Moja izkušnja s prakso v tujini preko Erasmus+ programa
Moje ime je Peter Vreča in sem kot študent drugega letnika Informatike na Višji strokovni šoli
v Murski Soboti svojo delovno prakso letos opravil v Veliki Britaniji. Svojo prakso sem opravil
na Cirencester College v regiji Glouchestershire na jugo-zahodnem delu Velike Britanije, kjer
sem razvijal spletno aplikacijo za spletno stran organizacije.
Praksa v tujini me je zanimala zaradi več stvari, od življenja v novi državi, želje po izboljšavi
znanja tujega jezika, dela v tuji organizaciji in pridobitve delovnih izkušenj v smeri svojega
študija. Vse skupaj je na koncu preseglo moja pričakovanja in sem se veliko naučil ne le o
stvareh povezanih z delom, ampak sem pridobil tudi ogromno življenjskih izkušenj.
Z življenjem v tujini sem se priučil samostojnega življenja na nekoliko drugačen in mogoče
bolj zanimiv način, saj si od trenutka ko pristaneš z letala prisiljen v spoznavanje nove kulture,
hrane, dela, ljudi itd. Vse skupaj je odlična mešanica potovanja, pridobivanja delovnih izkušenj
in osebne rasti. Pridobiš nove prijatelje in delovne kontakte, ki so vsaj enako pomembni kot
življenje v tujini.
Svoje predstave o tujini in državi skozi svoje izkušnje potrdiš ali zavržeš. Sam sem bil pozitivno
presenečen nad prijaznostjo Britancev, ljudje so izjemno vljudni in pomagajo ljudem, turistom
v potrebi. Življenje poteka malce drugače, delo se začne in konča kasneje. Veliko več aktivnosti
je povezanih s šolo, saj ni ogromno prostega časa popoldne. V Veliki Britaniji je največji obrok
večerja, z manjšim zajtrkom (tradicionalni angleški zajtrk se pripravi ob posebnih priložnostih)
in kosilom, katerega si večina sama pripravi in prinese v šolo oziroma na delo. Ob večerih se
veliko ljudi sestane v pubih in uživa v pivu ali ciderju (alkoholna pijača iz jabolk). Pubi oziroma
gostilne so me prijetno presenetili s svojim čarom, domačim vzdušjem, vendar s svojim
karakterjem in zanimivimi imeni kot so na primer »The Black Horse«, »The Crown«, »The
Butchers Arms«, »Red Dragon« itd. ter veliko ponudbo lokalno pridelanega piva in ciderjev, ki
se razlikuje tudi od pub do puba.
Sam sem si tudi vzel čas in šel ob vikendih na krajše dogodivščine v različne kraje Velike
Britanije, tako sem bil na kampiranju v Walesu, ob zahodni obali v Bristolu, Cheltenhamu in
en dan sem se tudi potepal po Londonu. S pomočjo avtobusov in hostelov je potovanje dokaj
poceni in ob lepe vremenu lahko vidiš ogromno lepih krajev ter v hostlih spoznaš veliko
zanimivih ljudi iz različnih koncev Evrope in sveta.
Na koncu ti čas prehitro mine in se težko posloviš od novih prijateljev za katere upaš, da jih boš
še kdaj ponovno srečal. Vse skupaj ti da željo po novi avanturi in odpre svet v več pogledih.
Za svojo izkušnjo bi se rad zahvalil profesorici Erni Vöröš, ki mi je pomagala najti in
organizirati delovno prakso v tujini ter profesorju Aidanu Scottu, ki mi je pomagal v Veliki
Britaniji, obema velik hvala za ves trud.
Peter Vreča

