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Εργασία και Ταξίδια 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ 
Το όνομά μου είναι Έλσα. Κατάγομαι από την Ονδούρα και έχω υπηκοότητα και από την 
Ονδούρα και από τη Βρετανία. Σήμερα ζω και εργάζομαι στο Ρζεσζόφ. Έλαβα μέρος στο 
εθελοντικό πρόγραμμα Erasmus+. Το πρόγραμμα ήταν διάρκειας ενός έτους, αλλά 
αποφάσισα να μείνω λίγο περισσότερο επειδή μου προσφέρθηκε καλή θέση εργασίας. 
Ήρθα μόνη μου και είμαι εδώ τα τελευταία 3 χρόνια. 

 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Πριν φτάσω εδώ, ζούσα στην Ταϊβάν. Δεν σχεδίαζα να έρθω στην Πολωνία. Έκανα αίτηση 
στο πρόγραμμα Erasmus+ και επέλεξαν μια χώρα για εμένα. Πριν έρθω, αποφάσισα να 
εξοικειωθώ με την πόλη. Χρησιμοποίησα παραδοσιακές μεθόδους, δηλαδή βρήκα 
πληροφορίες για την πόλη από το διαδίκτυο (η Wikipedia φάνηκε χρήσιμη εδώ) και ένα 
βίντεο που προωθούσε την πόλη, στο οποίοι άλλοι άνθρωποι (που πρωτοπήγαν στην πόλη) 
μιλάνε για τα συναισθήματά τους για το Ρζεσζόφ. Όταν ήρθα εδώ από την Ταϊβάν ήμουν 
χαρούμενη γιατί υπάρχει πολύ πράσινο και ήταν μια καλή αλλαγή φεύγοντας από τους 
ουρανοξύστες. Το επόμενο πράγμα που αισθάνθηκα αμέσως ήταν ο καιρός, ειδικά ο 
πρώτος χειμώνας. Ένα άλλο πράγμα που παρατήρησα όταν άρχισα να ζω εδώ και να 
διδάσκω στους κατοίκους την ισπανική και την αγγλική γλώσσα, είναι ότι οι κάτοικοι είναι 
συνηθισμένοι στην πολύ τυπική εκπαίδευση. 

 
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΑ ΜΕΤΕΤΡΕΨΑ ΣΕ ΔΥΝΑΜΗ 

Συνάντησα πολλούς υπέροχους ανθρώπους, κυρίως χάρη στη δουλειά μου. Οι Πολωνοί 
αποδείχτηκαν πολύ βοηθητικοί και ξέρω ότι μπορώ πάντα να υπολογίζω επάνω τους. 
Ειδικά όταν πρόκειται για τη συμπλήρωση εγγράφων για την τοπική διοίκηση, η οποία 
δυστυχώς έχει πολλά μειονεκτήματα. Το κύριο πρόβλημα προέκυψε από το γεγονός ότι τα 
τμήματα που ασχολούνται με ξένους δεν γνώριζαν αγγλικά, κάτι που δημιουργούσε 
σοβαρό πρόβλημα. Προσωπικά, δεν έχω βιώσει ρατσισμό αλλά άκουσα ότι συνέβησαν 
περιστατικά. 

Η πόλη είναι πολύ ωραία αλλά κάτι που με ενοχλεί σε αυτήν είναι ότι δεν υπάρχουν μέρη 
όπου μπορείτε να καθίσετε με φίλους σας δωρεάν. Αν πάτε στο πάρκο, δεν μπορείτε να 
βρείτε μέρη με παγκάκια, τραπέζια κλπ. 

 

 

 

 

 

 
Η Έλσα από την 

Ονδούρα, η οποία 
ζει στην Πολωνία 

 

 



 

 
 

ΓΙΝΟΜΕΝΟΙΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Άρχισα να γνωρίζω κόσμο μέσω της δουλειάς μου, μέσω της οποία έκανα τις πρώτες 
μου φιλίες με ντόπιους που μου είπαν τι να δω, πού να πάω για καφέ ή απλώς με 
βοήθησαν να εγκλιματιστώ. Κάνω μαθήματα κάθε εβδομάδα και οι άνθρωποι 
έρχονται και συζητούν για περίπου 2 ώρες. Εγώ ξεκίνησα και μαθήματα πολωνικής 
γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Ρζεσζόφ και έμαθα πόσο δύσκολα είναι τα Πολωνικά. 
Δεν έχω μάθει τη γλώσσα αλλά μπορώ να επικοινωνήσω στα πολωνικά σε ένα 
εστιατόριο ή ένα κατάστημα. 

Εργάζομαι στον Σύνδεσμο Διεθνών Προγραμμάτων και αυτό μου δίνει ευκαιρίες να 
γνωρίζω νέους ανθρώπους. Χάρη στο γεγονός ότι συμμετείχαμε σε πολλά 
προγράμματα που συχνά έπρεπε να παρουσιάζουν άλλους πολιτισμούς, ήμουν σε 
θέση να παρουσιάσω την τοπική κοινότητα και τη χώρα καταγωγής μου. 

 

πρέπει να είστε ενεργοί αν θέλετε να ενταχθείτε! 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΩΣΕΤΕ ΟΙΚΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Αν θέλετε να γνωρίσετε καλά την τοπική κοινότητα, θα πρέπει να συμμετέχετε σε διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνει. Σας 
συνιστώ να πάτε σε πολλές από αυτές. Στο Ρζεσζόφ, αν και δεν είναι τόσο μεγάλη πόλη, υπήρχαν πολλές τέτοιες εκδηλώσεις. 
Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε την τοπική κοινότητα. Είναι επίσης καλή πρακτική να πηγαίνετε σε 
εκδηλώσεις που γίνονται στα αγγλικά. Με αυτό τον τρόπο, θα συναντήσετε άλλους ξένους που ζουν στην πόλη, ή τουλάχιστον 
αυτό το μέρος των κατοίκων που μιλούν αγγλικά.  

Μπορείτε επίσης να πάτε σε πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως συναυλίες, μαθήματα τέχνης κλπ. Ξεκίνησα να πηγαίνω σε 
διαφορετικά είδη μαθημάτων / εκδηλώσεων σε καφέ. Η συμβουλή μου προς όλους εκείνους που θέλουν να γίνουν μέλη της 
τοπικής κοινότητας είναι: πρέπει να είστε ενεργοί αν θέλετε να ενταχθείτε! Οι αρχικές συνθήκες μπορεί να είναι δύσκολες 
λόγω πολιτισμικών διαφορών αλλά δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να γνωρίσετε την κοινότητα από το να ενσωματωθείτε.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

 


