Anežka Šťastná, A Breath of Fresh Air, Irsko
Na podzim roku 2017 jsem byla vybrána, abych prostřednictvím Waldorfské základní a střední školy
Semily, příspěvkové organizace a programu Erasmus+ mohla na jaře 2018 vyjet na měsíc do Irska v
okolí města Cork na stáž, sociální praktikum, za účelem získat praktické zkušenosti v sociální oblasti
a zdokonalit se v anglickém jazyce.
Vše začalo už onen podzim přípravami ze stránky jazykové i kulturní, zároveň už jsme začali pracovat
na papírování, aby se vše neřešilo na poslední chvíli. Díky podpoře ze strany Mobility teamu i
učitelům školy, kteří si na sebe vzali tu zodpovědnost, jsme neměli šanci na něco zapomenout nebo
něco poplést.
Celá přeprava byla zajištěna, letadlo, autobus do Corku i zpět do Dublinu a let zpět. Díky grantu byla
celá stáž pro nás studenty vlastně zdarma. Dostali jsme každý peněžní podporu, která bezpečně
uhradila náklady na MHD při dojíždění, jídlo i nějakou zábavu, možnost objevovat Irsko. První a
poslední den v Irsku jsme se všichni sešli v Rubicon center, kde jsme byli seznámeni se základními
požadavky, pravidly i zajímavými místy, která určitě za náš pobyt v Irsku neprošvihnout.
Byla jsem na přání pracovat s dětmi v předškolním věku přiřazena do soukromé organizace A Breath
of Fresh Air Aghamarta Montessori School and Crèche, kde jsem po dobu stáže vypomáhala dvěma
učitelkám s 18 dětmi ve věku 2,5 - 3,5 let.
Poprvé v životě jsem si vyzkoušela pracovat jako zaměstnanec firmy. Zkusila jsem si jaká je to
zodpovědnost, obzvláště s dětmi, které se stále učí a spoléhají na vás jako rozumného dospělého.
Krmení miminek, příprava snídaní a ohřívání obědů byla bez pochyby, ač zdánlivě lehká, tak důležitá
a praktická zkušenost. Komunikace s kolegy je dalším neméně důležitým aspektem, který práci, spolu
s procvičením anglického jazyka, zpestřil. Co se týče dětí ve třídě, kam jsem po dobu stáže
docházela, komunikace s nimi byla náležitá jejich věku, přesto jsem si neustálé opakování
jednoduchých vět a předčítání naučných knížek užívala. Mohu říci, že jsem se naučila zaujmout
dětskou pozornost. Rozhodně mě to posunulo, co se jazyka týče, dokonce i toho mateřského.
Zkušenost v cizí zemi vás přirozeně nasměruje k samostatnosti a převzetí zodpovědnosti sami za
sebe, zprvu cizí prostředí, nový lidé i nutnost poradit si v každé situaci. Během stáže jsem poznala
spoustu milých lidí, někteří mi dokonce doslova přirostli k srdci. Naučilo mě to být vděčná, trpělivá a
řešit věci s klidnou hlavou.
Snad největším štěstím stáže pro mě rozhodně byla sama hostitelská rodina. Bydlela jsem ještě spolu
se spolužačkou, která pracovala i na tomtéž místě jako já, jen v jiné třídě, u paní se synem v řadovém
domku v Carrigaline, které je půl hodiny cesty autobusem číslo 220 pod Corkem. Měly jsme každá
vlastní pokoj a přístup k jídlu, když nám cokoli chybělo, stačilo slušně požádat. S jídlem nebyly ani v
nejmenším problémy, paní domácí respektovala naše stravovací návyky a uvařila nám i několik
irských tradičních pokrmů. Ačkoli to nebylo ani v nejmenším jejich povinností dva víkendy nás vzali na
výlet po jejich oblíbených a zároveň nejzásadnějších irských památkách a národních parcích. Sama
naše “host mom” řekla, že to dělá hlavně proto, že chce abychom si Irsko zamilovaly, jako ho miluje
ona a její syn. A povedlo se!
Celá zkušenost je pro mě nezapomenutelným zážitkem. Jen škoda, že to uteklo tak rychle. Už teď
jsem si jistá, že moje první návštěva Irska, rozhodně nebyla tou poslední.

