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V svojem motivacijskem pismu za prijavo na Erasmus sem zapisala, da sem se na razpis za praktično 

izobraževanje v Španiji prijavila zato, ker želim pridobiti nove življenjske izkušnje, se podati v neznane 

situacije, raziskati nove interese ter izkoristiti možnost prakticiranja španščine, ki presega 

srednješolsko znanje in gledanje telenovel v mlajših letih in s tem pridobiti samozavest in pogum, da 

se morda odpravim tudi študirat v tujino. Odnesla sem to in še veliko več. 

 

Sončni zahod na plaži Las Canteras 

 

Praktično izobraževanje sem opravljala v administraciji v muzeju znanosti in tehnologije Museo Elder 

de la Ciencia y la Tecnología v mestu Las Palmas. 

 

Muzej znanosti in tehnologije 



Prve dneve sem se spoznavala z organizacijsko strukturo v muzeju, z dejavnostmi v različnih 

nadstropjih, se seznanila z aktivnostmi, ki jih izvajajo v muzeju ter rednimi in začasnimi razstavami. 

Spoznala sem se s zaposlenimi in tudi tistimi, ki so na praktičnem izobraževanju. Večina jih ni govorila 

angleško, mlajši praktikanti so znali več, nekateri samo špansko. Tisti, ki so znali angleško, so z 

veseljem izkoristili možnost in se pogovarjali z mano v angleščini. Proti koncu praktičnega 

izobraževanja je bila večina pogovorov v španščini, nihče ni smel govoriti angleško z mano, sicer so ga 

opomnili, kar je pripomoglo k moji izboljšavi znanja oz. razumevanju jezika. 

Pomagala sem pri sprejemanju angleških turistov/gostov pri vhodu oz. v recepciji, se spoznala s 

potekom dela v recepciji (različne cene za rezidente, študente, upokojence). 

Potem sem v pisarni administracije pod vodstvom tajnice arhivirala dokumente in se na ta način 

spoznavala z računi in podjetji, s katerimi muzej sodeluje. Nato sem v računalnik s pomočjo excela 

vnašala nove račune, skenirala dokumente in jih tudi arhivirala. 

Iz administracije sem se za 3 dni preselila pred filmsko dvorano v muzeju, kjer sem sodelovala pri 

usmerjanju in vprašanjih različnih gostov in predavateljev za dogodek Eurocast. 

 

Na delo sem se sprva vozila z avtobusom (po njihovo: guaga), kasneje s kolesom 

Kot sodelavka sem bila povabljena s strani direktorja muzeja na XVIII Reunión de Directores y Centros 

de Ciencia y Planetarios de toda España (XVIII Združenje španskih direktorjev muzejev), kjer je bilo 

druženje poslovno-zabavne narave. Sprva sem bila zaradi jezikovne bariere zadržana, kasneje sem se 

sprostila in začela govoriti »špangleško« s sodelavci, kar je pripomoglo k našim boljšim odnosom.  



 

Moja mentorica in prevajlka Yaya, super sodelavka Cristi in jaz 
poslušamo govor direktorja muzeja. 

 

Moje začasno prebivališče 

Spoznala sem, kako je živeti z multikulturnimi »cimri«. Stanovanje sem si delila s Simonom, ki je 

prispel na otok pred mano, tako da sem imela slovensko družbo in pomoč pri uvajanju v novo okolje. 

Kasneje sta se nama v stanovanju pridružila še dva Finca, ki sta ju kasneje zamenjala 2 Nemca.  

 

 

 

Ker se zadnji dan prakse zaradi dela v dveh izmenah nisem mogla zahvaliti vsakemu posebej, sem se 

odločila, da spečem in prinesem kokosovo potico z njihovim belim rumom Arehucas. Glede na to, da 

sem potico pekla prvič in mi je več ali manj uspela, sem bila ponosna, saj sem tako tudi dosegla, da so 



mlajši praktikanti začeli »googlati« Slovenijo in me spraševati, iz katerega kraja sem. Tako sem se 

hkrati odkupila za zadrego ob moji slabi reklami Slovenije, ko sem prvič nepripravljena na večerji 

združenja direktorjev na vprašanje, zakaj obiskati Slovenijo,  v zadregi odgovorila, da zaradi morja.  

Nerodno, a mi tisti trenutek ni padlo na pamet nič boljšega, je pa nastala šala iz tega.  

 

 

 

 

 

 

Zapis s sestavinami za špa/slo potico in njena zgodovina v španščini  

 

Kljub temu da je bilo delo, ki sem ga opravljala, monotono, sem z veseljem prihajala v muzej, ker sem 

se dobro počutila med sodelavci. Delovno okolje je bilo sproščeno, z veliko smeha in nisem se 

počutila pod pritiskom, ker sem imela izjemne sodelavce, ki so mi bili pripravljeni pomagati in se z 

mano pošaliti. V tem času sem z nekaterimi spletla vezi in imela z njimi interne šale. Od njih sem si 

sposojala kostume za karneval, z nekaterimi sem ostala v stikih preko e-pošte. Naučili so me fraz in 

besed, ki so značilne samo za Kanarce – nekatere bolj, nekatere manj primerne. Več ali manj so 

razumeli mojo polomljeno španščino in bili potrpežljivi, ko sem iskala besedo z google translate 

aplikacijo. Zaradi njihove odprtosti in sproščenosti sem se počutila dobro in navade, ki so mi bile na 

začetku nenavadne, kot so manjši osebni prostor, objemi in poljubi na lica ob pozdravih, sem proti 

koncu dojela kot nekaj čisto normalnega, zato je bil prihod iz toplega kraja nazaj v Slovenijo ne samo 

vremensko bolj hladen. 

Vsem, ki premišljujejo o Erasmusu, ali o študiju ali o praksi,  naj to priložnost zgrabijo, ker je to 

neprecenljiva izkušnja in jim ne bo žal. Sama sem dobila drugačen pogled na življenje in pogum za 

sprejemanje novih odločitev in priložnosti … morda v tujini in v toplejšem kraju.  

Rada bi se iskreno zahvalila koordinatorki programa mobilnosti Nastji Beznik za nasvete in podporo 

ter potrpežljivost pri urejanju dokumentacije in vsem ostalim, ki so pomagali.  

Maja Raščan 

 


