Erasmus+ mobility žáků – odborné praxe v zahraničí

Jan Strachota – Independent 4 life (Anglie, Portsmouth)
Ve dnech 21. dubna až 12. května, jsem se zúčastnil stáže v Anglickém městě Portsmouth.
Tento pobyt nám podporoval program Erasmus+, který je programem od Evropské unie, který
spolupracoval s naší školou, Střední průmyslovou školou elektrotechnickou V Úžlabině Praha 10.
Program studentům umožnuje získat pracovní zkušenosti v cizích zemích, a to pro lepší budoucí
uplatnění na trhu práce.
Pracoval jsem ve firmě Independent 4 Life, která se zabývá prodejem speciálně upraveného
koupelnového a kuchyňského vybavení a příslušenství. Většinu svých prodávaných produktů přetvářejí
ve 3D programech, kde k nim vytvoří propagační výkresovou dokumentaci a fotorealistické snímky,
nebo vytvoří vybavení celé místnosti. Ale momentálně mají vedlejší
projekt s názvem Core Graphene. Tento projekt souvisí s návrhem
koupelen, který vytvářejí. Je to deska, která se dává do koupelen pro
sprchové kouty. Tato deska má mnoho ochran proti propálení, proti
pádu, proti zničení, a další ochrany, které jí chrání. Moje náplň práce
spočívala v tom, že jsem dělal servis počítačů. Pracoval jsem na
výměně součástek k počítači, přeinstaloval software a nainstaloval
programy, které byly potřeba. Na týden jsme s prací odjeli do
Londýna, kde byl veletrh Grand Design Life, tento veletrh spočíval
v představení a prodejem Core Graphene, se kterým jsme zde byli. Já
s Honzou jsme zde pracovali s počítačem. Každý den jsme
kontrolovali počítač, jestli v něm není nějaká chyba, aby mohl
pracovat stejně jako počítač v kanceláři. Zdokonalil jsem si zde práci
s počítačem a programy v něm, které jsem zde využíval opravdu
hodně. Tyto programy, a vše kolem nich, byly v anglickém jazyce,
takže jsem si zde zdokonalil jak mluvenou angličtinu, tak technickou
angličtinu.
Ubytování jsme měli v hostitelských rodinách, kde jsme měli jídlo a ubytování v podobě
polopenze. Volný čas po práci probíhal spíše odpočinkovou formou. Dojížděl jsem do práce vlakem,
takže cesta vlakem tam a zpátky byla únavná, takže většinu času jsem odpočíval. O víkendech jsme byli
s paní profesorkou Aoudj na výletech a poté co
odjela, tak jsme byli sami. Byli jsme se podívat
v Brightonu, Spinaker Tower, Portchester Castel
a spoustu dalších objevů po Portsmouth.
V Londýně
jsem
navštívil
Big
Ben,
Buckinghamský palác a spoustu dalších míst.
Z grantu jsme měli hrazené MHD, ubytování,
a ještě nám zbylo kapesné na veškeré další
výdaje.
Příprava na stáž probíhala i ve škole, kde jsme navštěvovali kurzy anglického jazyka od projektu
Erasmus+, kde jsme se dozvěděli velice užitečné informace ohledně Anglie, života a zvyklostí v ní. Stáž
můžu vřele doporučit, a jsem velice rád, že jsem měl možnost se zúčastnit. Je to pro mě velice dobrá
pracovní zkušenost, spojená i se zlepšením anglického jazyka.

