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Jsem studentkou posledního ročníku navazujícího magisterského studia oboru Učitelství geografie
a anglického jazyka pro ZŠ a střední školy a na Erasmus jsem vyjela v letním semestru 2017/2018 do
španělské Girony, kde jsem studovala geograficky zaměřené předměty. Na studijní pobyt jsem chtěla vyjet již
v bakalářském studiu, ovšem nikdy jsem k tomu neměla dostatek odvahy. Loňský semestr byl pro mě
poslední možností, kdy jsem mohla někam vyjet, a tak jsem sebrala odvahu, poslala přihlášku a vyjela do
Španělska, které pro mě bylo jasnou volbou už od samého začátku. To, že městem mého pobytu se stala
Girona, bylo pouze velké plus, kterého si každý den velmi cením. Musím přiznat, že v lednu se mi z Erasmu
velmi těžce odjíždělo skrze úžasné přátele, které jsem si v Olomouci našla. Stejně tak musím přiznat, že se mi
ještě hůř opouštěla Girona po půl roce stráveném zde. Girona je opravdu studentské město plné přátelských
lidí z celého světa, nádhernou historickou atmosférou ale i místem vhodným pro pořádné erasmácké párty 😊.
Místní profesoři jsou zde velmi vstřícní, a i přes občasnou jazykovou bariéru se nám snažili pokaždé vyjít
vstříc a být nápomocní, jak jen to bylo možné. Poslední měsíce celého Erasmu byly úžasné hlavně díky
teplému počasí, které umožnilo navštívit spoustu dalších míst, jako např. Mallorcu nebo Ibizu, které jsou díky
levným letenkám perfektním nápadem na víkendový výlet. Poznala jsem zde opravdu mnoho skvělých lidí,
které doufám, že jsem v životě neviděla naposledy. Místní lidé tvoří spíše uzavřenou komunitu, do které neradi
pouští cizince, což ale vůbec nevadilo. Sešla se zde totiž skvělá parta lidí z různých koutů světa, která měla o
zábavu postaráno každý den😊. Erasmus mě naučil hlavně spoléhat se na samu sebe, nacházet kompromisy
i v těžko řešitelných situacích a taky to, že v zimě není nad pořádně teplou deku, když okna permanentně
propouští zimu😊. Za žádnou cenu bych tuto zkušenost nevyměnila a Erasmus pobyt v cizí zemi mohu všem
jen vřele doporučit. Jedná se totiž o životní zkušenost, která je k nezaplacení!!!

