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Nasze praktyki odbyły się dzięki projektowi Erasmus i trwały miesiąc. Na całe szczęście cała podróż
nie trwała długo. Jak tylko wylądowaliśmy czekał na nas transport pod kampus, w którym
mieszkaliśmy przez tydzień. Mogliśmy tam poznać ludzi z różnych krajów. Po tygodniu
przeprowadziliśmy się do innego miejsca prawie w centrum Walencji. Obok naszej kamienicy
znajdował się dworzec kolejowy, warto wspomnieć też o arenie Plaza de Toros, na której odbywały się
koncerty oraz bitwy byków.



Na następny dzień wszyscy jechaliśmy w nasze miejsca pracy, żeby
poznać naszych pracodawców i dowiedzieć się jak tam dojechać.
Strasznie się wtedy stresowałam, ponieważ jako jedyna miałam
dojeżdżać metrem do pracy.. Na całe szczęście trafiłam do dobrego
salonu gdzie przywitali mnie bardzo życzliwie, zresztą Hiszpania
chyba słynie z tej swojej otwartości. Do pracy chodziliśmy codziennie,
każdego dnia mogliśmy nauczyć się czegoś innego. Nowe techniki
farbowania czy modelowania.



W wolnym czasie realizowaliśmy program kulturowy, dzięki któremu zwiedziliśmy piękne miejsca. Na
przykład mieliśmy wycieczkę do Oceanografic. W środku było bardzo dużo różnych zwierząt od
rekinów po ryby i meduzy. Chociaż wszystko robiło wrażenie to chyba najbardziej zostanie mi w
pamięci występ trenerów z delfinami.





Odwiedziliśmy również Park Turia, niesamowite ile ludzi tam przychodzi po prostu odpocząć albo
poćwiczyć. Zresztą jest tam pięknie, niesamowite wrażenie robią mosty. Gdzie każdy jest wykonany w
innym stylu.



Byliśmy również w Bioparku, gdzie zwierzęta mają tam bardzo zbliżone warunki do naturalnych co
dodaje tylko uroku temu miejscu.

W Muzeum Las Fallas oglądaliśmy niesamowite figury z poprzednich świąt. .









Dzięki tej niesamowitej przygodzie poznałam nie tylko nowy kraj i obyczaje. ale również samą siebie.
Nauczyłam się radzić w trudnych sytuacjach mimo obcego kraju i tego, że nie do końca znałam język
w którym tam się porozumiewa. Jak sama nazwa projektu “Nowe doświadczenie zawodowe - nowe
możliwości” wszystko było nowe i inne ale dużo się dzięki temu nauczyliśmy.


