Erasmus Élménybeszámoló

Név: Oláh Fanni
Évfolyam, szak: Szlavisztika BA alapszakos hallgató, orosz szakirány, 3. évfolyam
Tanév: 2017-2018
Célország, város: Spanyolország, Kanári szigetek, Lanzarote, Playa Blanca
Fogadó intézmény: HL Paradise Island Hotel

Az Erasmus+ szakmai gyakorlatról a tanáraimtól hallottam. Miután többször is konzultáltam a
Tanszékvezető oktatóval, felkerestem az egyetemi Erasmus koordinátort is segítségért.
Mindezeket követően interneten is olvastam az Erasmus szakmai gyakorlatról, majd olyan
cégeket próbáltam keresni, melyek szerepelnek a programban és befogadnak diákokat.
Amit az Erasmus programtól vártam, azt mind meg is kaptam. Új barátok a Világ számos
területéről, egy szakma elsajátítása, nyelvtanulás. Habár Spanyolországban voltam Erasmuson
az ott megismert embereknek köszönhetően nem csak spanyolul sikerült megtanulnom jópár
kifejezést, hanem hollandul is. Az Erasmusnak köszönhetően felfedeztem egy fantasztikus
szigetet, megismertem új kultúrát és új embereket. Valamint állást is kaptam a fogadó
intézménynél, melybe visszatértem az Erasmust követően.
Számomra nem voltak nehézségek az Erasmus ideje alatt. Mindenki azt mondja, hogy a
családtól távol lenni nagyon nehéz és mindenki honvággyal küszködik. Ilyen társaság mellett
és élményszerzés mellett nem gondoltam egyszer sem arra, hogy nagyon szívesen felülnék a
repülőre és hazamennék, mert honvágyam van. Szereztem egy itteni családot, akik nagyon
fontosak a számomra és elfeledtetik minden problémámat és itthon érzem magam velük.
A szigetre repülővel érkeztem, amely nem volt nagyon kellemes, mert igen hosszú (5 óra) a
repülő út. A repülőtérről transzferrel érkeztem meg a fogadó intézményhez. Lanzarote sziget
nagyon közel található egy másik szigethez, melynek neve Fuerteventura. Számos alkalommal
áthajóztunk arra a szigetre is és kicsit sikerült megismerni az ottani létet. Lanzarote sziget igen
kicsi, 1 óra alatt el lehet jutni a legdélebbi ponttól a legészakibb pontig, így hát sokszor
béreltünk autót, hogy körbeautózzuk az egész szigetet. Minden alkalommal lehet találna valami
újat és szebbnél szebb dolgokat a szigeten.
A szállásom költségeit a fogadóintézmény állta, így azzal nekem nem kellett foglalkoznom. A
szállásomat egy apartmanhoz tudnám hasonlítani, melyben van egy szoba három, illetve négy
ággyal, egy konyhával, egy fürdőszobával és több gardrób szekrénnyel a ruháinknak. Több
apartman található egymás mellett, ami azért is jó, mert így nem vagyunk elszeparálva
egymástól. A szállásunkhoz tartozik egy nagy grillterasz, melyet többször is igénybe veszünk
kártyapartykhoz, valamint társalgáshoz és evéshez is kiváló hely. Van egy számunkra
fenntartott és tisztított medence is, melyet a nap bármely szakában igénybe vehetünk.
A város, amiben élek, elég picike, de sok mindenre van lehetőség. Vannak vásárlási lehetőségek,
autóbérlésre, biciklibérlésre lehetőség, éttermek sora az óceánparton, tánctanulási lehetőség,
valamint, ha bulizni támad kedvünk, arra is megvannak a megfelelő klubok. A helyi közlekedés

nagyon egyszerű: vagy busz vagy taxi vagy gyaloglás.
A megélhetési költségeimet az Erasmus programtól kapott pénz teljesen fedezte. Nem kellett
saját pénzt belefektetnem sem a repülőjegyembe, sem az itteni utazgatásokba, sem az étkezésbe.
Erasmusos programokkal idekint nem találkoztam, de a koordinátoromnak köszönhetően sok
mindent megismertem a szigeten. Ezért nagyon hálás is vagyok neki.
A fogadóintézmény által nyújtott szakmai gyakorlat volt életem egyik legjobb élménye. Ezt
nem tudnám jobban kifejteni, ezért is maradtam a fogadóintézménynél az Erasmus program
után. Életem egyik legjobb döntése volt kihasználni az Erasmus+ által nyújtott lehetőséget. Ha
értékelnem kellene, minden 5 csillagos lenne. Szakmai gyakorlatom egy 4 csillagos szállodában
zajlott, melyben animátorként dolgoztam. Az animátor az a személy, aki azért felelős, hogy a
vendég jól érezze magát a hotelben, ne unatkozzon és sokat nevessen. Szakmai gyakorlatom
alatt megtanultam csapatban dolgozni, tolerálni dolgokat, melyek mindig zavartak, közönség
előtt színpadon beszélni nem az anyanyelvemen, valamint élvezni azt, amit csinálok.
Szervezünk programokat a hotel vendégei számára, gyerekekkel foglalkozunk, kapcsolatot
építünk a vendégekkel. Heti 40 órát dolgozunk. A beosztás kicsit szokatlan, de az első hét után
bele lehet rázódni. A beosztásunk: 10:00-13:00 óra 15:00-17:00 óra valamint 20:00-23:00 óra.
Számomra a legjobb az Erasmus programban az volt, hogy szereztem új barátokat, tanultam
nyelveket, új kultúrákat ismertem meg és feledhetetlen élményeket szereztem.
Mindenkinek ajánlanám az Erasmus programot, mert nekem egy munkalehetőséget adott,
amelyet imádok, barátságokat kötöttem, amelyek örökre szólnak, elsajátítottam egy új nyelvet
és egy gyönyörű szigeten élek, ahol télen is 28 fok van.

