Matěj Dufek, Saint Anne´s day nursery, Irsko
Byl jsem umístěn na stáži v Irsku ve městě Cork a setrvával jsem zde celý jeden měsíc. Tuto cennou
zkušenost mi poskytla naše škola (Waldorfská základní a stření škola a příspěvková organizace v Semilech) a též
program Erasmus+. V Irsku jsem pracoval v organisaci nesoucí jméno Saint Anne´s day nursery což je vlastně
komplex dvou škol. Je zde základní škola a hned vedle ní je školka. Byl jsem zde zaměstnán jako pomocný učitel
a vychovatel což obnášelo dohlížení na děti při získávání nových dovedností (což také znamenalo pomoc při
soustředění dětí na učivo nebo také pomoc s domácími úkoly).
Vyberu si nyní jednu ze dvou institucí (školku) abych vám vypověděl, jak zhruba probíhá normální den.
Ráno do školky přicházejí děti, které si hned na to jdou hrát do hrací místnosti (playroom) kde mimochodem
tráví i nejvíce času za den. Když přijde čas na oběd tak se děti přemisťují za dohledu dospělých osob do
jídelníčky, kde společně stolují a zároveň se zde učí, jak správně stolovat v přítomnosti dalších osob u stolu (což
je dle mého názoru celkem dobrá průprava do budoucna). Poté, co se děti najedí, se přesunují zpět do již
zmíněné hrací místnosti, kde si hrají další zhruba dvě hodiny. Po těchto dvou hodinách se děti odebírají ven,
kde si hrají na malém hřišti pod dozorem dvou až tří vychovatelů. Během doby, které děti tráví na hřišti, pro ně
přicházejí rodiče, kteří si je odvádí domů. Většinou si rodiče všechny děti neodvedly a tak jsme jim připravili
postýlky podle předem připravených seznamů. Moje pracovní úkony zahrnovaly doprovod dětí po chodbě,
přičemž jsem přebíral zodpovědnost za jejich zdraví nebo také dohled nad dětmi při přecházení silnic, když
jsme byli na výletech. Velmi často jsem byl také řešitelem některých dětských sporů o hračky (jak to tak bývá) a
také jsem pomáhal při úklidu pokojů. Díky této stáži jsem zjistil, jak jsou na tom mé organizační a pedagogické
schopnosti, jestli se dokážu orientovat v krizových situacích jako například když se dítě zraní a také jsem měl
možnost porovnat, jak to funguje v Českých školkách a jak to funguje ve školce v zahraničí.
Díky stáži jsem se také velmi zlepšil v anglickém jazyce. Zjišťuji, že mluvím bez jakýchkoli zábran a že v
psaném projevu dělám mnohem méně chyb nebo jsem také zjistil, že časování, které mi dříve dělalo, větší
potíže, nyní zvládám o něco lépe. Pokud bych k tomu měl ještě něco dodat, tak jen to že hlavním klíčem
k tomu, aby vám tento kurz něco dal, co se týče umění Anglického jazyka tak je potřeba mluvit, mluvit a mluvit
a zkrátka nebát se, že řeknete něco špatně, protože Irové jsou velice srdeční lidé a nebudou vás za chyby v
konverzaci kárat. Co se týče ubytování, tak musím uznat, že bylo velmi dobré, jen si člověk musí zvyknout na
to, že v Irsku je zkrátka chladněji než u nás. Musím ale podotknout, že jsem velmi spokojen s ubytováním i
stravou, která byla více než výborná. Můj volný čas jsem využíval spíš na individuální výlety než na kolektivní
výlety se třídou, protože jsem typ člověka, který se na poznání nových věcí soustředí spíše sám než v kolektivu,
ale myslím, že i člověk který upřednostňuje spíše výlety v kolektivu, si přijde na své. Z grantu jsem měl hrazené
ubytování, stravování, MHD a cestu.
Před odjezdem na stáž jsem absolvoval přípravné kurzy, které byly nad rámec vyučování ale zároveň
podmínkou pro odjezd. Tyto kurzy byly velmi obohacující a záživné. Učili jsme se zde praktické věci jako zákazy
vstupu anebo třeba jak vyřešit krizové situace když se někdo ztratí. Dle mého názoru se stáž velmi vydařila a
byla pro mě velmi hodnotnou zkušeností do dalšího života. Závěrem bych chtěl říci těm, kteří pojedou, aby se
nebáli a šli do toho s otevřeným srdcem všemu novému, protože co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

