Poročilo o Erasmus+ izkušnji v Kataloniji (marec-oktober 2020)
Kot študentka zadnjega letnika študija Šivilstvo in prehrana na Višji šoli Šolskega centra
Šentjur sem se v letu 2020 udeležila študijske izmenjave, kjer sem preživela 6 mesecev ter si
nabirala izkušnje pri delu v laboratoriju v okolici Barcelone.
Moja izkušnja v letu 2020 je bila verjetno edinstvena tudi zaradi izjemnih okoliščin po
»zaslugi« korone virusa. Ker nas je virus presenetil ravno, ko sem se odpravljala v tujino in je
karantena v Kataloniji nastopila ravno v sredini marca, sama pa sem prispela konec februarja.
Zato sem prva dva meseca prakse preživela v karanteni v svojem malem barcelonskem
stanovanju in še toliko bolj cenila svobodo po koncu strogih ukrepov, ki so jih sprejeli po celi
Španiji. Delo v laboratoriju sem zato začela opravljati v juniju. Moj delovni dan se je začel ob
9.00 zjutraj zato sem šla od doma nekje ob 8.00, da sem ujela vlak do mesta Sabadell, kjer je
bil laboratorij za analize voda; največji del analiz je zajemalo analiziranje vode za prisotnost
Legionelle. Delo v laboratoriju je zajemalo sprejem vode v laboratorij, včasih so vodo stranke
same prinesle v laboratorij v posebnih steklenicah, ki so jih dobili predčasno v laboratoriju,
včasih pa sva s sodelavko sami odšli iskat vodo v razne bolnišnice, zdravstvene domove,
hotele in restavracije. Ko smo vodo prinesli v laboratorij smo začeli z filtriranjem vode in
pripravljanjem razmazov, nato smo vsake nekaj dni preverili ali se je za agarju kaj razvilo. V
teh nekaj mesecih sem se ogromno naučila, kar je bila tudi prioriteta. Moj delovni dan se je
zaključil ob 18.00 uri zato mi med tednom ni ostalo veliko časa za raziskovanje okolice – to
sem počela ob vikendih, kolikor je bilo mogoče zaradi protikoronskih ukrepov. Navezala sem
tudi stike z zaposlenimi zato smo po službi včasih šle na kosilo in kakšno kavico. Delo je bilo
meni osebno izredno zanimivo saj me delo v laboratoriju veseli in me tudi sama
mikrobiologija izredno zanima, zato sem izkoristila čas za pridobivanje novega znanja. Ker
sem se na leto poprej, na moji prvi Erasmus+ izmenjavi v Španiji, na kmetiji kjer sem
sodelovala pri izvedbi raznih tečajev priprave sirov, promociji panoge in dobrodelnih
projektih, naučila dobro govoriti špansko mi tuj jezik ni predstavljal nobenih težav saj so mi z
veseljem zadeve, ki sem jih potrebovala razložili v španskem jeziku čeprav so zaposlene med
seboj govorile katalonsko. Tudi moje znanje katalonščine je napredovalo in sedaj razumem
tudi katalonsko, čeprav mi govorjenje še vedno dela nekaj težav. Prosti čas sem izkoristila za
potepanje po okolici. Potovanje z vlakom je po Španiji izredno enostavno in tudi cene niso
previsoke.

Nad Erasmus+ programom sem navdušena in bi si želela, da bi vsi študenti izkoristili to
možnost izmenjave, spoznali nove kulture, se naučili jezika ter pridobili samozavest in nove
izkušnje za nadaljnjo karierno pot. Sama bom še šla v tujino!

