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Brane Šalamon

Pred štirimi leti je končala študij in
postala profesorica španščine na
ljubljanski filozofski fakulteti. Za
mnoge bi bil vrhunec, a Nika Torej
je hotela še več. Hitro je začutila
potrebo po pridobivanju novega,
dodatnega znanja in verjetno je
prav to razlog, da je kot študentka
izkoristila različne štipendije EU,
od Erasmusa do Comeniusa, v Ma-
dridu pa je končala program master
za poučevanje španščine kot tujega
jezika. Po končanem študiju so se ji
uresničile želje in sedaj ima svojo
jezikovno šolo NikaTeacher
(www.nikateacher.com), kjer s pre-
ostalimi tremi profesorji poučuje in
dela kot koordinatorka 30-članske-
ga kolektiva na eni izmed britan-
skih šol v programu sobotna šola.
Da Slovenka v Španiji poučuje
španščino, je kar neobičajno, toda
Niki Torej je uspelo. Ko je prišla na
Gran Canario, je začela poučevati
angleščino. Že štiri leta se ukvarja
tudi s poučevanjem španščine prek
skypa za tiste, ki se odločijo za seli-
tev v Španijo, ali pa tiste, ki želijo
jezik spoznati na drugačen način.
Ste odkrili nišo, da poučujete Slo-
vence španščino, in to na daljavo?
»Sem profesorica španščine in več-
na optimistka, ki s svojo ekipo pou-
čuje tiste, ki se želijo naučiti španš-
čine na nov in drugačen način, ena
izmed teh oblik je prav prek skypa.
Verjamem, da je v današnjem času
prilagajanje potrebam tistih, ki se
želijo učiti, bistveno. Zavedam se,
da je delovnik popolnoma druga-
čen, kot je bil pred desetimi leti, kar
pomeni, da je zelo težko obiskovati
tečaj na primer dvakrat na teden v
terminu, ki ti ga določi jezikovna
šola. Mi se prilagodimo potrebam
strank.«
Zagotovo še kdo razmišlja o selitvi
v tujino, vendar je težko zapustiti
dom, prijatelje, preteklost.
»Poznam veliko ljudi, ki so se pre-
selili v tujino in z njimi se pogosto
pogovarjam o življenju in delu. Kaj
je najtežje? Morebiti prav to, da
pustiš del življenja za sabo in se po-
daš v neznano. Ne veš, kaj bo prine-
sel jutri, in spoznaš prave prijatelje,
torej tiste, ki ti po selitvi še zmeraj
stojijo ob strani in te podpirajo. Je-
zik je pri selitvi lahko velika ovira,
zato je zelo pomembno, da se vsak,
ki se odloči za ta korak, najprej
nauči vsaj osnov jezika države, v
katero se seli. Odločitev za odhod
je vsekakor težka, ampak danes je
vse skupaj zelo olajšano, saj obsta-
jajo blogi in različne strani Sloven-
cev v tujini, imenovane »Slovenci
v …«, kjer lahko hitro dobite odgo-
vore na osnovna vprašanja, še pre-

den se preselite. Svoje odločitve
vsekakor ne obžalujem, ker sem v
teh šestih letih v tujini spoznala
ogromno različnih ljudi, se naučila
veliko novega in utrdila prijateljske
vezi s tistimi, ki mi največ pomeni-
jo.«
Službe ne čakajo. Tudi vas ni?
»Ne čakajo. Preden sem prišla na
Kanarske otoke s Comeniusovo šti -
pendijo, sem morala poslati več kot
50 prošenj, da bi delala brezplačno
na eni izmed šol na otočju kot asis-
tentka. Na moje prošnje ni bilo od-
govora, a sem na srečo v svoji prija-
vi lahko izbrala otok, kamor sem
želela kot novodiplomirana profe-
sorica. Ko sem bila sprejeta na šolo,
oddaljeno 30 kilometrov od mojega
novega doma na otoku, je bilo moje
razpoloženje vse prej kot rožnato.
Medtem ko sem delala kot asisten-
tka, sem začela iskati službo in po-
trebovala osem mesecev, da sem
dočakala prvi klic, ki je bil za en
dan dela na teden. To je bil moj za-
četek na Kanarskih otokih. Za us-
peh sta najpomembnejši vztrajnost
in profesionalnost pri vsem, česar
se lotiš. Mladi z dobrimi idejami so
vsekakor dobrodošli povsod. Na
Gran Canarii, kjer je glavno mesto
nekoliko večje od Ljubljane, je pri-
ložnosti ogromno! Dejstvo pa je, da
se moraš zavedati, da pot do cilja
nikoli ne bo potekala brez padcev
in samo navzgor.«
Za vas pravijo, da stremite k po-
polnosti.
»Perfekcionistka? Vsekakor! A ko
govorimo o popolnosti, moramo
vedeti, da se je ne da meriti, zato
moramo pogledati nanjo z drugega
zornega kota. Seth Godin (ameriš-
ki marketinški guru, op. p.) poudar-
ja, da je za uspeh v življenju potre-
ben 'buzzer management'. Ta zago-
varja, da je treba narediti korak na-
prej, še preden si stoodstotno pre-
pričan, da je korak pravi. Torej,
predstavljajte si, da imava vi in jaz
enako idejo – kako dolgo boš pri
ideji delal, jo pilil in oblikoval, pre-
den jo 'uradno' predstaviš? Tisti iz-
med naju, ki bo prvi naredil korak
naprej in idejo uresničil, zmaga. Ko
imaš svoj posel, je idej in priložnosti
ogromno, a če želiš napredek, mo-
raš najprej narediti prvi korak. Nih-
če ti ne pove pravega zaporedja ko-
rakov, roki za dokončanje ne ob-
stajajo, vse se zmeraj lahko naredi
še nekoliko bolje. Tvoj reakcijski
čas je torej tisti, ki te bo razlikoval
od drugih. Drugi del uspeha je po-
vezan s sodelovanjem z drugimi, če
je le mogoče, z najboljšimi. Obču-
tek, ko si obkrožen s tistimi, ki so
na svojem področju najboljši, je ne-
precenljiv. Tretji del uspeha je po-
vezan z nenehnim izobraževanjem

in končana fakulteta je na primer le
osnova, aktivna udeležba na semi-
narjih, sejmih, predstavitvah in od-
prtjih pa je bistvena za profesional-
ni razvoj.«
Je težko delati ob štirikilometr ski
plaži, ko se drugi sončijo in lenari-
jo?
»Kot večina uživam na plaži, ko
imam prosti čas, kar pomeni ob
koncih tedna ali med prazniki.
Krasno je delati v mestu, ki ima pla-
žo, čudovito podnebje vse leto in
delovne ljudi. Za primerjavo lahko
pomislimo na smučarsko središče

Pohorje v Mariboru ali Krvavec pri
Ljubljani. Je težko delati, ker se
drugi smučajo? Zmeraj sem rada
jasno zastavljala svoje cilje in bila
zelo dovzetna za roke. Priznati mo-
ram, da se na Kanarske otoke ni-
sem preselila zaradi plaže in deska-
nja. V Sloveniji sem trenirala od-
bojko devet let, kar pomeni, da sem
velik del svoje mladosti preživela v
šoli in v telovadnici, a imam trenut-
no druge prioritete. Čas, ki ga preži-
vim s svojimi učenci, je zame res-
nično dragocen, tako da me boste v
pisarni našli zjutraj in popoldne, pa

tudi zvečer. Moja služba je zelo ak-
tivna, zmeraj povezana z delom z
ljudmi, in to je tisto, kar me osreču-
je. Ko pa imam prost dan, pa najraje
potujem ali pa grem na jug otoka,
ker se lahko popolnoma odklopim
in aktivno uživam.«
Nika pravi, da je Slovenijo marsik-
do zamenjal za Estonijo ali kakšno
severno državo, veliko ljudi je takoj
pomislilo na mraz, ampak po eno-
letni pogodbi košarkarskega kluba
Gran Canarija z našim reprezen-
tantom Alenom Omićem je prepri-
čana, da je vsem jasno, kje je Slove-
nij a.
Povsem druga zgodba pa so verjet-
no naše predstave o Špancih, pri
čemer takoj pomislimo na plaže,
bikoborbe, počivanje in na to, da
gre marsikaj počasi.
»Stereotipi o Špancih so pri nas
globoko zakoreninjeni, a bi verjet-
no z enim obiskom Barcelone, Ma-
drida ali kar Gran Canarie videli,
da ni tako. Španija ima velike kul-
turne razlike med regijami, kar na-
redi državo bogato v smislu kulina-
rike, običajev in jezikov. V Španiji
so uradni kar štirje jeziki, kar da ve-
liko vedeti o kulturni raznolikosti.
Marsikdo ne ve, da so Kanarski
otoki prva regija Španije, ki je pre-
povedala bikoborbe že leta 1991.
Kar zelo preseneča, je organizacija
v trgovinah in na postajah, ljudje so
povsod v vrstah in so hkrati zelo
potrpežljivi. V Španiji živi več kot
46 milijonov ljudi, tako da menim,
da si mora podobo Španca vsak us-
tvariti sam.« n

Slovenci po svetu
NIKA TOREJ, PROFESORICA ŠPA N ŠČINE NA
KANARSKIH OTOKIH

Jezika vas
nauči tudi
od daleč
Pot do cilja ni nikoli brez padcev – Ob
odhodu na tuje je najtežje pustiti del
življenja za sabo in se podati v neznano Nika Torej je na Kanarskih otokih našla vse: odlično službo, fanta

in zadovoljstvo pri svojem delu. / foto: Aljoša Petrič
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