Poročilo o praktičnem izobraževanju v okviru projekta
mobilnosti na VSŠ, program Erasmus+
(Las Palmas, Gran Canaria, Španija od 10. 1. 2022 do 9. 3. 2022)

UVOD
V letošnjem 2. letniku programa Mehatronika sem se odločil, da odidem na
izmenjavo v tujino v okviru projekta mobilnosti. To je bila že dolgo moja želja,
vendar je zaradi okoliščin v preteklem letu nisem izvedel. Tako sem dano
priložnost takoj zgrabil, saj sta me programiranje ter delo z omrežji vedno
zanimala. Prakso sem opravljal v okviru šole IES El Rincon. Nastanitev pa sem
našel pri prijazni gospe, kjer sem imel tudi svojo sobo.

PRIHOD NA OTOK GRAN CANARIA
Moje potovanje z letalom se je pričelo na Dunaju, kjer je vse potekalo brez
večjih posebnosti, sam let pa je trajal 5 ur. Po pristanku pa smo bili zaradi
trenutne situacije s korono deležni preventivnega testiranja, po tem nesrečnem
slučaju pa je vse steklo gladko. Na letališču sta nas pričakala in sprejela g.
Tiburcio Cruza ter Alejandro Garcia,ki sta nas pripeljala do nastanitve. Pot skozi
mesto mi je zelo ugajala, saj mi je bilo zelo všeč to, da imajo seveda ogromno
plaž ter dosti višjo temperaturo, okrog 20 °C.

DELO NA PROJEKTU O KIBERNETSKI VARNOSTI NA ŠOLI
IES EL RINCON
Šola IES El Rincon se ukvarja z izobraževanjem študentov na področju
informatike. Njihov program je zelo praktično usmerjen in s tem so njihovi
študenti po končanem študiju dodobra opremljeni z znanjem za iskanje dobre
zaposlitve. Naše delo je obsegalo široko paleto znanj od dela na aplikacijah za
operacijski sistem android do ukvarjanja s kibernetsko varnostjo. V slednje pa je
bilo zajeto dvojno potrjevanje uporabnika za avtorizacijo iz različnih naprav.
Spoznali smo tudi temelje oziroma načine, s katerimi naj bi vsiljivec vdrl v naš
računalniški sistem, mi pa smo se jih naučili prepoznati ter mu izničiti te
možnosti. Naš glavni del pa je obsegal projekt konfiguracije usmerjevalnikov za
delovanje celotnega sistema v, na primer, nekem hotelu. Tako sem na tem
področju ugotavljal njegove šibkosti ter ga konfiguriral. To simulacijo okolja
smo izvajali z usmerjevalniki Mikrotik na šoli. Z delom na teh projektih sem
spoznal ogromno novih stvari, kot so konfiguriranje usmerjevalnikov ter
programiranje v jeziku Java. Pridobil sem tudi široko paleto novih angleških
besed ter nekaj osnov španščine. Izpostavil pa bi tudi lokacijo šole, saj je bila
praktično le sto metrov stran od plaže, tako da je bilo učenje v takšnem okolju
še toliko boljše.

SEVEDA PA NI MANJKALO SPROSTITVE
V našem času na otoku smo obiskali številne znamenitosti kot so Roque Nublo,
zaliv Mogan, najvišjo točko otoka Pico de las Nieves, ogledali smo si tehnični
muzej in še in še bi lahko našteval. Vendar bodo slike povedala več kot besede.

Slika 1: Roque Nublo

Slika 2 in 3: Puerto de Mogan

Slika 4: Teror

Slika 5 in 6: Maspalomas Dunes

Slika 7: Sončni zahod na plaži Las Canteras

ZAKLJUČEK
Za odločitev opravljanja prakse v tujini mi ni niti malo žal, ravno nasprotno,
priporočal bi jo vsem. Kdor okleva, naj se samo prijavi in prepriča na lastni koži,
ne bo mu žal. Sam sem s tem pridobil veliko novih izkušenj za delo z različnimi
ljudmi, izboljšal govorjenje angleščine ter malo tudi španščine pri govorjenju,
roke pa so bile prav tako skozi ves čas v pogonu (pantomima). Kakor koli,
doživel sem ogromno novih stvari ter najpomembneje, pridobil ogromno
novega znanja na področju informatike, kar pa je bil tudi moj cilj. S tem
znanjem pa bom svojo pot nadaljeval v Sloveniji.

Martin Mrgole

