
Az én Erasmus programom  

 

Varga Mária vagyok, óvodapedagógus hallgató. A tavaszi félévemet Bergenben, 

Norvégiában töltöttem. Olyan úticélt választottam, ahol még nem jártam, amely 

idegen volt nyelvében, kultúrájában. Jól döntöttem. Szerintem sokat lehet 

fejlődni, ha a választott Erasmus program helyszíne ismeretlen. Nekem két hétre 

volt szükségem, hogy berendezkedjek. Szerencsém volt a szállással, mivel saját 

szoba és fürdőszoba járt hozzá, igaz a konyha közös volt hat másik diákkal. Ezt a 

fajta szállást ajánlom mindenkinek. Sokkal könnyebb bérelni és olcsóbb, mint egy 

belvárosi szoba. Karanténban voltam a koronavírus miatt, de mivel kollégiumban 

laktam, nem lettem magányos. Ez az egyik legfontosabb szerintem, hogy ne 

legyünk teljesen egyedül, hanem találjunk „sorstársakat”. Megkönnyíti 

mindenképpen az életünket, ha van kikre számítani, még akkor is, ha csak az 

Erasmusos időszak alatt tartjuk a kapcsolatot. Amit még tanácsolok diákoknak, 

akik ide Bergenbe jönnének, hogy készüljenek kültéri sportra, kirándulásra. Az 

első pár napban az „eső városa” visszatartott attól, hogy kimozduljak, de olyan 

lenyűgöző a természet, hogy nem éri meg a kollégiumi szobában ücsörögni.  

Sokan gondolják a norvégokról, hogy zárkózottak, ridegek. Az itt töltött öt hónap 

rácáfolt erre. Nagyon is segítőkészek, azonban nekünk kell segítséget kérni. Nem 

lépnek át a privát szférán, ha nem kérjük, és szerintem ez pozitív.  

Szerettem volna dolgozni ittlétem alatt. Sajnos, ez csak regisztrációs kóddal 

lehetséges, viszont állandó regisztrációs kódot csak több mint hat hónapi itt 

tartózkodás után lehet igényelni Norvégiában, ezzel párhuzamosan a bankkártya 

igénylés is csak hat hónap után lehetséges. Így a munkalehetőségről lemaradtam.  

Fontos tudnivaló, hogy EU tagállamon belüli személyeknek három hónap itt 

tartózkodás után szüksége van ideiglenes tartózkodási engedélyre. Ezt a 

rendőrségen kell intézni. Az időpontfoglalás nem volt egyszerű, közel négy hetet 



kellett várnom, de maga az ügyintézés tizenöt percet vett igénybe. Az ügyintézők 

kedvesen bántak velem.  

Miért ajánlom az Erasmus programot?  

Nagyon jó lehetőség a személyiségfejlődésre. Én a karantén miatt a türelmet és az 

elengedést is megtanultam ittlétem alatt. Ezenkívül, ha az ember nem is 

nemzetközi kapcsolatokat tanul, van lehetősége kiépíteni barátságokat 

külföldiekkel. A kommunikációs-és problémamegoldó készségek  is 

fejlődhetnek, mivel szinte teljesen egyedül kell minden feladatot megoldanunk. 

Az Erasmus egy tanulmányi út. Jó lehetőség arra, hogy tapasztalati úton bővítsük 

ismereteinket, megismerjünk más tanulási kultúrát, elsajátítsunk belőle annyit, 

amennyit hasznosnak találunk, összehasonlítva a saját kultúránk értékeivel.   

Az Erasmus programok angolul folynak, ennek előnye az angol nyelvi fejlődés.  

Szerintem mindenkinek magának kell eldönteni, hogy mit szeretne kihozni az 

Erasmus útjából. Én szép utat jártam be személyiségfejlődésem szempontjából, a 

skandináv pedagógiai módszerek megismerése és egy másik kultúra adaptációja 

terén. Jól döntöttem, hogy éltem a lehetőséggel.  

 

 


