Praktično usposabljanje v okviru projekta mobilnosti na VSŠ,
programa Erasmus+
Podjetje: Cloud Canary Services, Las Palmas, Španija.
Čas opravljanja prakse: od 6. 4. 2018 do 22. 6. 2018.

Za praktično izobraževanje v tujini preko projekta Erasmus+ sem se odločil takoj, ko je
bilo to mogoče. Tovrstne priložnosti pripomorejo k večji stopnji znanja tujega jezika in
stroke. Izmenjave prav tako omogočajo spoznavanje novih ljudi, kultur, načinov dela,
občutek življenja na svojem, itd. V okviru prvega letnika Višje strokovne šole, ŠC Kranj,
je v prvem letniku informatike, katerega obiskujem, obvezno opravljanje desetih
tednov praktičnega usposabljanja v Sloveniji ali v tujini. Izmenjave v podjetju Cloud
Canary Services sva se udeležila dva študenta, jaz ter sošolec Lovro Pirjevec.

Slika 1: Pogled na obalo, kjer sva imela stanovanje. Stavba je označena z rdečim krogom.

Podjetje, kjer sem opravljal praktično usposabljanje, se ukvarja s servisiranjem
računalnikov,
sestavljanjem
novih
računalnikov,
namestitvijo brezžičnih omrežij
Eduroam
v
izobraževalnih
ustanovah ter z drugimi
storitvami, ki jih izvajajo za
izobraževalne
ustanove.
Ukvarjajo se tudi z raznimi
drugimi deli, kot so nastavitve
NAS strežnikov, reševanjem
podatkov, urejanjem postavitve
računov, ki jih podjetja
Slika 2: Pogled po ulici in na morje iz prvega stanovanja. Stavba je bila na
izdajajo za svoje storitve.
plaži, a sva bila obrnjena stran od morja.

Od prihoda do konca prakse sva se v podjetju počutila super, vsi so bili prijazni in
ustrežljivi. Delo, ki so nama ga dodelili, je bilo v okviru najinih zmožnosti in skladno s
šolskim programom. Na delu sva opravljala različna opravila, od nastavitve NAS
strežnikov do diagnosticiranja in odprave napak. Sestavila sva tudi precej namiznih
računalnikov ter naredila
veliko osnovnih namestitev
operacijskih
sistemov
(Windows). Najbolj zapleteno
opravilo je bilo iskanje in uvoz
datotek in gonilnikov za
reševalno okolje Windows
(Win
RE).
Morala
sva
vzpostaviti delovanje omrežja.
Naloga ni bila lahka, saj v
reševalnem okolju Windows
ni določenih virov, ki jih
Slika 3: Pogled v stanovanju. Bilo je polno opremljeno, a majhno.
omrežje potrebuje (.NET).
Največja ovira za delo v
podjetju je bila jezikovna; midva nisva bila vešča španščine, oni pa ne ravno najbolj
angleščine. Z nekoliko truda in dobre volje smo to oviro seveda premostili in si z
različnimi orodji pomagali razumeti drug drugega. Delovnik se je začel pozno, ob 11.
uri dopoldne, a to nama je ustrezalo, da lahko malo poleživa ter spoznava nočno
življenje domačinov.

Čas, ki sva ga
preživela v Španiji,
pa nisva namenila le
delu, ampak tudi
raziskovanju
turističnih destinacij
na otoku. Imela sva
tudi
možnost
potovanja z avtom,
kar
je
olajšalo
popotovanje
po
oddaljenih
delih
otoka. Obiskala sva
res
veliko
znamenitosti
in
spomenikov.
Spoznala sva kulturo
otočanov in spoznala zgodovino emigracije na otoke. Otok Gran Canaria je nekako
podoben Sloveniji; veliko različnih podnebij in tipov pokrajin na zelo majhnem
prostoru. Otok meri počez okoli 40 kilometrov, a polurna vožnja z avtomobilom lahko
popolnoma spremeni podnebje in pokrajino okoli nas. Tako je na primer v glavnem
mestu Las Palmas pogosto oblačno, a če se zapeljemo na južni del, je ravno obratno –
sije sonce. Po polurni vožnji
proti osrčju otoka in po nekaj
ovinkih in vzpenjanju smo
prispeli iz vročega sonca v
zelen gozd s praprotjo ter
okolje s temperaturo 6° C.
Slika 4: Skupaj s tamkajšnjim profesorjem, domačinom, ki nama je razkazal nekaj vasic.

Slika 5: Namaz, značilen za vasico Teror.

Slika 6: Slika z delovnega mesta 1.

Slika 7: Slika z delovnega mesta 2.

Izmenjave v tujini sem bom vsekakor še udeležil in jih toplo priporočam tudi drugim,
saj se poleg delovnih in jezikovnih izkušenj pridobi tudi vpogled v način dela in
življenja v tujini. Zahvalil bi se še prof. Nastji Beznik, ki je vodja izmenjav in je
omogočila tovrstno izkušnjo, Tiburciu Cruzu za topel sprejem in prevoz od in do
letališča, Albertu Alemanu za krasno popoldne in kulturni izlet ter vsem ostalim, ki so
pomagali, da je ta izmenjava postala resničnost.
Kristjan Janežič, Medvode, 14. 7. 2018

