»Outgoing«mobilnost na Ciper

V mobilnosti, ki je potekala od 19. 9. 2016 do 23. 9. 2016, na instituciji College of Tourism and Hotel
Management, smo sodelovale Silva Ledinek, Janja Razgoršek in Karmen Grudnik.
Med drugim nas je sprejel tudi lastnik in hkrati direktor šole, gospod Savvas Adamides.

Institucija prejemnica je šola v zasebni lasti, ki jo vodi lastnik sam. Šola nudi 13 programov. Večina jih
je usmerjena v turizem, izobraževanje pa se zaključi po treh letih z diplomo, če pa študenti
nadaljujejo s podiplomskim študijem, pa z magisterijem. Gre za ponudbo izobraževanja, ki je bila
doslej ciljno naravnana izključno na študente, ki prihajajo iz držav v razvoju. Predavanja vseh
predmetov zato potekajo samo v angleškem jeziku, izobraževanje pa je plačljivo. Sedaj si šola
prizadeva postati aktualna tudi za študente evropskih držav, zato so bile aktivnosti v okviru Erasmus+
obiska usmerjene tudi v proučitev možnosti, da naši študenti nadaljujejo šolanje na tej instituciji.
Ugotovili smo, da možnost nadaljevanja študija na njihovi šoli za naše diplomante obstaja, saj College
of Tourism and Hotel Management slovi tudi po dejstvu, da študentom uredi delovno prakso pri
delodajalcih in jim na ta način omogoči, da denar za študij študenti deloma sami zaslužijo. Delodajalci
so večinoma hotelirji, oz. lastniki hotelskih verig, ki praviloma pomagajo rešiti tudi problem bivanja in
prehrane študentov. Podrobnosti izvedbe izobraževanja in pogoje smo za naše študente objavili na
spletni strani naše šole.
Kvalitativni prispevek izvedene mobilnosti vidimo tudi v dejstvu, da smo se dogovorili za možnost
izvedbe prakse (3 mesece) za naše diplomante ali študente na Cipru, saj ima College of Tourism and
Hotel Management pri delodajalcih na področju turizma številne stike. Dogovorili smo se tudi za
nadaljevanje sodelovanja med šolami in izmenjavo dobrih praks, partnerji pa bodo še v istem mesecu
vrnili obisk.
Zanimivo je, da je šola locirana v strogem centru grškega dela Nikozije in po zunanjem pročelju ne
spominja na šolo. Zaradi politike lokalnih oblasti, ki ščiti zgodovinsko izročilo, namreč ni dovoljena

prenova zunanjega videza v modernejšo podobo. Notranjost šole je seveda prilagojena šolskemu
delu, predvsem pa prostorsko naravnana v delo z manjšimi skupinami, ker je individualizacija dela z
veliko mero fleksibilnosti osnovno vodilo delovanja šole.

Gostitelji so nas popeljali tudi po okolici šole in seveda tudi čez tako imenovano zeleno črto, torej v
turški del Nikozije. Delovalo je nenavadno, saj smo morali pokazati osebne dokumente tako grški kot
turški kontroli na meji, pa ne le mi, tudi gostitelji, ki so nas spremljali. Razdelitev, ki velja od l. 1974, je
vidna na fotografiji:

Sicer je Ciper zanimiv tudi zaradi sredozemskega podnebja, s suhimi in vročimi poletji ter vlažnimi in
milimi zimami. Tako je bilo sred septembra na Cipru še pravo poletje, s temperaturami preko trideset
stopinj. Prebivalci glavnega mesta se pred vročino ščitijo takole:

Preživele smo sicer deloven teden mobilnosti, v katerem pa smo se potrudile združiti koristno s
prijetnim.
Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon.

