Erasmus+ mobility žáků – odborné praxe v zahraničí
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V termínu 23. 4. až 13. 5. 2017 jsem se zúčastnil zahraniční stáže
organizované projektem Erasmus+ a Střední průmyslovou školou
elektrotechnickou V Úžlabině. Třítýdenní kurz, který jsem absolvoval
v Anglii v městě Portsmouth. Této zahraniční stáže se zúčastnilo
celkově 24 studentů, 12 se mnou v Portsmouth, 4 ve městě
Birmingham a poslednách 8 v Irsku ve městě Cork.
Celé tři týdny jsem pracoval ve firmě British Heart Foundation, která
se zabývá prodejem zbožím od elektrických spotřebičů, přes oblečení
až k nábytku. Tato firma slouží výhradně jako charitativní společnost,
jelikož 25 % z celkové ceny zboží jde na charitu. První dva týdny bylo
mím úkolem testování elektronických zařízení, jakmile jsem zařízení
zkontroloval a všechno fungovalo, tak jak mělo jsem zařízení
zaregistroval do systému a nacenil ho podle tabulek, které jsme měli
k dispozici. Pak následně bylo zboží zkontolováno, jestli je bezpečné
k použítí. Jakmile byly splněné veškeré kroky tak poté šlo zařízení do
prodeje.
Jelikož dost testovaných elektronických zařízení jsem znal už
z domova tak práce byla velice jednoduchá a nenastal žádný problém.
Ale přece jen jsem se naučil mnoho nových věcí. Například: výměna
zásuvky (jelikož byla potřeba výměna staré zásuvky se starou normou
na novou), instalování televizních programů, zprovoznění elektrichých
zařízení (najít příčinu problemu a vyřešit ji). A v poslední řadě rozvíjení
či zdokonalení anglického jazyka: mluvený projev, prozumění,
zlepšení slovní zásoby.
Ubytováni jsme byli po dvojici v hostitelské rodině. Od rodiny jsme dostávali snídaně a večeře. Na obědy
jsme měli vyhrazený čas v práci a bylo to kolem 15 minut až 1 hodina.
Ve volném čase jsme procházeli město, naštěvovali památky a turistická místa. Dobré na tom bylo, že
veřejnou dopravou jsme se mohli dostat kamkoliv nebylo nic na tom složité.
Celkový grant nám zaplatil leteckou dopravu do Anglie a následně zpět do České republiky, veřejnou
dopravu po celé tři týdny, ubytování v rodině a stravu, a kapesné, za které jsme si mohli koupit, co jsme
chtěli.
Abych se toho všeho mohl zúčastnit, musel jsem chodit před staží na přípravné kurzy na naší škole.
Kurzy se konali vždy v domluvený termín a byly zásadně po vyučování, takže jsme museli po konci
školy zůstavát a čekat na kurz. Ale na druhou stranu mě kurz připravil dostatečně na následnou stáž,
takže si nemůžu na nic stěžovat.
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