Ismét spanyol vendég a Fazekasban

2019. december 5-én iskolánkba látogatott Rafael de Castro y Manglano a navarrai
egyetem képviseletében. A többségben 11. és 12. évfolyamos tanulók részvételével megtartott
rendhagyó spanyol óra alatt, virtuálisan megtekinthettük az intézmény Campusait, (összesen
három Spanyolországban és kettő külföldön) bepillantást nyerhettünk a diákok
mindennapjaiba és részletes tájékoztatást kaptunk az ott szervezett programokat, klubokat
illetően egy illusztratív PowerPoint prezentáció segítségével. Beszéltünk az egyetemen
választható 80 szak közül a legnépszerűbbekről és a legérdekesebbekről. Meglepő például,
hogy az egyiken összevonják a filozófiát, a közgazdaságtant, és a politológiát, megnyitva
ezzel a vállalkozások, nemzetközi vállalatok világára nyíló kaput.
Természetesen szót ejtettünk a felvételi menetéről, aminek szerves részét képzi egy
pszichológiai felmérés, egy beszélgetés, és egy írásbeli vizsga is. Azonban nem csak a tanulók
kiválasztásánál ilyen alaposak a navarrai egyetemen, hanem a későbbiekben is a tanárok és a
diákok kapcsolata közvetlen, szinte baráti, és mindenkinek vagy egy mentora, akivel néhány
hetente beszélhet személyes kérdéseiről, problémáiról vagy egyszerűen csak a tapasztalatairól.
Az oktatás nagyon magas színvonalú, európai listákon az előkelő harmadik helyet
foglalja el Oxford és Cambridge mögött. Továbbá a hallgatók körülbelül 30%-a nemzetközi,
ezért az angol nyelvet nagyon fontosnak tekintik, és a legtöbb szakon első évben angolul
tanulnak, majd később fele-fele arányban oszlik meg, így még a nem spanyol anyanyelvűek is
mindkettőt felsőfokon beszélik tanulmányaik befejeztével.
Ezen a ponton fontos megemlíteni, hogy magánegyetemről beszélünk, tehát a tandíj
igen magas, persze ösztöndíjak megpályázására nagyon sok lehetőség van, és maga a campus
is kínál munkalehetőségeket, mivel sok céggel állnak kapcsolatban, ami megkönnyíti az
elhelyezkedést az ott eltöltött évek alatt és után is. Az óra végeztével Rafa biztosított minket
arról, hogy abban az esetben, ha tervezünk Spanyolországban tanulni, legyen ez Navarrában,
vagy máshol, minden tőle telhető segítséget igyekezni fog megadni nekünk. Kaptunk tőle
névjegykártyát, és egy papíron bejelölhettük a számunkra érdekes szakokat, amikről ő minden
szükséges tudnivalót elküld e-mailben.
Összegzésképp, nekem nagy élmény volt őt hallgatni, mert egy kedves, segítőkész
embert ismertem meg benne. Biztonságot ad tudni, hogy többen is vannak a környezetünkben,
akikhez fordulhatunk kérdéseinkkel, kétségeinkkel. Ez a különleges tanóra felhívta a
figyelmet arra, hogy nagy eredményeket csak befektetésekkel (legyen ez idő, energia, pénz)
lehet elérni. Nem véletlen, hogy az egyetem mottóját a keresés, felfedezés, és megosztás
szavak alkotják, hiszen a siker lépései ezek. Először keressük a lehetőségeket, majd
felfedezzük, igyekszünk megismerni azokat, végül mikor elértük, annak megosztásával nyeri
el valódi értelmét.
Köszönjük Rafaelnek, hogy elfogadta a meghívást, és Kiss Zsófia tanárnőnek, amiért
ennyi lehetőséget biztosít nekünk a fejlődésre. (Terkovics Angéla Letti, 11.B.)

