. Már
utazás előtt rá kell keresni a facebookon a cordobai erasmus csoportokra, mert ott is lehet albérletet találni
és sok segítséget kaphatsz más témákban is.
Mielőtt azt hinnétek, hogy az utcán éltem… Nem, nem aludtam az utcán, a kint élő barátnőmnél laktam,
egy szomszédos településen, ahonnan busszal és autóval jártam be a városba, aminek sajnos az volt a
hátránya, hogyha bulizni is akartam menni, éjszakai szálláshelyet kellett találni.

Kultúra, nyelv:
A spanyolok nagyon kedvesek és közvetlenek,
egyetlen nagy hibájuk, hogy csak kis számuk beszél
angolul, úgy fogalmaznék az angolul beszélő
spanyolok legalább olyan gyakoriak, mint a fehér
hollók.
Sőt, az Erasmuson kint lévő hallgatók is spanyolul
beszélnek egymással, a kirándulásokon is! Így egy
kicsit kívülállónak éreztem magam, de szerencsére
mindig találtam olyanokat, akik angolul is beszéltek
és nagyon segítőkészek voltak (természetesen mások
is voltak rajtam kívül, akik nem tudtak spanyolul).
Szóval, ha késztetést érzel a spanyol nyelv tanulására bátran látogass el Cordobába! :D

Kikapcsolódás:

A város remekül ötvözi az ódont és
az újat. A város minden részén
láthatóak műemlék épületek és rengeteg a park is, a folyóparton ülve pedig csodálatos madarakat
figyelhetsz meg.
Az ír kocsmák rendkívül hangulatos helyek, főleg este. Itt találhatóak meg az Erasmus irodák is, amelyek
este 19-21 között vannak nyitva. Érdemes minkét csoportnál befizetni a tagdíjat, ami 7-7 euró, de a tőlük
kapott karszalaggal más szórakozóhelyekre ingyen léphetsz be.
Részt vettem Erasmus Family és az EIS csoport által szervezett utakon is. Megéri velük menni, mert jó a
társaság és azért olcsóbb is, mintha egyedül mennél.
Programok, amelyek közül választhattam (min 3 nap):
-

Valencia
Szahara (5 nap – 300 euro- ÚTLEVÉL!!!)
Granada
Lisszabon (Portugália)
Algarve (Portugália)

Általában mindkét csoportnál havonta 1-1 program közül tudsz választani.
Okostelefon és mobilinternet használata mindenképp ajánlott, mert az utazás során is kaphatsz ott
értesüléseket, különösképpen, ha szabadprogramon szétszéledt a csoport.

Gyakorlat:
Gyakorlatomat egy kétnyelvű általános iskolában töltöttem, ahol minden évfolyamon egy-egy osztály
volt, és az óvodások három korcsoportja is szintén az iskolához tartozott (preschool rendszer).
Első sorban az angol és testnevelés órákon tanítottam és segítettem az oktatók munkáját.
Az iskolai koordinátorom és az összes ott dolgozó nagyon segítő kész volt.
Az órák reggel 9-kor kezdő dnek és 14-ig folyamatosan tanítanak, nincsenek óraközi szünetek, egyedül az
ebédidő 12:00- 12:30-ig. A tanárok váltják egymást az órák végén.
A tanítás végeztével az iskola be is zár, tanároknak, diákoknak egyaránt el kell hagyniuk az épületet.
A tanárok nagyon közvetlenek a gyerekekkel, igazi családias hangulat uralkodik az egész iskolában.
Gyakorlatom utolsó hetén tartottuk a Magyar Hetet, amely során minden osztálynak egy prezentáción
keresztül bemutattam Magyarországot, elő tte természetesen dekorációt is készítettem.

Spanyolország számomra egy csodálatos kaland és
tapasztalatszerzési lehető ség volt. Ha még nem érzel
magadban elég bátorságot az Erasmushoz, akkor fogadd meg a
következő t (egy szintén erasmusos olasz hallgató tetoválása):

„Everything you want is on the other side of

fear!”

Készítette: Károlyi Anett

