Zahraniční stáž humpoleckých automechaniků
3. září 2018 jsme odjeli společně se 3 spolužáky ze zemědělských oborů na měsíční stáž do
SRN v rámci programu Erasmus+. Naším cílovým městem byl Ludinghausen v Severním Porýní –
Vestfálsku.
V areálu spřátelené střední školy jsme byli ubytováni ve školní ubytovně, která byla vybavena
veškerým kuchyňským zařízením, na pokoji jsme měli i televizor a počítač.
Druhý den ráno jsme nastoupili do značkových autoservisů Mercedes a BMW. Naším hlavním
úkolem bylo poznat prostředí zahraničních autoservisů, zapojit se aktivně do jejich diagnostické i
opravářské činnosti. Příjemně jsme byli překvapeni přátelským přístupem všech automechaniků
k nám. Němečtí kolegové nás ochotně seznamovali s pracemi při opravách automobilů, předávali
nám zkušenosti, pomáhali nám při řešení problémů. I když jsme moc německy nemluvili, anglicky
nebo i posunky jsme vždy našli společnou řeč.
Po pracovní době jsme se museli sami o sebe postarat. Měli jsme finance na stravování i na
dopravu a tak naše první kroky vedly do nákupního střediska. Většinou jsme si něco teplého uvařili na
ubytovně, ale někdy jsme zašli do restaurace nebo do bufetu.
O víkendech jsme se navštěvovali s dalšími stážisty a podnikali výlety na jízdních kolech po
okolí. Jezdilo se nám dobře, neboť všude se rozkládala Severoněmecká nížina protkaná říčními
kanály, které jsme přejížděli po nadjezdech, ale někdy i podjížděli tunely. Vlakem jsme se nejdále
podívali až k nizozemským hranicím.
Dohled nad námi měl po celou dobu německý pan učitel, s domovem jsme se domlouvali
přes počítač.
Velkým zpestřením pobytu byla návštěva automobilového veletrhu ve Frankfurtu, kam jsme
odjeli společně s německými studenty. Hlavní náplní veletrhu byla diagnostická a opravářská
technika, což nám vhodně doplnilo poznatky ze stáže.
Na závěr byla uspořádána tisková konference, kde se hodnotil průběh stáže a její výsledky.
Nám všem se na stáži velmi líbilo, farmáři i majitelé autoservisů byli s naší prací také velmi spokojeni.
Rádi bychom zase někdy brzy vyrazili do zahraničí!
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