
VTISI IZ ERASMUS+ PRAKSE V TUJINI 

Oktobra 2016 smo se preko projekta Erasmus + za tri tedne opravile na prakso v tujini, in sicer na 

Malto. V nedeljo, 31.10. 2016, smo se odpeljale do Bergama, kjer nas je čakal dvourni polet do Malte. 

Ob pristanku nas je že čakal prevoz do naših apartmajev; pospravile smo prtljago in si ogledale kraj 

našega tritedenskega bivanja. Naslednji dan smo se zjutraj odpravile v glavno mesto, v Valletto, na šolo 

Easyjob Bridge, od koder sta nas prijazni organizatorki peljali do naših delovnih mest in nas predstavile 

delodajalcem. Že naslednje jutro smo se tja odpravile kar same. Naš delovni čas je bil različen, nekatere 

od 9.00 do 17.00, dve pa sva imeli deljen delovni čas, kar pomeni  da sva delali od 8.30-12.30 in od 

16.00-19.00. Prvi delovni teden je minil, kot bi mignil, in že je sledil vikend. Za vikend smo se s 

profesorico odpravili na sever Malte, in sicer v ribiško vasico Marsaxlokk. Tam smo si pogledale njihove 

tradicionalne barčice in se kopale v zalivu St. Peter's pool. V nedeljo smo se skupaj z dijaki z Jesenic 

odpravile na otok Gozo. Občudovale smo njegove lepote in se hkrati spočile ter pripravile za naslednji 

delovni teden. 

Napočil je drugi teden in po pravici povedano se je zdelo, kot da prvega sploh ni bilo. Navadile smo se 

malteškega življenja podnevi, zato smo se odločile, da ga spoznamo še ponoči. Obiskale smo najbolj 

znano ulico Paceville, kjer se klubi vrstijo kar po vrsti. To je bilo za nas nekaj novega, saj tega v Sloveniji 

ni. Tam smo navezale stike z ljudmi iz ostalih držav (spoznale smo Poljake, Nemce, Japonce, Srbe …), 

poleg njih smo tam srečale še Celjane, ki so bili prav tako na izmenjavi. Zelo smo se razveselile, ko smo 

končno zaslišale naš materni jezik. 

V soboto smo se popeljale na ogled mesta Sliema, odšle pa smo tudi v živalski vodni park, kjer smo si 

ogledali predstavo delfinov in vodnih mačk. To je bila za nas zelo poučna izkušnja, saj so nam tam 

predstavili njihovo delo in skrb za živali. 

V nedeljo smo imele v načrtu ogled otoka Comino. Vreme nam je tisti dan prekrižalo načrte, saj noben 

trajekt ni vozil do otoka, a to nas ni ustavilo. Kot vedno moraš imeti v življenju plan B, zato smo ga 

imele tudi me. Pot nas je popeljala do majhne vasice, imenovane Popeye village. Po napornem dnevu 

smo se vrnile v apartma, kjer smo se po naključju spoznale z našimi sosedi, ki so bili s Češke. Čeprav 

njihova angleščina ni bila preveč dobra, smo si izmenjali dogodivščine, poleg tega pa smo se naučile še 

nekaj čeških besed. 

Zadnji teden se je začel kot po navadi. Vsaka je odšla na svoje delovno mesto, skuhale smo si kosilo, 

zvečer pa smo se družile. Zadnji dan pred odhodom smo se skupaj odpravile v Valletto, kjer smo prejele 

certifikate in potrdila o opravljeni praksi v tujini.  

Trije tedni so minili (pre)hitro in kmalu je napočil dan, ko smo se morale odpraviti proti domu. Polne 

novih izkušenj in novega znanja smo se zadnji delovni dan poslovile od delodajalcev, si izmenjale stike 

z vsemi prijatelji, ki smo jih tam spoznale, ter odšle proti domu. Na otoku smo ustvarile veliko 

spominov, videle mnogo naravnih lepot, spoznale veliko novih ljudi, izboljšale svoje znanje angleščine, 

spoznale malteški način življenja in najpomembneje - imele smo se zelo dobro. Malto smo zapustile z 

lepimi spomini in vse upamo, da se kmalu spet vrnemo. 

Larisa Merzdovnik  in Urška Tominc, E4 

 



  



 


