Erasmus+ mobility žáků – odborné praxe v zahraničí
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Měli jsme možnost vybrat si lokalitu, kam chceme jít na praxi. Bylo to
buď v Corku v Irsku, nebo v Birminghamu a v Portsmouth v Anglii. Já osobně
jsem si vybral Portsmouth, protože jsem se chtěl podívat do jižní Anglie. Stáž se
konala díky naší škole SPŠE V Úžlabině a taky programu Erasmus+, který nám
zaplatil grant na celou stáž v Anglii.
Pracoval jsem v kavárně Game over, která se nachází poblíž centra
Portsmouth. V této kavárně si zákazníci můžou zahrát na téměř všechny staré
a některé novější herní konzole. Dále si tam můžete koupit také něco
k občerstvení anebo kávu. Majitel kavárny také pořádá výstavu starých konzolí
v místním muzeu. Mojí pracovní náplň tvořilo: pomáhání zákazníkům
s konzolemi a počítači, zapínání všech zařízení, náhrada nefunkčního softwaru
pro zachycování videa, oprava a odvirování počítače. Při této práci jsem si ověřil znalosti, co jsme se učili
v prvním a druhém ročníku. Věci, o kterých jsem nic nevěděl, jsem si musel vyhledat na internetu, nebo jsem se
zeptal mého mentora, který byl majitelem této kavárny. Ze začátku mi dělalo problémy rozumět některým
Angličanům, protože na mě mluvili moc rychle, anebo jsem jim nerozuměl kvůli přízvuku. Po týdnu jsem si na to
ale tak nějak zvyknul a už jsem rozuměl lépe. Také jsem tam víc pochopil, kdy používají jaké časy. Takže si
myslím, že to byl velký přínos k mé angličtině.
Ubytováni jsme byli v rodinách po dvou. Já a můj spolužák jsme bydleli v dvoupatrovém domku
v Southsea, ve kterém bydleli starší manželé. Oba byli strašně moc hodní a vstřícní. K večeři nám vařili vynikající
večeře. Ke snídani jsme měli k dispozici cereálie nebo toasty. Ve volném čase jsme většinou šli někam na jídlo
nebo na nákupy. O víkendech jsme byli jako celá skupina v Brightonu, Spinnaker Toweru anebo v Portchester
Castle. Vždy nám vyšlo počasí, takže to bylo perfektní. Nejvíce se mi líbil výhled na Portsmouth ze Spinnaker
Tower. Veškeré věci jsme měli hrazené z grantu, jako: letenky, jízdenky, ubytování. Dále jsme dostali docela
velké kapesné, za které jsme si mohli kupovat jídlo.
Před odjezdem na stáž jsme chodili po škole na přípravné kurzy. Tam jsme se dozvěděli užitečné věci,
které budeme potřebovat v Anglii. Také jsme si tam naplánovali výlety na víkendy.
Jsem rád, že jsem měl možnost zúčastnit se této stáže. Poznal jsem díky tomu, jak to chodí v jiné zemi.
Zlepšil jsem se v anglickém jazyce a získal jsem praxi ve svém oboru. Tuto praxi v cizině můžu jen doučit,
protože je to opravdový zážitek.
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