Doprodružství s Erasmem
Dne 18. 5. 2019 jsem se vydal společně se 6 spolužáky na odborné praxe do Irska. Celá parta jsme
se vydala na tři týdny do irského města jménem sligo. Praxi nám zajistila
a umožnila Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě díky zapojení do
programu evrpské unie, Erasmus+.
Já a můj spolužák Honza jsme byli umístěni do firmy jménem
Tom Callery Ceramics. Tato firma se zabývá výrobou
keramických produktů, především uměleckých váz a obrazů.
Jediný pracovník je samotný majitel Tom Callery tudíž jsme
vytvořili opravdu příjemný blízký kolektiv.
Naší hlavní náplní práce bylo tvoření glazur. Glazuru jsme
vytvářeli za pomoci všemožných chemikálií. Chemikálie jsme
vždy nejprve pečlivě vybrali. Poté jsme navážili dané množství
chemikálií podle receptu. Smísili s dostatečným množstvím
vody a směs zhomogenizovali. Zhomogenizovanou směs jsme
propasírovali a připravili na test do pecí buď s oxidační
atmosférou nebo redukční atmosférou. Následovalo zhodnocení
testů.
Naší další náplní práce bylo lehké tvoření výrobků z hlíny jako
například: tvoření ptáčků, králíčků, vaz nebo obrazů. Téměř
poprvé jsem se setkal s keramikou a tvořením glazur. Díky vytváření glazur jsem se naučil jak jaká
chemikálie pracuje a funguje v peci. Vážení
a homogenizace pro mne nebyla novinkou ale díky tvoření v
provozu jsem se mohl zdokonalovat. Také jsem částečně
pochopil anglické chemické názvosloví.
Co se týče jazyka je zahraniční praxe to nejlepší co může být.
Díky fungování v Irsku jsem překonal strach z mluvení v
jiném jazyce a zlepšil se v komunikaci. I přesto že jsem
především zvyklý na ameický přízvuk tak jsem si Irský velice
rychle oblíbil.
Byl jsem společně s Honzou ubytován v hostitelské rodině.
Rodina byla velice milá
a ochotná, vozila nás, vařila i prala. Volný čas jsme využívali
k všemožnému cestování. Samotná agenturá nám zajistila a
zaplatila 3 různé výlety. Podívali jsme se například na
největší útes v Irsku, na vodopády nebo do Galway.
Grant pokryl 100% všech nákladů. Grant hradil ubytování,
stravu, dopravu ale i všechny výlety.
Před samotným odletem jsme chodili na přípravné anglické
kurzy vedené paní učitelkou Mannovou za pomoci američanky Kim. Také jsme dostali přístup na
tak zvané online practice kde jsme plnili daný počet hodin a zlepšovali se v anglickém jazyce.
Stáž se podle mého velice vydařila a rozhodně bych jel nejradši znovu a ještě na dýl než jen na tři
týdny. Doporučuji každému kdo bude mít v budoucnu příležitost se Erasmu zůčastnit.

