Štěpánka Nováková, Forest of Hearts, Stratford-upon-Avon, Anglie
,
Na stáži jsem byla v Anglii v městě Stratford-upon-Avon na tři týdny. Stáž jsem mohla
absolvovat díky škole, na které studuji – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace a zároveň díky
evropskému programu Erasmus+. Měla jsem možnost pracovat pro neziskovou
organizaci Forest of Hearts. Tato organizace se snaží o založení a vypěstování
zahrady nedaleko Stratfordu nad Avonou. Zahrada by měla být přístupná všem lidem
a sloužit by měla jak k relaxaci, tak i k vzdělání. Mým úkolem bylo vytvářet převážně
propagační materiály o firmě pak i plakáty na akce, které organizace pořádala a loga
pro jeden z projektů organizace. Nevěnovala jsem se jen grafice, ale měla jsem
možnost i fotografovat v zahradách a své fotky dále upravit a použít do prezentací
např. o bylinách, které se v budoucnu použijí jako informační tabule pro návštěvníky
zahrad. Díky této praxi se velice prohloubily mé znalosti v grafických programech,
naučila jsem se samostatnosti a zodpovědnosti, měla jsem možnost poznat pracovní
prostředí, v kterém bych v budoucnu ráda pracovala, naučila jsem se jak
komunikovat s nadřízeným a jak se dohodnout a spolupracovat na zadaném úkolu.
Tato stáž mi také pomohla v znalosti anglického jazyka, měla jsem možnost strávit tři
týdny v Anglicky mluvící zemi, odposlouchat spoustu výrazů denní potřeby, byla jsem
nucena oslovovat lidi a komunikovat s nimi. Teď už více rozumím mluvené angličtině
a nemám takový problém s odpovídáním a reagováním na otázky. Bydlela jsem
spolu s dvěma mými spolužáky na koleji v Solihullu. Měli jsme krásný byt s tím, že
každý měl vlastní pokoj s koupelnou, kuchyň byla společná a skvěle zařízená. Kolej
byla v centru, takže nebyl problém s dopravou a nakupováním potravin. Stravovala
jsem se sama z peněz, které mi grant poskytl.
Svůj volný čas jsem strávila převážně ve Stratfordu nad Avonou po práci. V rodném
městě Shakespeara jsem měla možnost strávit spoustu času a celý si ho důkladně
projít. O víkendech jsem jezdila do centra města Birminghamu a navštívila jsem pár
hlavních památek a zajímavých architektonických budov. Z grantu, který mi projekt
Erasmus+ poskytl, mi bylo hrazeno ubytování, strava a doprava. Před odjezdem bylo
potřeba navštěvovat přípravný kurz ve škole, který byl nad rámec vyučování. Tyto
hodiny byly určitě užitečné, protože jsme měli možnost se dozvědět informace o zemi
a o městě do kterého jedeme, něco o kultuře Anglie a zároveň jsme se zaměřili na
témata z anglického jazyka, která nám dělaly problém.
Stáž byla určitě vydařená, měla jsem skvělé pracovní místo, kde jsem pracovala
s milými a příjemnými lidmi. Ubytování bylo nad moje očekávání a díky finančním
prostředkům, které mi byli z grantu poskytnuty, jsem byla finančně plně
zabezpečena. Stáž mi přinesla spoustu nových zkušeností a pozitivních zážitků.

