THOMAS MORE HOGESCHOOL / MECHELEN, BELGIJA
ŠTUDIJSKA IZMENJAVA
Smer NOTRANJA OPREMA / september 2019 – januar 2020

Za to inštitucijo sem se odločila po priporočilu moje sošolke, ki je bila na
izmenjavi leto prej. Belgijo sem poznala že od prej, za kratek čas sem jo
obiskala predhodno dvakrat, pa tudi letalske povezave so dobre. Če sem
potrebovala kakšnem nasvet, sem lahko vprašala tudi sorodnike, ki so nekaj
let živeli v Bruslju.
Na urniku sem poleg Studia in AutoCad-a imela tudi druge predmete, ki niso
bili povezani z notranjo opremo, a sem se zato naučila flamščine, kako
komunicirati z drugimi kulturami in kako sodelovati pri pouku brez
klasičnega sedenja v klopeh. Pri studiu smo dizajnirali tri različne projekte:
GIDE, Ecodesign Challenge Cirkel Sector in oblikovanje pohištva za Heritage
Haspengouw. Zadnjega smo dizajnirali za realne stranke, organizacijo ki
ohranja različne tipe dediščine. Po zaključenem projektu GIDE smo imeli
poseben zaključek; profesorji so nam točili pijačo in se družili s študenti.
Šola oziroma kampusi kot sami so bili zame zelo zanimivi in veliko večji kot
sem pričakovala. Vsak je bil poseben na svoj način, a skupno jim je to, da so
za študente vsak dan na voljo brezplačna jabolka, v kavarni, avli ali ateljeju
pa so klavirji, na katere lahko igra kdorkoli. Kampus za notranje oblikovanje
že ob vstopu vzbuja zanimanje, poleg ateljejev, knjižnice z materiali, veliko
mesti za učenje ali druženje pa vsebuje tudi prostor za 3D printanje, rezanje
z laserjem, šivanje in veliko delavnico za obdelavo kovin, lesa in plastike.
Raziskovala sem Mechelen, saj sem tam tudi živela. Obiskala pa sem tudi
Dinant, Bruselj, Antwerpen, Leuven, Gent; Eindhoven in Delft na
Nizozemskem ter božično tržnico v Kölnu. Včlanila sem se v ESN skupino,
kjer sem spoznala veliko ljudi iz drugih držav, belgijski študentje pa so
postali moji prijatelji ker sem se včlanila v skupino Intermedia, eno izmed
tipičnih belgijskih študentskih skupin. Pri učenju flamščine so veliko
pripomogli tudi prijatelji, s katerimi sem živela v pastoralnem centru.
Januarja sem delala kot pripravnica v mladem podjetju Nachtraven, saj sem
imela veliko prostega časa, tega pa sem želela izkoristiti za nabiranje
izkušenj. Za pomoč pri iskanju primernega podjetja sem prosila
koordinatorja na šoli, nato pa sama kontaktirala podjetja. Tam smo se
razumeli odlično, šefa sta bila zelo prijazna in pripravljena obrazložiti ali
pokazati tudi kakšno stvar, ki ni bila direktno povezana z delom. Zaradi njiju
sem še bolj spoznala Mechelen in različne dobavitelje ter dobila pomembne
izkušnje pri izmeri stanovanja, iskanju idej za projekte, načrtovanju, 3D
modeliranju in obisku lokacij, kjer se odvijajo prenove ali opremljanje tik
pred zaključkom del.
In nasvet za študente na izmenjavi: raziskujte mesto in državo, kjer živite,
družite se z novimi prijatelji, vključujte se v ESN ali druge študentske
skupine, udeležujte se dogodkov in zabav in bodite predvsem
samoiniciativni, ne čakajte le na pobudo drugih. Uporabna je tudi Facebook
skupina Slovenci v Belgiji in seveda aplikacija Google Prevajalnik, ker zelo
olajša vsakdan.
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