Erasmus+ praktično izobraževanje: Portsmouth, Anglija
Študentka Mira Dim, visokošolski študijski program Menedžment kakovosti

Praktično izobraževanje v tujini je zagotovo eden izmed večjih sladkorčkov študija, ki ga je
vredno zagrabiti z obema rokama. Sama sem se z mislijo na prakso v tujini spogledovala kar
nekaj časa. Ko sem se zanjo dokončno odločila, je postopek s pomočjo študijskega referata
potekal zelo hitro, tako da časa za večje priprave na mobilnost praktično ni bilo. Za odhod
na prakso v tujino sem se odločila predvsem zaradi piljenja angleškega jezika in pridobivanja
delovnih izkušenj, ki so seveda odlična naložba za prihodnost, te iz tujine pa verjamem, da
imajo še dodatno vrednost. V tujino pa me je vodila tudi želja po novih doživetjih, odkrivanju
angleške kulture, kulinarike, spoznavanju novih ljudi in tudi samo sebe. 

Z malce začetne pomoči sem si prakso poiskala v
obmorskem mestu Portsmouth na jugu Anglije v
podjetju Training Vision. Podjetje je del mreže
Education and Training Network, njen primarni
namen pa je organizacija in pomoč pri iskanju
delovnih izkušenj in izobraževalnih programov za
študente in ljudi na trgu dela. Prakso sem
opravljala v oddelku marketinga, kjer sem ekipi
pomagala pri pripravi izobraževalnih delavnic, ki
so ravno takrat potekale v Južni Ameriki in na
Kitajskem. V samo organizacijo projekta so me
vpeljali postopoma. Moja prva zadolžitev je bila
urejanje adrem, po uspešno opravljenem
»ognjenem krstu« pa sem se kmalu lotila zgoraj
omenjene priprave delavnic, ki je med drugim
obsegala raziskavo tematike delavnic, pisanja emailingov ter komuniciranje s predavatelji.
Veliko sem se družila tudi s skupinami dijakov in
študentov iz tujine, ki so v Portsmouth prišli ali
na delovno prakso ali na jezikovne tečaje. Skupaj
z njimi sem odkrivala zgodovinske zaklade pristaniškega mesta, raziskovala angleško kulturo
z obiski številnih muzejev, med drugim tudi rojstne hiše slavnega pisatelja Charlesa
Dickensa, imela sem priložnost sodelovati pri organizaciji tematskih delavnic ter spremljati
študente na zaposlitvene intervjuje.

Za vse pridobljene bogate izkušnje in super luštna
doživetja se lahko zahvalim svoji mentorici in
seveda članom mlade, a prekaljene ekipe
strokovnjakov, ki me je navdušila s svojim odprtim
in prijateljskim odnosom, zaradi česar sem se vse
3 mesece prakse počutila nadvse prijetno in
dobrodošlo.
Poleg
čudovitih
in
izjemno
karizmatičnih ljudi, ki sem jih spoznala, si bom
prakso najbolj zapomnila po raziskovanju številnih
mest – Londona, Brightona, Southamptona, otoka
s prekrasnimi peščenimi plažami Isle of Wight,
mesta Arundel z mogočnim srednjeveškim gradom
… Navdušili so me tudi ogledi uspešnic v kinu na
prostem, festival Mutiny, panoramski razgled s
slovitega
Spinnaker
Towerja,
vožnja
s
hoovercraftom, samo mesto Portsmouth, ki vabi s svojim obmorskim šarmom in številnimi
znamenitostmi ter s še številčnejšimi pubi, slavni in predvsem obilni angleški zajtrk ter
okusna ribica s krompirčkom - Fish&Chips. Zagotovo pa ne bom pogrešala nepredvidljivega
angleškega vremena, ki mi je v treh mesecih večkrat izbrisalo nasmešek z obraza in me
dodobra namočilo. 

S ponosom lahko rečem, da sem na izmenjavi pridobila ogromno izkušenj, si z uspešno
premaganimi izzivi dvignila samozavest, spoznala nove vidike dela in komunikacije v
mednarodni agenciji, spletla nova poznanstva in prijateljstva. Mobilnost je bila zame
zagotovo odličen preizkus samostojnosti in dragocena življenjska izkušnja, ki je dodobra
spremenila in obogatila moje življenje.

