Galiciai tapasztalatok Erasmus ösztöndíjas hallgatóként

Szőke Erika vagyok, némettanári mesterszakos hallgató. A 2017-es tavaszi szemesztert
Santiago de Compostela városában töltöttem az Erasmus ösztöndíjnak köszönhetően.
Santiago Spanyolország észak-nyugati sarkában elhelyezkedő Galicia Autonom Közösség
székvárosa, és a híres Szent-Jakab zarándokút (El Camino) végállomása.
Biztosan meglepő, hogy leendő némettanárként nem németnyelvű országot választottam.
Ennek több oka is van. Egyrészt alapszakosként volt már szerencsém 2 félévet eltölteni
Németországban, másrészt pedig a Santiago-i egyetem kurzuskínálata tökéletes nyelvszakos
hallgatók számára. Az egyetem tagja például az EMLex (Europäischer Master für
Lexikographie) nemzetközi, nyolc egyetem együttműködésén alapuló interdiszciplináris
mesterképzésnek, és lehet válogatni a MILA (Master in Applied Linguistics) kurzusai közül
is.
(http://www.usc.es/en/centros/filoloxia/titulacions.html?plan=15065&estudio=15066&codEst
udio=14558&valor=9 )
Fontos információ, a választás és a kinti tárgyak itthoni elfogadtatása idején, hogy
Spanyolországban az alapszak 4 éves („Grado”) és az utolsó év általában már az itthoni
mesterszak szintjével azonos. Ezért alapszakosoknak érdemes inkább az első három év
tárgyaiból választani, hiszen ezek „könnyebbek”. A mesterszakosok pedig a negyedik év
tárgyaiból és szemezgethetnek, de nyilván mindig szükséges az itthoni tanár beleegyezése
ahhoz, hogy valóban elfogadjanak egy kinti alapszakos tárgyat egy itthoni MA-s tárgyként.

Meg kell jegyeznem néhány negatívumot a fogadó egyetemmel kapcsolatban:
- Az északi és a déli campus 30-35 percre van egymástól gyalog, erre figyelni kell az órarend
készítésekor
- Az egyetem honlapján a tárgyleírások hiányosak, sokszor angolul nem is lehet őket
megtalálni, és nem egyértelmű, hogy az órák milyen nyelven lesznek tartva

- A spanyol és az angol nyelvű kötelező olvasmányok mellett számolni kell galiciaiakkal is, és
nem mindenki veszi figyelembe, hogy a külföldi hallgatók nem beszélik a helyi nyelvet.
- A középfokú spanyol tudás ELENGEDHETETLEN, a követelmények teljesítéséhez
- Nincsen kivételezés, könnyítés Erasmus-os hallgatókkal. Én személy szerint megszenvedtem
a beadandók mennyiségével és nehézségével.
Esetemben a beiratkozás és a learning agreement elkészítése is elég bonyolult volt, mivel a
koordinátorom félretájékoztatott a felvehető tárgyakkal kapcsolatban. Kiderült, hogy mégse
vehetem fel a kinézett tárgyakat számomra érthetetlen okok miatt, és csak kellemetlen viták,
levelezések után sikerült mégis elérnem, hogy elvégezhessem legalább a legfontosabbat. A
fogadó egyetem rugalmatlansága és hierarchikussága meglepett, hiszen a spanyolokat
alapvetően lazábbaknak képzeli el az ember.
Ez a példa is bizonyítja, hogy a jól ismert klisék nem felelnek meg a valóságnak, illetve az
egyes kultúrákból csak a felszínt jellemzik. Spanyolország tehát jóval több, mint a „siesta” és
a „fiesta” váltakozása. Nem is lehet egyébként Spanyolországról általánosságban beszélni,
hiszen az egyes régiók minden szempontból nagyon különböznek egymástól. Teljesen mást
tapasztal az, aki például Andalúziába, vagyis az ország déli részére megy. Ahogy már
említettem sok autonóm közösségben saját hivatalos nyelv is van, vagy valamilyen nagyon
erős dialektus. A földrajzi és az éghajlati adottságok ugyanilyen változatosságot mutatnak. Az
északi részen esernyő nélkül nagy hiba elindulni, hiszen szinte mindig esik az eső, az
óceánban pedig csak a bátrabbak mártóznak meg.
Galicia tehát a klíma és a tájak szempontjából inkább hasonlít Skóciára és Írországra.
Gyönyörűek a tengerpartok. Hatalmas sziklaszirtek és hófehér homokos öblök váltják
egymást.

Galicia belsejében pedig inkább a falusi, nyugodt, legelőkkel tarkított tájkép jellemző. Tehát
akik szeretnek sokat kirándulni, és a kisebb városokat preferálják, azoknak Galicia remek
választás. Ráadásul Portugáliába is át lehet menni, hiszen nagyon közel van.

Szerencsére az ESN Erasmus szervezet rengeteg kirándulást és programot szervez (legalább
heti 2-3 esemény van) kedvező áron, tehát nem lehet unatkozni. Az Erasmus-osok többsége
egyébként Olaszországból, Németországból érkezik, de számtalan dél-amerikai hallgató van,
és meglepően sok ázsiai fiatal jön.
Maga a város lenyűgöző, számomra az egyik legszebb spanyol város, megelőzi Barcelonát és
Sevillát. Santiagóban élve az az érzése az embernek, mintha visszamenne a középkorba: több
százéves, de kiváló állapotban megmaradt kőházak, szűk, kanyargós, macskaköves utcácskák,
és hosszú alagútszerű árkádok.

A város mellett közvetlenül van egy erdő, és egy patak, ahol egy majd 2 órás sétát lehet
megtenni. Egyedül is, teljesen biztonságos. Egyébként a gyalogláshoz hozzá kell szokni,
mivel ez a legegyszerűbb módja itt a közlekedésnek. Elég sok emelkedő van viszont, de így
legalább le lehet dolgozni azt a sok finomságot, amit a galiciai konyha kínál.
A
fő
specialitásuk a polip, de mindenféle tengeri herkentyűt ki lehet próbálni, jó áron és kiváló
minőségben. Az háromfogásos éttermi menük 8-12 euróba kerülnek, de az egyetemi menzán
már 5 euróért is jól lehet lakni, és ízletesen főznek.

Extra tippem pedig a következő: ha egy bárban rendeltek egy italt, sok helyen adnak hozzá
ingyen valamilyen tapas-t ( ez egy kis adagot jelent). Új ital esetén, új tapas érkezik vagy
tovább is lehet menni a következő bárba. Ez egy nemcsak gazdaságos, de nagyon hangulatos
módja is a vacsorázásnak, hiszen mindig tele van az utca jókedvű emberekkel, turistákkal,
utcazenészekkel. Elég sok viszont a kéregető, ennek ellenére a közbiztonság kiváló hiszen,
minden ki van világítva, és egy kisvárosról van szó.
A városképhez a falfirkák is hozzátartoznak. Ezek viszont mindig valamilyen fontos szociális
vagy politikai üzenetet, mint például női egyenjogúság, menekültek ügye, fogalmaznak meg.
Természetesen a függetlenedés itt is téma. Ott tartózkodásom alatt volt is egy tüntetés a
galiciai nyelv védelméért.
Konkrét kérdésekkel nyugodtan keressetek meg, nagyon szívesen segítek.
Elérhetőségem: szoke.erika88@gmail.com

