Stáž v Irsku - A Breath of Fresh Air - Montessori preschool and creche
Díky programu Erasmus+ jsem měla příležitost vyzkoušet si práci ve školce a jeslích v irském Corku.
Původně jsem měla pracovat celý měsíc v této školce, ale kvůli problému s prověřovacím procesem,
který zařizovala místní policie, jsem musela první týden pracovat na Hewitt college v centru Corku. To
mi nakonec vůbec nevadilo, protože jsem aspoň lépe poznala místní vzdělávací systém, seznámila
jsem se s novými lidmi a hlavně se zahraničními studenty z vysokých škol, kteří tam s námi byli na
stáži. Společně jsme pracovali na webových stránkách pro ředitelku školy Trish McGrath a zařizovali
další věci, které byli potřeba ve škole.
Po týdnu mi byl vyřízen eVetting a mohla jsem začít pracovat v původně plánované školce. Školka se
nacházela uprostřed polí, kam ani nejezdil žádný spoj a tak nás do práce i z práce vozily naše hodné
kolegyně. Mělo to výhodu krásného prostředí, vedle školky byla farma a často (když bylo hezky) jsme
chodili na zahradu a na hřiště. S dětmi jsme se skamarádili okamžitě, brali mě částečně jako
kamarádku, ale zároveň ke mně měli úctu a respekt jako k učitelce. Mojí náplní práce bylo hrát si s
nimi a pomáhat jim při různých činnostech, jako mytí rukou, svačení, oblékání. Taky jsem často
musela řešit jejich konflikty, když si navzájem brali hračky, nebo se hádali.
Celý pobyt jsem bydlela u jedné paní a jejího syna ve
vesnici Carrigaline. S oběma jsme si vytvořili krásný
vztah a brali jsme se navzájem jako rodina. Anita
nám nakupovala v ohledu na naše stravovací návyky
a my jsme jí za to vařili naše oblíbená jídla. Jindy
vařila ona tradiční Irskou kuchyni, kterou upravila na
bezmasé verze. Největší výhodou bylo, že Anita byla
hodně dobrodružná a podnikala s námi výlety skoro
po celé zemi, doporučovala nám místa, která vidět a
ptala se nás, co chceme dělat. Vyrazili jsme s ní o
víkendu do národního parku Killarney, jiný víkend na
můj nejoblíbenější The Burren a Cliffs of Moher, po
cestě jsme objevovali místa, kde nebyla ani ona.
Takhle jsme narazili třeba na nejslavnější dolmen v Irsku a Bunratty castle.
Na první schůzce v agentuře nám řekli věc,
kterou jsem si s sebou nesla po celý pobyt
a to, že máme mít attitude of gratitude,
neboli přístup vděčnosti, proto kdykoliv
jsem se musela vypořádávat s nějakými
problémy nebo komplikacemi (a že jich
bylo), měla jsem na paměti, že je to pro mě
životní zkušenost v krásné zemi, s milými
lidmi a k tomu jsme měli hrazený celý
pobyt. Opravdu jsem za to grateful.

