Terézia Futóová
Binsteed School Clubs Fratton (Anglie, Portsmouth)
V polovině dubna roku 2018 jsem, v rámci pracovní stáže, na měsíc navštívila přístavní město Portsmouth, nedaleko
Londýna na jihu Británie. Na stáž jsem se dostala díky mojí škole - Waldorfská základní a střední škola Semily,
příspěvková organizace a díky programu Erasmus+.
Na této stáži jsem od pondělí do pátku pracovala v centru pro děti - Binsteed School Clubs. Šlo o organizaci pracující s
dětmi všech věkových kategoriích (od cca 10 měsíců až po školáky na prvním stupni). Děti jsou zde rozděleny do tříd
podle věku a učitelky na ně dohlíží, hrají se s nimi a obstarávají jim program.
Já jsem každý týden strávila v jiné třídě – první u jednoročních dětí, druhý týden u dětí kolem dvou až 4 let, a třetí a
čtvrtý ve třídě s dětmi mezi 4-8 lety, která z části fungovala i jako družina (některé děti tam byly jen odpoledne po
škole). Většinu času jsem dohlížela, aby si děti nějak neublížily. Hrála jsem si s nimi, povídala a zpívala, četla jsem jim
knížky a pomáhala jsem jim při obědě a oblékání, když jsme měli jít ven. Venku jsem si s nimi hrála s míči a kostkami, na
pískovišti a prolézačkách a ukazovala jak používat některé hračky nebo nástroje.
Díky stáži jsem si mohla naplno zažít jaké je to pracovat s dětmi všech věkových kategorií (od 10 měsíčních až po 8 leté),
starat se o ně a hrát si s nimi. Naučila jsem se jak řešit problémy, které mezi sebou mívají (nejčastěji o hračky), jak
zareagovat pokud se jim něco stane, co dělat když pláčou a co dělat a nedělat abych jim byla dobrým příkladem.
Do práce jsem každé ráno jezdila 15 minut autobusem. Bydlela jsem v typickém anglickém řadovém domečku u moc
hodné babičky a dědy spolu s jednou mou spolužačkou. Tato náhradní rodina nám zajišťovala ubytování a stravu. Každé
ráno nás čekala snídaně typu „vezmi si, co chceš“ a každý večer pak teplá večeře.
Po práci nebo o víkendech jsme měli možnost procházet si město a jeho okolí. Hned první víkend jsme se třídou jeli na
dvoudenní výlet do Londýna, kde jsme si prošli nejznámější místa, památky a také muzea. Hodně času jsem také
strávila na pláži u moře, kde, pokud bylo pěkné počasí, jsme se scházeli se třídou.
Prohloubila jsem svou schopnost komunikovat v angličtině a to jak s dětmi, tak i s pedagogy, se kterýma jsem pracovala,
protože po celou dobu stáže (jak v práci, tak s rodinou) jsem komunikovala v anglickém jazyce. V podstatě hned se mi
povedlo se rozpovídat a neměla jsem problém porozumět požadavkům a dotazům nebo se v případě potřeby vyjádřit.
Tamní lidé mi v tom dost pomohli, chápali a brali ohled na to, že jsem z jiné země, a pokud jsem potřebovala, vše mi
zopakovali nebo popsali jinými slovy.
Na stáž jsme se museli připravit, chodili jsme na přípravné kurzy ve škole, které byly nad rámec výuky a na kterých jsme
si říkali různé zajímavosti o zemi, do které jsme jeli.
Na celý tento měsíc jsme dostali od grantu peníze, které pokryly veškeré naše potřeby – ubytování, strava, MHD a
cestování, výlety a také nakupování.
Stáž mi přinesla mnoho dobrých zkušeností, jako aktivní komunikaci v cizím jazyce, schopnost začlenit se a pracovat v
novém kolektivu, schopnost pracovat na zadaných úkolech samostatně, orientaci v cizí zemi… a mnohé další.
Celkově jsem za možnost zúčastnit se takovéto měsíční stáže moc ráda. Měsíc v cizí zemi ukáže člověku mnoho věcí,
mimo jinou kulturu a zvyky také co v něm samotném je.

