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Dragi študent/ka, 

NikaTeacher je jezikovna šola, ki se nahaja na Kanarskih otokih, natančneje v Las Palmas de Gran 
Canaria, in se ukvarja s poučevanjem angleščine in španščine. Naša ciljna skupina so odrasli, torej tisti, 
ki se zavedajo, kako pomembno je govoriti tuje jezike, kar pomeni, da so visoko motivirani za dosego 
svojega cilja. Jezikovna šola je junija letos praznovala 3 leta, sama pa se ze več kot 10 let ukvarjam s 
poučevanjem tujih jezikov. Pri nas so ze opravile prakso študentke iz naslednjih smeri: Nika in Katja 
(prevajalki), Darja (učiteljica razrednega pouka), Eva (hispanistka) in Jana (grafična oblikovalka). Boš 
naslednji/a prav ti? J  

 

Trenutno je naša ekipa sestavljena iz 5 profesorjev angleščine in 3 profesorjev španščine. Za našo 
grafično podobo sodelujemo s profesionalnim fotografom Aljošo Petričem iz El momento perfecto ter 
Majo Zerak in Maticem Carlom iz Yes films. Ker sem tudi sama bila enkrat študentka (tako študentka 
na Univerzi v Ljubljani kot Erasmus študentka v Alcalá de Henares in Erasmus študentka na praksi v 
Madridu ter Comenius študentka na Gran Canariji), se zavedam, kako pomembno je, da si tekom 
študija pridobimo delovne izkušnje. Brez svojih izkušenj v tujini, danes zagotovo ne bi vodila svoje 
jezikovne šole na Gran Canariji. 

V nadaljevanju lahko najdeš opis delovnih mest za Erasmus študenta/ko, ki ga naša ekipa z veseljem 
pričakuje: 

Čas prakse  Prakso lahko opravi študent kadarkoli med avgustom 2021 in 
decembrom 2022: 
Minimalno 2, maksimalno 6 mesecev. 

Zahtevana splošna znanja  • Zanimanje za delovanje in vodenje jezikovne šole 
• Motivarnost za delo v ekipi 
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• Znanje angleškega jezika na sporazumevalni ravni (B1) 
Zahtevana specificna 
znanja (kandidat/ka lahko 
izbere moznost 1 ali 2 ali 
obe) 

Moznost 1: bolj namenjena učiteljem in prevajalcem   
Na primer: 
- Priprava objav za socialna omrezja (pisanje in obdelava pred objavo) 
- Pomoč v učilnici (asistent pri poučevanju in pripravi učnih 
materialov) 
- Pomoč pri administrativnem delu   
 
In/ali 
 
Moznost 2: Bolj namenjena študentom medijskih komunikacij, 
grafičnim oblikovalcem   
Na primer: 
- Oblikovanje spletne strani in blogov 
- Fotografija/Video: snemanje, slikanje in urejanje 
- Priprava materiala za marketing  
- Pomoč pri vodenju Instagrama 
*Kandidati ne potrebujejo poznavanja vseh vsebin 

Opis nalog  • Vpeljava v zivljenje v novi drzavi in seznanitev z nalogami - 
vsaj 2 tedna 
 

TEDENSKO:  
- Sestanek z mentorjem (namen: poročilo o poteku dela in 

analiza opravljenega dela) 
- Organizacija kolendarja in priprava seznama dela glede na 

izbrano delovno mesto 
 
DNEVNO:  

- Stik s tečajniki v angleščini ali španščini (v jezikovni šoli ali 
preko socialnih omrezij) 

- Uporaba socialnih omrezij  
- Administrativna dela (vnos podatkov o učencih v tabelo, 

priprava fotokopij, učnih gradiv – odvisno od delovnega 
mesta)  

Moznost nastanitve  Ne obstaja. 
*Kandidatu/ki se izroči seznam spetnih strani, kjer ima vpogled v 
najem stanovanj v Las Palmas de GC. 

Moznost plačila Ne obstaja. 
*Kandidatu/ki se nudi brezplačni tečaj spanščine ali angleščcine 1 – 2x  
na teden v vrednosti 60€ - 140€/mesec (odvisno od obstoječih skupin 
v trenutku prakse). 
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* Kandidatu/ki se nudi brezplačni tečaj »Copy writing-a« v vrednosti 
350€. 

Študijske smeri s 
prioriteto 

Fakulteta za druzbene vede (Oddelek za komunikologijo / Oddelek za 
sociologijo); Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 
(Oblikovanje vizualnih komunikacij / Slikarstvo); Filozofska fakulteta 
(študij jezikov ali katerakoli druzboslovna smer); FERI: Medijske 
komunikacije 

MUY IMPORANTEJ: Bolj kot študijska smeri je pomembna 
motivacija za delo v majhnem podjetju na razlicnih področjih in zelja 
po pridobitvi novih izkušenj. Če tvoja študijska smer ni zajeta, ampak 
veš, da bi lahko delo uspešno opravil/a, me vsekakor kontaktiraj! 

Nekaj več o nas http://nikateacher.com/ 
@nikateacher & @learnspanish_grancanaria 

 

Če se ti ponudba zdi pisana na kozo, so tukaj koraki za uspešno prijavo:  

1. Pošlji svojo prijavo na nika@nikateacher.com 
Prijava naj vsebuje 1) tvoj zivljenjepis, 2) čas opravljanja prakse in 3) razlog: ZAKAJ se prijavljaš 
na našo prakso (max 100 besed).  
Zadeva naj bo: Ime Priimek Erasmus praksa  

2. Izpolnitev vprašalnika  
Takoj, ko bomo prejeli tvojo prijavo, ti bomo poslali vprašalnik s 6 vprašanji na katere boš 
moral/a odgovoriti v angleščini ali španščini (kar ti gre boljeJ). 

3. Po upešno izpolnjenem vprašalniku boš povabljen/a na 10 minutni skype intervju. 

Če meniš, da je to prava izkušnja zate, ze poznaš korake! Mi se ze veselimo novega člana ekipe!  

Lep pozdrav, 

Nika Torej 

 

 


