Erasmus+ mobility žáků – odborné praxe v zahraničí

Aleš Figr, Spinnaker Waste Management, Anglie
Jel jsem na stáž do anglie do města
Portsmouth na 3 týdny. Stáže jsem se mohl
zůčastnit díky naší škole Střední průmyslové
škole elektrotechnické V Úžlabině a programu
Erasmus+. Pracoval jsem ve firmě, která se
jmenuje Spinnaker Waste Management. Tato
firma
se
zabývá
hlavně
recyklací
elektrospotřebičů a v podstatě všeho co
v sobě má baterii. Také dělá služby jako mazání disků a ničení dokumentů. Firma nebere věci
od každého člověka, ale jen od ostatních firem a podnikatelů. Ve firmě jsem rozebíral různá
elektronická zařízení a někdy pomáhal s vykládáním elektrospotřebičů. Na praxi jsem se
naučil, jak správně a efektivně používat různé nářadí k demontáži zařízení. Také jsem se
zlepšil v anglickém jazyce a to přesně, že rychleji reaguji na otázky a pokyny a dokázal jsem
více rozumnět nářečí. Po času mé stáže v Anglii jsem bydlel
v rodině, kde bydlelo i více lidí z cizích zemí, takže jsem si s nimi
mohl popovídat a dozvědět se tak více o jejich zemi. Jídlo v rodinách
a celkově v Anglii je jiné než u nás, ale rozhodně stojí za vyzkoušení.
O víkendech jsme navštěvovali různé památky a zajímává místa
v Portsmouthu jako je například Spinnaker Tower, nebo jsme
navštěvovali okolní města a jejich památky jako například Brighton
nebo Portchester Castle. První týden s namí v Anglii byla naše
doprovodná učitelka ze školy, ale po prvním týdnu jsme po
památkách chodili sami, což nás rozhodně naučilo, jak se
osamostatnit v cizí zemi. Po práci jsem někdy se spolužáky vyrazil
do centra do restaurací, které nám byly doporučeny rodinami, ve
kterých jsme bydleli, abychom mohli ochutnat anglickou kuchyni. Grantem jsme měli
hrazenou cestu do Anglie a zpět zní, také nám hradil ubytování, stravování a dopravu po
městě jako jsou vlaky a autobusy. Pro to, abych se mohl zúčastnit stáže, tak jsem se
připravoval chozením na kurzy v naší škole, které se konaly po vyučovacích hodinách. Stáž se
úspěšně vydařila a jsem rád, že jsem se jí mohl zúčastnit a tak zažít něco jiného než na co
jsem zvyklý.
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