Erasmus+ mobility žáků – odborné praxe v zahraničí
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Na zahraniční pracovní stáži ve Velké
Británii v Portsmouth jsem byl
3 týdny. Na tuto stáž jsem se musel
náležitě připravit, ale díky naší
Střední průmyslové Škole v Úžlabině
v Praze 10, kde jsme chodili na
přípravné kurzy, a organizaci
Erasmus+ jsem to bez problémů
zvládl.
Celé tři týdny jsem pracoval ve firmě
Dynamic Laser Solutions Ltd. Tato firma sídlí v Gosportu, což je asi hodinu cesty autobusem
z Portsmouth, ale dá se to zvládnout. Firma vyvíjí moderními způsoby řešení technických
problémů, konstrukcí a montáží rozvaděčů do nemocnice a vodní elektrárny.
Z počátku jsem v této firmě programoval převodník USB 5V na průmyslovou sběrnici 12V, ale
protože nejsem programátor tak jsem moc nevěděl, co dělám. Proto jsem si s vedoucím
dohodl, že tohle neumím a on mi vyhověl a od dalšího dne jsem mohl zapojovat rozvaděče.
Po zbytek stáže jsem střihal kabely, označoval je čísly a zapojoval je do rozvaděče.
V práci jsem se naučil mnoho nového. I když vlastně jsem pracoval na rozvaděčích, které
jsem zapojoval v létě na brigádě i tady v Čechách a ISO je v celé Evropě stejné.
Angličtina pro mě byla z počátku poměrně náročná. Přízvuk mi dělal největší problém, ale
čím jsem tam byl déle, tím více jsem jim rozuměl a po týdnu už jsem neměl žádný problém.
Byli jsme ubytovaní v rodině, a teda žijí dost odlišně než v Čechách. Bydleli jsme v zahradním
domku, byla tam poměrně zima, ale dostali jsme topení. Jídlo bylo každý den stejné. Ráno
toasty s marmeládou, nebo mléko s křupkami.
Ve volném čase a o víkendech jsme navštěvovali památky jako Portchester castle, Spinnaker
Tower, nebo třeba město Brighton. Přes týden jsem po práci chodil do místního obchodu si
nakupovat potraviny na svačiny a oběd,
protože ty jsme nedostávali.
Z grantu od Erasmus+ jsme měli hrazen
celý pobyt, cestu letadlem, ubytování,
snídaně a večeře, MHD po městě
a kapesné na jídlo a vstupy na památky.
Celkový dojem z této stáže je kladný.
Naučil jsem se spoustu nového a pomohla
mi i s procvičením anglického jazyka.
Pokud budete mít někdy podobnou
příležitost tak si ji určitě nenechte ujít.

