Sva študentki Šolskega centra Šentjur, višje strokovne šole, kjer se izobraţujeva po programu
Inţenir ţivilstva. Kot večina študentov višjih strokovnih šol moramo tudi mi opravljati
določeno število ur praktičnega izobraţevanja. Prvo leto šolanja je minilo in z njim tudi
praktično izobraţevanje v domači deţeli. Letošnje študijsko leto pa nam je šola omogočila, da
preko mednarodnega programa Leonardo da Vinci opravljamo praktično izobraţevanje v
tujini, in sicer na Nizozemskem. Teţka je bila odločitev, kajti tri mesece od doma ni kar mačji
kašelj. Skratka, odhod je bil 8.9.2006, naša pot se je pričela.
Najini vtisi so sladki, pa tudi grenki. Ţiveli sva pri druţini, ki so bili lastniki podjetja, kjer sva
opravljali 13-tedensko praktično izobraţevanje. To je bilo podjetje predelovalne industrije
zelenjave. Po svetu način priprave hrane ni tak kot doma v Sloveniji,, kjer smo ţenske še
zveste štedilnikom. To podjetje lajša restavracijam in tudi gospodinjam delo v kuhinjah.
Zelenjava in sadje je ţe popolnoma očiščeno in sesekljano po ţelji stranke. Zmesi za
zelenjavno juho so ţe pripravljene, skratka dela ni veliko, ampak je potrebna samo še
termična obdelava.
Delo je potekalo cel dan, od osmih zjutraj do petih zvečer, po potrebi pa tudi dlje. Veliko je
bilo strojnega dela, prav takšen deleţ pa tudi ročnega. V spominu nama je ostala predvsem
paprika, kajti dnevno smo ročno sčistili tudi do 1000 kg paprike. Delo je bilo naporno, toda k
sreči smo imeli tudi nekaj prostega časa, ki sva ga izkoristili kar se da. Skoraj vsako nedeljo
naju je druţina odpeljala na popoldansko potepanje po Nizozemski ali Belgiji. Kajti najin
dom na Nizozemski je bil le nekaj kilometrov oddaljen od Belgijske meje v majhnem mestecu
Reusel. Imeli smo organizirani tudi dve srečanji študentov, od katerega je eno trajalo cel
vikend. To je bilo največje doţivetje, kajti študentje so bili iz različnih drţav sveta. Sedaj
lahko rečeva da imava znance po celem svetu. Ker je eden izmed ciljev projekta Leonardo da
Vinci tudi spoznavanje kulturne dediščine evropskih drţav, sva poleg glavnih znamenitosti
Nizozemske ţeleli spoznati še sosedno Francijo, zato sva odšli tudi na štiridnevni izlet v
Pariz, kjer je bilo tudi zelo lepo.
V treh mesecih se naveţeš na sodelavce in na gostitelje, ampak 10.12.2006 je bil pred vrati in
čas za nasvidenje. V tem času sva veliko videli, se naučili nekaj njihovega jezika, nadgradili
sva znanje angleškega jezika, predvsem pa sva spoznali njihov načina ţivljenja in praktičnega
dela.
Misliva, da je izobraţevanje v tujini idealna priloţnost za vsakega, ki jo mora obvezno
izkoristiti, če mu je le dana moţnost. To mu prinese veliko novih izkušenj, raznih doţivetij,
nova poznanstva in prijateljstva ter veliko praktičnih stvari, ki lahko vsakomur koristijo v
nadaljnjem ţivljenju v domači deţeli. Midve, sva tam doţiveli in se naučili veliko dobrih in
nekaj tudi slabih stvari, ampak vseeno nama ni ţal, da sva izkoristili to priloţnost.
Vsekakor nama bo to ostalo v spominu celo ţivljenje, kot velika in zanimiva ţivljenjska
izkušnja.
Zapisali: Andreja Kajtna in Betka Karner, študentki Šolskega centra Šentjur, višje
strokovne šole, program Inženir živilstva

Šentjur, januar 2007
Andreja Kajtna in Betka Karner; Madurodam- Nizozemska v malem

Andreja Kajtna in Betka Karner; Najino praktično izobraţevanje

Pripravljena zelenjava v industriji

Zadnji da na ţelezniški postaji - Eindhoven

Šef in šefica- gostitelja

Andrejin rojstni dan v safariju- Tilburg

Parada cvetja-Valkenswaaed

Madurodam

Srečanje študentov

Panoramska voţnja z ladjo- Rotterdam

Mlin na veter v Belgiji

Bobbejaanland v Belgiji zabaviščni park

Antwerpen v Belgiji

Eiffeltoren - Paris

Joie de Vivre- Paris

Notre Dame - Paris

Najin prosti dan v zabaviščnem parku Bobbejaanland

Najin prosti dan na ladji v Rotterdamu

Najina praksa

Vsi delavci v podjetju 1

Vsi delavci v podjetju 2

