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V študijskem letu 2010-2011 sem se prijavil na razpis, za študijsko mobilnost študentov
v tujini, v okviru programa Erazmus. Praktično izobraževanje je trajalo od 16. maja do
15. julija 2011 na ekološki kmetiji Pequena Terra na Portugalskem.
Štirje študentje ŠCŠ smo z osebnim avtomobilom odpotovali iz Slovenije, do letališča
Bergamo v Italiji, nato z letalom do Porta. Še dve uri z osebnim avtomobilom po
zanimivi pokrajini ob obali Atlantskega oceana sta minili, da smo prišli na cilj.

Na Pequeni Terri so nas prisrčno sprejeli in pogostili. Apartma v katerem smo živeli dva meseca
je postal naš novi dom. Do kmetije kjer smo opravljali prakso smo imeli deset minut hoje. Imeli
smo prijazno mentorico, ki nas je veliko naučila. Dobro smo se razumeli z vsemi zaposlenimi na
kmetiji. Sporazumevali smo se v angleškem jeziku. V bližini kmetije je bil hotel, kjer smo
uporabljali internet.

Na posestvu imajo linijsko struktuirane nasade : češenj, breskev, naktarin, marelic, jabolk, hrušk,
limon, pomaranč. Prav uživali smo pri obiranju sladkih jagod. Ves plevel v zelenjavnih nasadih
smo ročno odstranjevali. Redna košnja trave in urejanje okolice je bilo tudi naše opravilo.
Negovali smo prelepe vrtnice, ki krasijo vhod na kmetijo in okolico našega apartmaja. Ob terasi
kjer smo pili kavo so zorele pomaranče in limone.

Ekološka kmetija Pequena Terra je tudi je tudi čudovita izobraževalna ustanova. Cilj dopolnilne
dejavnosti je približati življenje na kmetiji mestnim otrokom. Organizirano so prihajali večkrat na
teden. V naravnem okolju so spoznavali raznovrstne živali, ki živijo na kmetiji.
Otroci so se v čisti in urejeni naravi igrali, peli, plesali, plel plevel, izdelovali zapestnice in vizitke
iz naravnih materialov. Oblikovali so piškote v obliki živali in jih pekli v krušni peči.
Za njihovo zabavo in varnost smo skrbeli animatorji. Zadolžen sem bil za spremstvo otrok, ki so
jahali na oslički.

Na kmetiji živijo raznovrstne živali: različne pasme goveda, prašiči, konji, osli, koze, ovce, noji,
perutnina, okrasne ptice, fazani, pavi itd. Praktikanti smo med drugim pomagali pri striženju
ovac.

Ob koncu tedna in v prostih dneh smo praktikanti odpotovali z avtom, ki smo ga dobili na
kmetiji. Ogledovali smo znamenite cerkve in samostane v Alcobaci, Batalhi, ki so pod zaščito
Unesca. Obiskali smo zanimivi mesti s starodavnimi utrdbami in gradovi Obydus in Tomar. Bili
smo v Fatimi, enem najpomembnejših svetišč rimsko katoliškega sveta. Oddih od samostanov,
cerkva in podeželja je bil obisk živahnega obmorskega mesta Nazare, kjer smo se zabavali, sončili
na znameniti peščeni plaži, kopali pa smo se v toplejšem morju zaliva San Martinho.

Življenje in delo na ekološki kmetiji je bilo polno prelepih doživetij in novih izkušenj. Ljudje so
veseli, prijazni, pošteni, zgovorni, predvsem mladi dobro govorijo angleško. Pri njih je vsak gost
dobrodošel. Obožujejo nogomet, tudi na kmetiji smo ga igrali ob koncu delovnih dni.
Ob zaključku praktičnega izobraževanja smo se hvaležno poslovili od mentorice in vseh
zaposlenih na kmetiji. Pripravili smo piknik, skuhali dober golaž in sladico.

Na povratku smo prespali v Portu, kjer smo si ogledovali mesto z znamenitim pristaniščem, od
koder izvažajo svetovno znano vino »portovec«.
Doživel sem izjemno življenjsko izkušnjo in pridobil inovativna znanja, ki mi bodo koristila v
življenju.

