Amálie Reichlová, St. Anne’s Day Nursery, Irsko
Měsíc jsem pracovala a žila v Irsku, přesněji řečeno jsem pracovala v Corku a bydlela v Monkstownu. To je
malebné přímořské městečko nedaleko Corku (zhruba 20 km). Hned přes moře je Cork, který byl poslední
zastávkou Titanicu, je tu zde i muzeum. Všechny zážitky a zkušenosti jsem získala díky naší škole-Waldorfská
základní a střední škola Semily, příspěvková organizace a programu Erasmus+, za co jim chci moc poděkovat.
Pracovala jsem St. Annes Day Nursery v Corku nedaleko st. Finbarr´s cathedral, tudíž jsem každý den dojížděla,
ale bylo to vcelku snadné. St. Annes Day Nursery je zařízení pro děti, něco jako mateřská škola. Tento komplex
je napojen na zdejší školu, proto tam chodí i starší děti do družiny. Má to vše, co je potřeba na péči o děti
(toalety, spací místnost, hrací místnost, jídelna, „přebalovna“, kancelář a venkovní hřiště). Na rozdíl od ČR tu
děti chodí do mateřské školy již od 1 roku, je tu mnohem kratší mateřská dovolená, než u nás. Začíná se v 9 a
končí v 17 hodin. Funguje to na stejném principu jako u nás. Mojí náplní bylo starat se o děti, aby si neublížily,
hrát si s nimi, pomáhat jim s oblékáním, denní hygienou, uspávat je, tvořit s nimi a celkově jim býti oporou.
Tato stáž mi určitě přinesla to, jak pracovat ve skupině lidí, které neznám a shodnout se společně bez konfliktu
na určitém ustanovení. Dále naslouchat ostatním a navzájem si pomáhat. Nové pro mě bylo pracovat s dětmi,
nikdy jsem předtím s dětmi nepracovala, ale byla jsem na malé děti zvyklá, protože se pohybují v mém okruhu
nejbližších. Proto to pro mě nebyl takový šok, ale přesto mě to naučilo spoustu věcí. Například jak člověk musí
být trpělivý s dětmi a uvědomit si, že každé to dítě je jiné, a proto ke každému z nich přistupovat jednotlivě.
Celkově pracovat s dětmi je těžké, vyčerpávající, ale krásné zároveň. To bych mohla v budoucnu využít, protože
bych chtěla pracovat s dětmi nebo s lidmi obecně. A v neposlední řadě se mi prohloubila znalost cizího jazyka,
která se vždy hodí v jakékoliv práci. Ačkoliv jsem se zlepšila jen velmi málo.
Všichni jsme byli ubytovaní v rodinách. Já jsem bydlela u starší energické milé paní, která měla obrovský dům.
Bylo to tam moc příjemné, ale s paní jsme se viděli málo a večeře jsme si dělali také sami, což nám docela i
vyhovovalo. Vše nám bylo uhrazeno z grantu (cestování, stravování a ubytování a MHD) nad to vše nám dali
kapesné. Nvštívili jsme v Blarney Castle, Blacrock Castle, Fota, Cliffs of Mohers a prochodili jsme Monkstown
i Cork.
Na stáž jsme se měli připravovat, jak doma tak i chodit na přípravné kurzy. V mém případě to bylo trochu jiné,
jelikož jsem byla náhradnice a svůj odjezd jsem se dozvěděla 14dni před odletem.
Nakonec jen mohu říci, že jsem opravdu moc ráda, že jsem tento výjezd absolvovala. Přineslo mi toho hodně.
Vyzkoušet si být někde sám, pracovat v zahraničí, poznat jinou kulturu a celkově se Vám trochu změní pohled
na svět. Bylo to někdy náročné, ale rozhodně to doporučuji Všem, kdo mají tu příležitost, aby neváhali a jeli.
Stojí to za to!

