Karolína Skřičková, Goodwins, Anglie
Na měsíční stáž jsem jela do Anglie, do malého přímořského města jménem Portsmouth. Jeli jsme
v termínu od 6. Května do 3. Června. Dostala jsem se na stáž díky naší Střední škole designu a módy
a programu Erasmus+.
Pracovala jsem v malé firmě Goodwins, která se nacházela v centru města.
Firma funguje jako tiskárna, ale také si k nim můžete přijít nechat upravit
fotky, nechat si udělat dárkové předměty, koupit fotoaparát nebo například
flashku a jejich hlavní činností bylo vyrábění vlastních rámečků.
Za úkoly jsem měla třeba retušování fotek, stříhání negativů, vyrábění
grafických plakátů a jiné grafiky, nebo například pracování v Excelu. Jako
grafiku jsem vyráběla pozadí do jejich vlastního programu na účtování nebo
plakáty do prodejen v okolí, pracovala jsem ve Photoshopu a Indesignu. Jako
práci v Excelu jsem měla za úkol zapsat všechny produkty nacházející se
v prodejně a následně je vypsat a udělat databázi. Díky takovýmto úkolům
jsem se naučila lépe pracovat v různých programech a hlavně větší
samostatnosti a lepší komunikaci v cizím jazyce. Cizí jazyk jsem si zlepšila
nejen v komunikaci, ale také v psané formě a v porozumění.
Byla jsem ubytovaná se svou spolužačkou v malém řadovém domku v oblasti Southsea a od pláže
jsme to měli tak cca 10 minut. S námi byli ubytovaní ještě jiní cizinci, se kterými jsme se seznámili.
Strava byla typicky britská, což znamená zvláštní kombinace a s některými jídly jsem se dokonce
seznámila poprvé. Nejvíce mi chutnalo asi smažené kuře s česnekem a bramborovou kaší. Teplé byly
jenom večeře, protože v Anglii mají jiné stravování než tady.
Ve svém volném čase jsme chodili do města nebo jezdili na výlety. Já jsem se podívala do Salisbury,
na Stonehenge nebo také do Londýna. Do Londýna jsem se podívala s Němkou, co bydlela vedle
v pokoji a aspoň jsem si mohla zlepšit angličtinu a také jsem si udělala nové přátele, za což jsem
vděčná.
Z grantu jsme měli hrazeno MHD, cestu tam i zpět, ubytování a stravování, takže jsme za zbylé
peníze, co jsme dostali, platili třeba výlety.
Na stáž jsme se připravovali, dělali jsme anglické kurzy nad rámec vyučování a doma jsme dělali také
testy a řádně jsme se připravovali. Také jsme zjistili naši úroveň angličtiny před odjezdem a i na konci
po stáži, což je podle mě velké plus.
Za stáž jsem ráda, myslím si, že se povedla. Mám
díky ní spoustu nových zážitků, ať už negativních,
či pozitivních a mám díky ní nové přátele
z Německa nebo také ze Švédska. Zlepšila jsem si
celkově angličtinu a také další dovednosti
potřebné pro budoucnost. Jsem ráda, že jsem se
stáže zúčastnila a myslím, že ostatní by to měli
určitě zkusit taky. Přikládám fotky z pracoviště.

