ERASMUS+ praksa v Nemčiji (Tjaša Dolar)
Naj vam predstavim mojo izkušnjo z Erasmus + prakso v Nemčiji. Ko sem prvič slišala za prakso v
tujini, nisem pomislila, da bi lahko jaz bila tista, ki se bo podala v to. Po predstavitvi študentov in
študentk, ki so že opravljali Erasmus+ prakso, pa sem začela malo razmišljati o tem, saj so to
predstavili na zelo zanimiv način in začela sem se zanimati, kako bi lahko izvedla to jaz. Mislim, da
vsak po tihem kdaj razmišlja o delu v tujini in to je bila odlična priložnost zame in za vsakega, da se
preizkusi. V tujih jezikih ne blestim ravno najbolj, a ker imam v Nemčiji nekaj poznanstev, sem se
odločila, da bom prakso opravljala v Nemčiji. Ko sem vzpostavila stik z ljudmi in podjetjem, v
katerem sem potem tudi prasko opravljala, sem vedela, da je to zame, saj rada odkrivam svet,
nabiram nove izkušnje in spoznavam nove ljudi.
Ko sem se odločila za prasko v Nemčiji v podjetju, kjer se ukvarjajo z gradbeništvom in
inštalacijami in ko sem imela urejeno in dogovorjeno za prakso in bivanje, sem s prof. Karmen
Grudnik uredila vse dokumente, podpisali smo pogodbo in tako sem trimesečno prakso opravila
med 1. marcem in 30. majem.
Večjih priprav na odhod v Nemčijo nisem imela, enostavno sem en dan pred odhodom spakirala in
ker sem prakso opravljala v okolici Münchna, sem se lahko odpravila z avtom, ker je do tja le
približno 500km.
Ko sem prispela v Nemčijo, so me pričakali moji znanci, s katerimi smo najprej malo posedeli in se
pogovorili, za ogled bližnjih mest smo imeli tako ali tako potem tri mesece časa. Najbolj
pomembno mi je bilo, da mi razkažejo podjetje, da se spoznam z ljudmi, s katerimi bom delala in da
se čim hitreje ter po svojih najboljših močeh vpeljem v tempo življenja pri njih. Ko sem stopila v
podjetje, so me oblili sami prijetni občutki. Že po prvih pogovorih sem dobila občutek varnosti, in
vedela sem, da mi bo tri mesece pri njih res lepo. Seveda se je takoj slišalo, kot sem že omenila, da
jezika nisem obvladala, ampak ravno zato so se še bolj potrudili zame, se bolj pogovarjali z mano in
iz dneva v dan je bila pogovorna nemščina občutno boljša. Od začetka sem opravljala lažja
pisarniška dela, potem pa sem z veseljem in z velikim zanimanjem nadgrajevala svoje znanje. V
podjetju si je vsak posebej vedno vzel čas zame, imela sem raznoliko in razgibano delo, kar je vse
skupaj naredilo vse bolj zanimivo.

Čas je zelo hitro minil, zaradi tamkajšnjega hitrejšega dela. Mislim, da so ljudje tam prijazni, odprti
in zelo delavni.
Tu in tam sem s prijatelji iz Nemčije šla na kakšen izlet, razkazali so mi znamenitosti, veliko smo
se pogovarjali o življenju pri njih, največkrat smo šli meseca maja, ko nas je že prijetno grelo
sonce, v center Münchna, ki je meni osebno zelo ljubo mesto.
Da sem šla na Erasmus+ prakso, mi ni žal, saj se naučiš biti bolj samostojen in odgovoren, spoznaš
nove ljudi in lahko navežeš res dobre stike.
Ko so minili trije meseci in ko je prišel na vrsto odhod domov, pa nisem bila vesela ne jaz, ne moji
sodelavci, saj smo se zelo dobro ujeli in bi me še vsekakor potrebovali. Upam, da čimprej naredim
vse izpite in diplomo ter zaključim šolanje tukaj, saj vem, da se na delovno mesto nazaj lahko
vrnem kadarkoli, če bom to želela.
Vsi, ki si želite nabrati novih, drugačnih izkušenj, ne razmišljajte, le pojdite, saj je to odlična
priložnost, da bolje spoznate in odkrijete svet in sami sebe.
Za vse to se naj še zahvalim profesorici Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon., ki mi je pomagala pri
izvedbi Erasmus + prakse in ker sem se vedno lahko obrnila in zanesla nanjo.

