Barbora Ansorge – Farmyard Kindergarten – Irsko

V rámci sociálního praktika a projektu školy, jsem měla možnost vyjet na měsíc do cizí země a to v mém
případě do Irska – Corku. Naše škola (Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková
organizace) se zapojila do programu Erasmus+, díky čemuž jsme v rámci evropského projektu dostali
peníze na cestu, ubytování i kapesné na pobyt.
Pracovala jsem tam s malými dětmi v irské outdoorové školce –
Farmyard Kindergarten.
Mojí náplní práce bylo hlídání dětí, hraní si s nimi, poskytování fyzické i
duševní pohody, zpívání písní a tancování v kroužku. Když potřebovaly,
tak jsem s nimi chodila na záchod do budovy, protože jsme byli vždy
venku a to celý den za každého počasí. Nosila jsem jim pití a převlékala je
ze zabahněného a mokrého oblečení. Často jsem jim jen poskytovala
vyžadovanou pozornost, houpala je na houpačkách (hodně, protože to
měly opravdu rády a nikdy je to neomrzelo). Starala jsem se ale i o
pořádek a čistotu, zametala jsem, luxovala, myla nádobí a připravovala
stolky. Četla jsem dětem z knížek, pekla chleba, modelovala z modelíny a
cvičila jógu, ale to jen výjimečně, když jsme byli uvnitř.
Na stáži jsem se naučila pracovat a komunikovat s dětmi ve věku 2-5 let.
Zdokonalila jsem se v řešení krizových situací (např. hádky, úrazy, pády, odřeniny nebo smutky).
Porozuměla jsem více individuálnímu přístupu a potřebám každého dítěte. Naučila jsem se přijímat
kritiku i pochvalu od nařízených. Zvládla jsem čelit nepříznivému počasí a udržet si většinou pozitivní
přístup. Zdokonalila jsem slovní zásobu v okruhu dětí a práce s nimi spojené.
Ubytování bylo příjemné, jen trochu chladné. Bydlela jsem
s dalšími dvěma děvčaty od nás ze školy.
Volný čas jsme ve většině případech trávily pospolu, chodily
na různé výlety a celkově si to moc užily. Navštívily jsme
například Blarney Castle, Blarney Stone, Blackrock Castle,
Dublin a spousty dalšího.
Před odjezdem jsme chodili na přípravné kurzy angličtiny,
kde jsme se učili něco málo o historii Irska a o irské kultuře a
dále jsme procvičovali slovní zásobu a učili se užitečné fráze.
Na pobytu jsem si osvojila irský přízvuk a naučila se pohotověji reagovat na malé děti. Obecně mě tato
zkušenost velmi obohatila.

