DENEYİM PAYLAŞIM FORMU

Ad / Soyad
T.C. veya Öğrenci No
E-posta
Telefon
Üniversite
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Diğer
Bölüm
Gittiği Ülke
Gittiği Şehir
Kaldığınız Süre
Katıldığınız Program
a- Erasmus Öğrenim Hareketliliği
b- Erasmus Staj Hareketliliği
c- Erasmus Ortak Ülkeler Öğrenim Hareketliliği
d- Mevlana Öğrenim Hareketliliği

e- Çin Devlet Bursu
f- Avrupa Gönüllü Hizmeti
g- Gençlik Değişimleri
h- Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Seyahat Hazırlığı
Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz, kimden destek aldınız, çantanızda olmazsa olmaz dediğiniz malzemeler var
mıydı veya sonradan keşke bunu da aldım dediğiniz şeyler veyahut gereksiz olarak aldığınız şeyler.

Vize
Nasıl bir vize süreci geçirdiniz? Pratik önerileriniz var mıdır?

Konaklama
Gittiğiniz ülkede konaklamanızı nasıl ayarladınız? İşin mali boyutu ile ilgili bilgiler vermek isterseniz bu alana yazınız

Yolculuk
Evinizden gideceğiniz şehre kadar olan yolculuk sürecinizi nasıl planladınız. Karşılaştığınız zorluklar oldu mu?
Yolculukta ne gerekli ne gereksiz? Ucuz uçak-otobüs-tren bileti için önerileriniz var mıdır?

Yemek
Gittiğiniz ülkenin yemeklerine alışmakta zorluk çektiniz mi? En beğendiğiniz yemekler, gittiğiniz restoranlar, şunları
yemeden dönmeyi diyeceğiniz yemekler. Yemeği kendiniz yaptıysanız uygun malzeme ve maliyeti nasıl sağladığınız
konusunda bilgi verebilirsiniz.

Kültürel Ortam
Farklı bir kültürde yaşamaya alışma süreciniz nasıl başladı nasıl devam etti. Bu konuda kendinizi başarılı buluyor
musunuz? Bu alandaki deneyimlerinizi yazmanız çok önemli. Varsa kültür şoklarınızı da lütfen belirtiniz.

Dil Gelişimi
Genel olarak iletişimi hangi dilde kurdunuz? Bununla beraber gittiğiniz ülkenin dilini öğrenme şansınız oldu mu
bunun için neler yaptınız? Dil öğrenme amaçlarını gerçekleştirmek isteyenlere tavsiyeleriniz var mıdır?

Ülke İçinde ve Başka Ülkelere Seyahat
Gittiğiniz ülkeyi gezme fırsatınız oldu mu? Veya program boyunca başka ülkelere gittiniz mi? Nereleri, nasıl
gezdiğinizi ve bu planlamaları mali boyutlarıyla lütfen belirtiniz.

Masraf Hibe
Program için sağlanan mali destekler yeterli oldu mu? Olmadıysa ekstradan ne kadar bir harcamanız oldu ve en
çok hangi kalemlere harcama yaptınız?

Katıldığınız Programa Sizi Gönderen ve Size Ev Sahipliği Kuruluşu Değerlendirin

Yapmadan Dönmeyin Diyeceğiniz Notları Lütfen Bu Alana Yazın

Formu doldurduktan sonra lütfen bir fotoğrafınız ile birlikte evs@anadolu.edu.tr adresine gönderiniz. Form
değerlendirilerek tarafınıza bilgi verilecektir.

