Linda Chrissová, Bramble Infant School and Nursery, Velká Británie
Byla jsem v Anglii na sociálním praktiku po dobu jednoho měsíce, který jsem strávila v přímořském městečku
Portsmouth. Velmi se mi tam líbilo a jsem vděčná naší škole Waldorfské základní a střední škole, Semily, příspěvkové
organizaci a programu Erasmu+, že jsem tento výjezd mohla uskutečnit.
Ve všedních dnech jsem pracovala ve školce, Bramble Infant School and Nursery. Jedná se o organizaci (školku)
zajišťující péči o děti, ve věku čtyř měsíců po děti staré pět let. Je to poměrně velká budova rozdělena na několik tříd,
podle věkových kategoriích. V každéé třídě je obvykle 10 - 15 dětí a 5 učitelek. Mými pracovními činnostmi bylo, že
jsem oblékala děti poté, co se vzbudily a nandávala jim bundy před tím, než šly na zahradu. Dohlížela jsem na ně na
zahradě, ale i ve třídě. Myla jsem dětem ruce, rozdávala jídlo, pití a nandávala bryndáky. Když děti nejedly, krmila jsem
je, a když plakaly, držela je v náručí a utěšovala je. Také jsem si s nimi hrála, četla jim knihy nebo zpívala písničky.
Díky stáži jsem se naučila, jak se postarat o malé děti a to pro mě, jakožto člověka v tomto oboru nezkušeném, bylo
velmi poučné. Zjistila jsem, jaké mají děti návyky, jak k nim přistupovat, co potřebují, co jedí nebo např. jak dlouho spí.
Také jsem si uvědomila, že člověk musí na chvíli zapomenout na své ego a věnovat veškerou svou pozornost dětem,
což je mnohdy trochu náročné, ale určitě velmi obohacující, tedy alespoň pro mě.

Po měsíci v Anglicky mluvící zemi jsem se velmi zlepšila v komunikaci jak s dospělými osobami, tak právě s malými
dětmi, které sice nemluvily, ale naučila jsem se jim porozumět skrze emoce a gesta. Přepnout na anglický jazyk se zdál
zprvu problém, ale po krátké době jsem se rozmluvila, začala být v komunikaci mnohem pohotovější, obohatila si
slovní zásobu a přestala se stydět mluvit, což považuji asi za můj největší přínos během stáže.
Co se týče ubytování, lepší jsem si nemohla přát. Paní hostitelka měla překrásný, uklizený a prostorný dům, každý
večer nám vařila a povídala si s námi o zážitcích daného dne. Byla pro mě jakousi náhradní mamkou pro tento měsíc v
zahraničí a já se cítila v bezpečí.
Volný čas jsem nejčastěji trávila u moře na pláži (což bylo mé nejoblíbenější místo), nakupováním a jeden víkend jsem
jela dokonce se svou kamarádkou do Brightonu, což je opravdu typické město plné zábavy pro mladé lidi. Tyto výlety
jsem samozřejmě mohla uskutečnit hlavně díky grantu, Erasmu+ který mi hradil ubytování, stravování, MHD, cestu a
právě i tyto individuální víkendové výlety.
Než jsem ale vycestovala do Anglie, bylo samozřejmě nutné se na to připravit a to v podobě kurzů nad rámec vyučování
ve škole. Kurzy probíhaly jednou týdně a probírali spoustu užitečných anglických frází, situací (např. situace na letišti,
v práci, zkrátka vše, co nás tam mohlo potkat) a to bylo pro mně velmi přínosné, neboť jsem pak neměla obavy, že se
dostanu do nějaké situace a nebudu vědět, jak si s ní poradit a co říci.
Jsem šťastná, že jsem stáž mohla absolvovat, neboť mi to dalo mnoho zkušeností a poznatků, užila jsem si spoustu
zábavy a práce s dětmi pro mě byla natolik srdcovou záležitostí, že jsem začala přemýšlet o tom, že bych se jednou stala
učitelkou.

