Erasmus+ mobility žáků – odborné praxe v zahraničí

Jan Körbler - New Life Media, Irsko
Díky Střední průmyslové škole elektrotechnické V Úžlabině a programu Erasmus+ jsem se
mohl zúčastnit odborné stáže v Irsku ve městě Cork v termínu 22. 4.–12. 5. 2017. Svou práci
jsem odváděl v příjemném prostředí společnosti New Life Media. Jde o křesťanskou rádiovou
stanici, která se snaží nenásilnou formou rozšířit povědomí o Kristu
a jak oni tvrdí, dává lidem v Corku naději.
Můj primární úkol byl servis veškeré výpočetní techniky v rádiu.
Servisoval jsem jak počítače, tak síťové prvky. Vzhledem k tomu, že
nutnost servisovat nebyla tak častá, začal jsem s jedním
spolupracovníkem (dnes již přítelem) pracovat na velmi zajímavém
projektu, který spočíval v komunikaci mezi dvěma počítači
Raspberry PI přes internet.
Má práce byla velice zajímavá. Vyzkoušel jsem si věci, které zkrátka
ve školním prostředí není možné zrealizovat. Programoval jsem
v jazyce Python, s nímž jsem se do té doby nesetkal, vyzkoušel si
práci s operačním systémem Linux, zjistil jsem, jaké je vyvíjení
vlastního projektu a zlepšil si komunikaci v Anglickém jazyce.
Prakticky jsem zužitkoval veškeré mé teoretické
i praktické znalosti vyjma znalostí z elektrotechniky
a datových přenosů. Z pohledu anglického jazyka si
myslím, že jsem se zlepšil ve všem, v čem jsem mohl, za
což jsem velice rád.
Ubytování, dle mého názoru, bylo lepší jak v luxusním
hotelu. Já i další dva stážisté jsme měli vlastní pokoj
s dobrým internetovým připojením. Navíc byla paní domácí výborná kuchařka, takže jsem se
vždy celý den těšil na večeři. Paní domácí byla také velice dobře informována o všem, co se
dalo v Corku dělat ve volném čase. Stačilo se zmínit o místu, kam jsem třeba se skupinou chtěl
vyrazit a řekla všechno, od vzdálenosti, přes její názor na
místo, až po přesném odhadu doby jízdy.
Se skupinou jsem tedy navštívil Killerny park, BlackRock
castle, Blarny castle a stavili jsme se též v Kinsalle, kde jsme
strávili příjemný čas na pláži u moře.
S penězi naštěstí problém nebyl. Z grantu jsem měl hrazeno ubytování i dopravu z Prahy
a navíc jsem dostal i kapesné, které pokrylo zbytek nákladů spojených se stáží.
Stáž tedy beru jakožto významnou zkušenost do budoucího života. Mrzí mě, že netrvala déle,
ale vše je lepší než nic.
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