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Z januarjem sem začela svojo izmenjavo, ki je potekala v majhnem mestecu Winchester.  Mesto je 

ravno dovolj oddaljeno od glasnega Londona, da se je uspelo ogniti gneči, vendar pa dovolj blizu za 

poučne ali zabavne enodnevne izlete.  

Prednosti takega malega mesta so predvsem v miru in tišini, ki umirita živce in poskrbita za študij 

brez stresa. Tudi narava, ki mesto obdaja s travniki, parki, gozdički in močvirjem, poskrbi za 

nemoteno učenje. Sama šola se nahaja nekje v središču Winchestra, pod  zelenimi vrbami, poleg 

študentskega parka, pot do nje pa je, ne glede na začetno lokacijo, sanjska in mirna.  

Šola ponuja dostop do mnogih barvnih, tiskanih, tkalskih strojev, poleg tega pa omogoča pomoč 

študentom tudi izven pouka. Učilnice in predavalnice se nahajajo v dveh velikih stavbah, kjer je lahko 

najdi tri velike knjižnice, računalniške predavalnice, mnogo šivalnih strojev, likalnih pripomočkov, 

kiparskih in risarskih ateljejev ter še vrsto drugih stvar, ki jih študent praktične umetnosti lahko 

potrebuje. 

Predavatelji so vsi s področja študija in imajo zato veliko praktičnega znanja ter izkušenj, pomagajo pa 

tudi z različnimi kontakti, ki lahko začnejo kariero posameznika. 

Nasploh so ljudje izredno delavni in ustrežljivi, zato je vzdušje na šoli prijetno. Šolo bi priporočila 

vsem, ki si želijo resnega študija in bivanja v mirnem mestecu, kjer je največ ljudi na ulicah v soboto 

ter nedeljo, preostale dni pa vladata spokoj in tišina. 

Meni je izmenjava ponudila vpogled v moje načrte za prihodnost in mi dala nekaj idej za novo 

kariero. Čeprav je bil končni vtis nekaj popolnoma drugačnega od tistega, kar sem pričakovala, sem 

našla mnogo odgovorov na vprašanja glede poklica, predvsem pa sem se mnogo naučila o sebi ter 

svojih ciljih. 

 


