Lea Murbach, Binsteed Childcare Services, Anglie
Na stáži jsem byla v britském městě Portsmouth, které leží na jižním pobřeží Anglie a pobývala jsem tam
čtyři týdny. Tuto možnost jsem měla díky naší škole – Waldorfská základní a střední škola Semily, p.o. - a
také díky programu Erasmus+.
Pracovala jsem v organizaci Binsteed Childcare Services, která se zabývala péčí o děti ve věku mezi 0 až 12
let. Děti jsou rozděleny do tří tříd podle věku. Mají v každé místnosti mnoho možností na hraní a mají
přístup i na zahradu, která je rozdělená na část pro menší děti a na část pro větší děti. Ráno a později
odpoledne přijdou školní děti do družiny, které se zdržují v domečku na zahradě nebo v místnosti, kde
obvykle bývají děti ve věku 3 až 4 roky. Pracuje zde hodně zaměstnanců, takže má všechno řád a svoje
pravidla. Školka se nachází ve čtvrti Buckland.
Mým hlavním úkolem bylo si s dětmi hrát, komunikovat s nimi a plnit různé úkoly, které mi zadali
pracovníci školky. Činnosti se lišili podle věku dětí. S těmi staršími jsem často kreslila, vytvářela z hmoty
nebo skládala objekty z různých stavebních kostek. Pomáhala jsem jim při oblékání a také u jídla. Hlídala
jsem, aby děti byly v bezpečí. U mladších dětí jsem také pomáhala s oblékáním, stolováním a dohlížením,
ale spíš jsem si s nimi jenom hrála, četla jsem jim dětské knížky a pomáhala jim při chůzi a při hraní na
zahradě. Děti měli k dispozici velké množství hraček, různé stavebnice a také pískoviště. Vždy jsem
pomáhala s úklidem tříd a zahrady, zarovnávala jsem hračky na svá místa a zametala.
Díky práci v této školce jsem poznala, jaké to je pracovat s dětmi a také to, že je to dosti náročné, protože
děti vyžadují neustálou pozornost. Bylo velmi zajímavé sledovat pokroky, které děti dělali každý den. A také
to, jak se chování a komunikace mění s věkem dítěte.
Naučila jsem se lépe komunikovat v anglickém jazyce. Také jsem si „naposlouchala“ určité ustálené fráze,
které se v Anglii používají. Zažila jsem angličtinu jako každodenní jazyk a lépe jí porozuměla. Někdy jsem
také měla možnost využít svojí pasivní slovní zásobu.
Ubytování bylo velmi příjemné, dům byl čistý a hezký a naše hostitelka velmi milá a obětavá. Vařila nám
íránské jídlo, což je většinou rýže s něčím, ale bylo to moc dobré. Ve volném čase jsem často chodila k moři,
které bylo velmi blízko. Potkávala jsem se i s mými spolužáky. Jeden víkend jsem s nimi a doprovodným
pedagogem strávila v Londýně. Město se mi moc líbilo, prošli jsme si ty nejdůležitější památky, ale také
jenom nasávali atmosféru.
Z grantu jsme měli hrazené ubytování, stravu, MHD a cestu tam i zpět. Příprava probíhala v rámci
přípravných hodin, které nám zařizovala škola. Řekli jsme si něco o městě, kam pojedeme, což bylo
užitečné. Zkoušeli jsme si různé vzorové konverzace a naučili jsme se slovíčka, používaná v každodenním
životě.
Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost poznat novou zemi a její kulturu. Vyzkoušela jsem si také, jaké to
je pracovat osm hodin denně a ještě k tomu s dětmi. Velmi mě potěšilo, když mi děti vyrobili knížečku s
obrázky, které sami namalovaly, a děkovaly mi za to, že jsem si s nimi hrála.

