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Jsem Anna Marie Bredlerová, studentka třetího ročníku waldorfského lycea v Semilech a měla jsem
šanci zúčastnit se měsíční stáže s programem Erasmus+. Po dobu celé stáže jsem bydlela v
přímořském městě Corku (irsky Corcaigh), na jihu Irska (irsky Éire).
Účelem mé stáže bylo splnění sociálního praktika,
proto jsem pracovala v instituci St Anne’s Day Nursery,
což je školka, speciálně určená pro “multicultured
children”, tedy děti nepocházející z Irska. To znamená,
že jsem měla tu vzácnou možnost, poznat nejen irskou
kulturu, ale trochu i jiné kultury. V práci jsem se první
dva týdny starala o děti od jednoho do tří let a další dva
týdny o děti mezi třemi a pěti lety. K tomu jsem každé
odpoledne chodila pomáhat do vedlejší školy
přistěhovalým dětem s úkoly. Mimo péče o děti a jejich
fyzickou a psychickou pohodu jsem pomáhala s
udržením čistoty komplexu. V práci jsem se toho dost
naučila, dalo mi to dost co se týče jazyka, ale i sociálních
dovedností a co je hlavní, zažila jsem tam spoustu
zábavy.
Co se týče procvičení se v angličtině, určitě jsem se zlepšila v porozumění i mluvě. S jazykem jsem
se setkávala v práci i volném čase a to v různých podáních a s různými přízvuky. Ze začátku jsem
měla velký problém s irským akcenem, ale po týdnu už bylo vše v pořádku.
Ve volném čase jsem s přáteli poznávala Cork a jeho okolí, ochutnávali jsem irské jídlo a
seznamovali se s irskou kulturou. Navštívila jsem hodně parků, městeček, hospůdek, hradů, atd.
Výlety, jídlo, MHD, zkrátka vše mi
bylo hrazeno z fondu Erasmus+ a peníze
mi úplně stačily. Z fondu mi bylo placeno
také ubytování a stravování. Během stáže
jsem bydlela v hostitelské rodině. Bydlela
jsem, ještě se dvěmi mými kamarádkami,
u jedné starší paní, která pronajímala celý
dům lidem různého věku i národnosti,
tudíž jsem se i ve volném čase setkávala s
různými lidmi. Co se týče stravování, tak
jsem si vařila sama z jídla, které nám naše
hostitelka koupila. To mi naprosto
vyhovovalo, protože už jsem měla
zkušenosti z minulého roku, kdy jsem se zúčastnila podobného projektu a celý měsíc jsem byla
krmena pouze polotvary a mraženými pokrmy. Ubytování bylo naprosto perfektní.
Stáž hodnotím velmi kladně. Moc mi přinesla a jsem velmi vděčná, že jsem měla možnost se
zúčastnit. Samozřejmě ne vždy bylo vše úplně růžové, jako třeba počasí bylo naprosto úděsné, tolik
deště jsem nikdy neviděla, ale určitě to byl skvělý zážitek. Poznala jsem novou kulturu, nové lidi a
vlastně částečně i sama sebe.

