
 

 

Erasmus+ praksa v tujini, Sevilla (25. 2.–17. 3. 2018)  

POTOVANJE  

14 dijakov SŠ SGM je dobilo priložnost, da opravljamo Erasmus+ prakso v tujini, in sicer v 

španskem mestu Sevilja. Naše potovanje se je začelo v nedeljo, 25. 2. 2018, ob 5.30 uri zjutraj, 

ko smo se zbrali na avtobusni postaji v Slovenj Gradcu. Tam so nas pričakali kombiji in 

profesorica, s katero smo odšli v Španijo. Poslovili smo se od svoji bližnjih, se objeli ter se 

odpeljali novim dogodivščinam naproti. Najprej nas je pot vodila v Milano Bergamo na 

letališče. Že vožnja do letališča je bila zelo dolga, potem pa nas je čakal še 2-urni let do Sevilje. 

Na letališču so nas pričakali tuji partnerji in nas peljali do hostla, kjer smo začeli naše Erasmus+ 

doživetje.  

 



 

 

 

NASTANITEV 

3 tedne v Sevilji smo bili nastanjeni v mladinskem hostlu Inturjoven. Naše sobe so bile dvo- ali 

triposteljne, vse v istem nadstropju. Čistilke so nam vsak drugi dan delno počistile sobe. V 

hostlu smo imeli vsak dan samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo. Če smo imeli izlet, smo dobili 

'lunch pakete'. V hostlu je bilo poleg nas še veliko drugih mladih in tudi starejših. Na voljo nam 

je bila tudi soba s pralnimi stroji, kjer smo si lahko oprali oblačila, imeli smo tudi sobo z 

avtomati s hrano in pijačo za sestanke. Lahko smo si kaj pogreli v mikrovalovni pečici ali si 

kupili kavo na avtomatu. Po sobah smo bili večinoma sošolci, tako da smo se zelo dobro ujeli 

in nismo imeli težav pri povezovanju. Le nekaj se nas ni poznalo, vendar smo se zelo hitro 

spoznali in kmalu postali povezana skupina. V vseh treh tednih tudi ni bilo nobenih težav, saj 

smo se razumeli zelo dobro kot celota in si tudi priskočili na pomoč, ko je bilo potrebno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



  



PRAKSA 

Praksa je bila najpomembnejši del naše mobilnosti. Opravljali smo jo od štiri do šest ur na dan 

in včasih tudi ob sobotah. Vsak dijak je opravljal prakso pri drugem podjetju, tako smo pridobili 

izkušnje v turističnih agencijah, različnih pisarnah, na recepciji, v vrtcih in tudi kot animatorji. 

Praksa nam je prinesla veliko novega znanja, naučili smo se tudi komunicirati z ljudmi tako, kot 

je potrebno. Na delovnem mestu smo govorili večinoma angleško. Z našimi mentorji smo se 

hitro spoprijateljili in pripravljeni so nam bili pomagati, če smo potrebovali pomoč. V treh 

tednih smo se dovolj izurili za skoraj samostojno delo. Praksa nam je pomagala pri spoznavanju 

izbranega poklica in gotovo nam bodo vse te izkušnje prišle še kako prav.  

 

 

 

 

  



  



IZLETI 

Konec prvega tedna v Sevilji smo v soboto šli na izlet v Granado. Izlet se je začel s tri ure in pol 

dolgo vožnjo. Najprej smo si ogledali palačo Alhambro, ki velja za eno najstarejših palač v 

Evropi. Po končanem ogledu Alhambre smo si ogledali še stari del mesta, potem pa smo imeli 

nekaj prostega časa za nakup spominkov in kosilo. Po samostojnem raziskovanju mesta smo 

se vrnili nazaj v hostel.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Drugi teden v Sevilji smo soboto preživeli z obiskom Ronde, ki je od hostla oddaljena dve uri. 

Vso vožnjo smo lahko občudovali prečudovite zelene doline in hribe. Ko smo prispeli, smo si 

najprej ogledali najslavnejši in najvišji most, potem pa bi si še morali ogledat druge 

znamenitosti, vendar je bilo zaradi slabega vremena vse zaprto. Namesto tega smo ta čas 

preživeli v kavarnah in trgovinah s spominki. 

 



PAELLA NIGHT 

Del španske kulture je seveda tudi kulinarika, ki smo jo okusili, ko smo imeli Paella night. Sami 

smo si skuhali svojo paello, ki je bila res okusna. Ob pripravljanju in kuhanju te zares dobre jedi 

smo se zelo zabavali, veliko je bilo smeha in dobre volje. Navdušenje pa nas je prevzelo, ko 

smo si na krožnike postregli to okusno jed. 

 

  



TAPAS NIGHT 

V četrtek, 15.3. 2018, smo imeli Tapas večer. Skupaj smo odšli do centra Sevilje, kjer smo v 

prijetni restavraciji spoznavali tradicionalno špansko hrano. Jedli smo perutničke, čips, 

krompirjevo pito, ocvrte ribe in sirovo pico. Seveda so nam postregli tudi z odličnim pršutom. 

Prelep večer smo preživeli z odlično hrano in v prijetni družbi.  

 

  



PROSTI ČAS 

Seveda pa v Španiji nismo samo delali, imeli smo tudi veliko prostega časa. Največkrat smo ga 

preživeli za druženje s prijatelji v hostlu, kjer smo poslušali glasbo, se pogovarjali o našem 

dnevu, igrali karte in druge družabne igre, gledali filme ali brali kakšne knjige. Radi smo se tudi 

sprehajali po mestu in si sami ogledovali znamenitosti ali pa samo uživali v seviljskem soncu. 

Šli smo tudi po nakupih, na pijačo ali pa si privoščili kaj za pod zob.  

 

  



  



VTISI DIJAKOV 

Mojca Hartman 

Lahko bi rekla, da sem v Španiji preživela najlepše tri tedne. Že prvi dan 

sem se zaljubila v mesto in špansko kulturo. Spoznala sem veliko novih 

ljudi, ki jih bom vedno hranila na posebnem mestu. Zbližala sem se s 

špansko kulturo ter jezikom, obenem pa sem utrdila znanje angleščine. 

Naučila sem se komuniciranja z ljudmi in kako pritegniti pozornost ljudi. 

Zato bi rekla, da je bila praksa nadvse pozitivna izkušnja, ki bi jo 

priporočala vsem. 

                                     

Ines Peruš 

Zelo sem zadovoljna z mobilnostjo, saj sem lahko preizkusila drugačno 

življenje v tujini. Pridobila sem veliko izkušenj, imela sem priložnost 

spoznati in se naučiti ogromno. Spoznala sem veliko novih ljudi in utrdila 

znanje jezika. To je enkratna izkušnja v življenju, ki bi jo bilo res škoda 

zamuditi. Vtisi so samo pozitivni in ostali so nepozabni spomini. 

 

Saša Ranc  

Praksa v tujini se mi je zdela zelo zanimiva in poučna izkušnja. Tri tedne 

sem delala in se učila v čudovitem hotelu Halo de Sevilla. Naučila sem se 

marsikaj novega in zanimivo je bilo delati z ljudmi in spoznavati druge 

kulture in navade. V prostem času sem se družila s prijatelji, hodili smo na 

organizirane izlete in si tudi sami ogledovali znamenitosti in mesto samo. 

Privoščili smo si tudi kakšno tipično špansko hrano in pijačo, nas pa so 

naučili narediti paello. Prakso v tujini bi priporočila tudi drugim mladim, 

saj se mi zdi dobra izkušnja za naprej. 

 

Vanesa Smolnikar 

Praksa v tujini, v tem primeru v Španiji, je bila nova in predvsem zanimiva 

izkušnja. Svojo prakso sem opravljala s svojo sošolko, in sicer v Cylotour, 

kjer je možna izposoja prevoznih sredstev. Delo je bilo dokaj lahko, včasih 

je bilo malo dolgočasno. Je pa seveda nekaj novega, kar bi priporočala 

vsem. Bivanje in ostale dejavnosti pa so tudi dobre. 



Sara Meh 

Projekt Erasmus+ je odlična priložnost za pridobitev novih izkušenj in 

novega znanja. Na tej praksi sem se ogromno naučila. Nisem dobila samo 

novega znanja v zvezi s svojim bodočim poklicem, ampak sem imela 

priložnost spoznati tudi njihovo kulturo in njihov način življenja. Na tej 

praksi smo se tudi med sabo še malo bolje spoznali in spletli tudi nekaj 

novih prijateljstev. Vsem priporočam, da se prijavijo na ta projekt, saj bodo 

pridobili ogromno novega znanja. 

 

Saša Demiri 

Del španske kulture je seveda tudi kulinarika, ki smo jo okusili, ko 

smo imela Paella night. Sami smo si skuhali svojo paello, ki je bila 

res okusna. Ob pripravljanju in kuhanju te zares dobre jedi smo se 

zelo zabavali, veliko je bilo smeha in dobre volje. Navdušenje pa nas 

je prevzelo, ko smo si na krožnike naložili okusno jed. 

 

Blažka Knap 

Praksa v tujini je zanimiva nova izkušnja. Svojo prakso sem 

opravljala v hotelu Casa 1800, kjer sem pridobivala veliko novih 

izkušenj in znanj, ki jih ne bom nikoli pozabila. V prostem času smo 

z ostalimi dijaki hodili na organizirane ekskurzije, kjer smo obiskali 

dva čudovita zgodovinska kraja, Rondo in Granado. Po opravljenih 

delovnih urah smo v večernih časih pohajkovali po centru Sevilje in 

si tudi kdaj privoščili kakšno pijačo. Predzadnji dan sem si ogledala 

tudi Gibraltar, ki je vreden ogleda. Mobilnost v Španiji je bila 

izkušnja, ki je ne bom pozabila, saj sem spoznala veliko novega. 

Družili smo se z domačini, spoznavala sem kulturo Špancev in tudi njihovo tradicionalno hrano. 

Imeli smo tudi dva organizirana večera, kjer smo skupaj pripravljali paello in se odpravili na 

tapase ter okusili špansko hrano. Vsak, ki se mu ponudi priložnost, da bi se lahko odpravil na 

prakso v tujini, naj to možnost pograbi, saj je to nepozabna in čudovita izkušnja. 

 

 

 

 



Špela Sušnik Paradiž  

V Sevilji sem si med tednom čas krajšala z druženjem otrok 

in vzgojiteljic v vrtcu Escuela Infatil Pasitos v okviru 

praktičnega usposabljanja v tujini. Ure so bile dokaj naporne, 

saj so zahtevale ogromno znanja in volje, vendar so mi te 

minile neprecenljivo hitro. Otroci so bili živahni, vendar 

nikoli utrujajoči, vzgojiteljice pa potrpežljive in prijazne, 

vendar nikoli dolgočasne. Poleg delovnih navad sem 

pridobila veliko znanja o samem jeziku in kulturi. Celotno 

prakso bom ohranila v zelo lepem spominu. 

 

Janja Saberčnik 

Praksa v tujini je bila namreč zame čudovita izkušnja. 

Zanjo sem se odločila ravno zato, ker sem si želela 

pridobiti nekaj novega znanja, spoznati kulturo druge 

države in vem, da mi bo to v prihodnosti koristilo. Želela 

sem tudi izboljšati svoje znanje angleščine in španščine, 

kar mislim, da mi je uspelo. To izkušnjo bi priporočala 

vsakemu, saj se naučiš ogromno novih stvari, spoznaš 

nove ljudi, naučiš se samostojnosti … Če bi imela še 

kakšno možnost za prakso v tujini, bi se prijavila še 

enkrat, ker je res ena najzanimivejših izkušenj. 

 

 

Urška Krahulec 

Praksa v tujini je bila zelo poučna, prijetna in edinstvena 
izkušnja. V treh tednih sem se naučila veliko novih 
uporabnih stvari. Delala sem v tajništvu tamkajšnje šole v 
Sevilji. Spoznavala sem špansko kulturo, njihove delovne 
navade in nabirala najrazličnejše izkušnje. Okusila sem 
veliko njihove tradicionalne hrane in pijače ter spoznala 
veliko novih ljudi. Prakso v tujini bi priporočila vsem, saj je 
to res edinstvena priložnost, ki vam bo prinesla veliko 
znanja in lepih spominov. 
 

 
 
 



Vanesa Grilc 
 
Španija je bila zelo lepa in nepozabna izkušnja. Veliko smo se naučili 
o sami kulturi, jeziku, kulinariki in pa tudi njihovem načinu življenja. 
Skupaj s sošolci smo preživeli nepozaben mesec, poln presenečenj, 
ki nam jih je ponujala sama Sevilja. Očarana sem bila nad samim 
mestom in toplim sprejemom domačinov. Vsi so bili zelo prijazni, 
komunikativni in so nas z veseljem naučili novih stvari. Delala sem v 
hotelu, kjer sem morala biti še posebej kulturna. Bilo mi je v veselje 
delati z gosti in sem jim rade volje tudi kaj pomagala. Veliko smo se 
pogovarjali o naši Sloveniji. Takšno prakso bi moral poskusiti vsak 
dijak, saj je enkratna priložnost, da spozna svet in se nauči živeti 
delovno in samostojno. 

 
 
 

Domen Rek 
 
Praksa v tujini oziroma mobilnost mi je bila zelo všeč, saj je dala 
meni ter vsem drugim nekakšno čisto novo in drugačno izkušnjo. 
Letošnja mobilnost je bila v Španiji, v Sevilji. Tri tedne sem delal 
v majhni katoliški osnovni šoli, kjer sem tudi spoznal mnogo novih 
ljudi, predvsem otrok. S to prakso sem si pridobil veliko novih 
izkušenj, na primer iznajdljivost ter odnos z otroki. V prostem 
času sem se družil s prijatelji ter si ogledoval lepote mesta Sevilje. 
Meni se je zdela mobilnost zelo zanimiva izkušnja, ki je ne bom 
pozabil, zato jo tudi priporočam drugim.   
 
 
 
 

 
Nika Zorman Jostl 
 
Praksa v tujini je bila zanimiva izkušnja, ki bi jo priporočila vsakemu, 
saj mi je dala veliko novega znanja in izkušenj. Svojo tri tedne dolgo 
prakso sem opravljala v vrtcu Snoopy Ronda Historica v centru 
Sevilje. Tam sem poleg znanja s svojega področja pridobila tudi 
veliko znanja španščine. V prostem času ni manjkalo stvari, ki si jih 
lahko počel v Sevilji - od raziskovanja ulic, nakupovanja pa do 
posedanja v kavarni ali ogleda kakšnega muzeja. 
 
 

 



Urša Sevčnikar 
 
Meni je bilo v Španiji zelo všeč. Mesto Sevilla 

je zelo lepo in priporočam vsakemu, da si ga 

gre ogledat. Moje delovno mesto je bilo v 

vrtcu in bi z veseljem šla ponovno nazaj v vrtec 

in delala tam. Bila sem v najmlajši skupini, tam 

kjer so otroci stari od pet mesecev do približno 

leta in pol. Tudi izleti so mi bili všeč, čeprav bi 

lahko obiskali Gibraltar, ki je zelo blizu, vendar 

v sklopu izletov preko Erazmusa nismo imeli te 

priložnosti. Če bi imela možnost, bi se vrnila, saj mi je bilo zelo všeč.  

 


