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Letos, stejně jako v loňském roce, jsem se zúčastnila neplacené
pracovní praxe v rámci projektu Erasmus + ve spolupráci se Střední
uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Železném Brodě.
Vzhledem k tomu, že mé předchozí zkušenosti s tímto programem
byly nad má očekávání a po všech stránkách skvělé, bez váhání jsem
se přihlásila i letos.
Pracovala jsem i bydlela ve Stourbridge, menším městě kousek od
Birminghamu, po dobu jednoho měsíce. Byla jsem umístěna do
firmy Martin Andrews Glass design. Jedná se o malé sklářské studio
s hutí a připojenou galeríí, umístěné v turistickém areálu Ruskin
glass centre. Hlavním produktem výroby je ručně foukané
a tvarované hutní sklo.
Náplní mojí stáže byly především pomocné a dokončovací práce
jako příprava dílny na provoz, pískování, plošné a hranové broušení,
obsluha chladící pece, čištění a leštění výrobků, balení, údržba
dřevěných forem, asistování během hutní výroby a podobně.
Při práci na dílně jsem využila své předchozí znalosti, jak z loňské
stáže, tak ze školy. Také jsem si vyzkoušela více z hutní výroby, což pro mě bylo nové a práce na huti mě moc
bavila.
Myslím, že je pro každého studenta velmi přínosné, vyzkoušet si, jaké to je být zaměstnaným člověkem, být
zodpovědný za svou práci a dodržovat dannou pracovní dobu. Tyto zkušenosti vám pomůžou při hledání
budoucí profese. Delší pobyt v Anglii bez česky mluvících vrstevníků vás navíc přiměje jednat s lidmi jen
v angličtině, což je ten úplně nejlepší způsob jak se naučit dobře cizí jazyk a tuto možnost já osobně velmi
oceňuji vzhledem k tomu, že v září nastupuji na univerzitu, kde jedním z mých studijních oborů je angličtina.
Ubytování jsem měla zajištěné v rodině s již odrostlými dětmi mého věku, což byla také výhoda, protože
máte alespoň někoho s kým můžete potrénovat angličtinu aniž byste si připadali hloupě, že neovládáte
perfektně gramatiku a po večerech můžete zajít na pivo  . Stravování jsem měla vlastní, což je trochu
škoda, protože bych třeba vyzkoušela více z anglické kuchyně. Ale na druhou stranu všechny vaše výdaje
včetně dopravy, ubytování i jídla máte hrazené z fondu Evropské unie, takže se nemusíte obávat nedostatku
financí a můžete si nakoupit vše potřebné a navštívit množství
restaurací a barů.
Pokud přemýšlíte nad tím, že byste se také rádi zúčastnili ale
váháte, protože si nejste jisti svou angličtinou nebo schopností
fungovat samostatně v cizí zemi, nemusíte se ničeho bát.
Zaměstnanci projektu tady v Čechách i v Anglii jsou vám se
vším nápomocní a nestane se, že byste přijeli na neznámé
místo a nevěděli co máte dělat, kam jít, nebo na koho se
obrátit v případě jakéhokoli problému. Je to skvělá zkušenost
do života, poznáte nové lidi, ověříte si jak na tom jste, když se
o vše nestarají vaši rodiče a třeba si uděláte z Anglie vysněnou
zemi, kde byste jednou chtěli žít, tak jako já.

