STÁŽ V IRSKU - Kryštof Švec, Mary Geary’s Child Care (Irsko, Cork)
Letos jsem byl spolu s ostatními spolužáky na stáži v Irsku, necelý měsíc jsme pracovali ve školkách,
domovech důchodců a jiných sociálních zařízeních jako stážisté. Já jsem pracoval ve školce nedaleko
Corku (Mary Geary’s Child Care), ke školce zároveň patřily jesle i družina. Na starosti jsem měl děti
všech věkových kategorií, ale nejčastěji jsem pracoval již se školáky, se kterými pro mě práce byla
nejvíce naplňující s nimi jsem totiž, mohl hrát už složitější hry, nebo sportovat, často jsme hráli
klasický fotbal, vybíjenou nebo hurling, dokonce jsme trénovali i gymnastiku, ve které se mnoho dětí
za těch dvacet dní dokázalo zlepšit, skvěle jsem si s nimi popovídal téměř o čemkoliv. Práce s dětmi
ze školky byla rovněž skvělá, i když škála her a aktivit byla trochu omezenější. Zato s batolaty to už
bylo míň slavné, náročné to bylo hlavně po psychické stránce. Celý den jste je totiž pouze hlídali,
převlékali, krmili nebo je uspávali. Skvělým odreagováním byly chvíle, kdy jsem mohl pomáhat na
zahradě, stavěli jsme skleník, káceli stromy, nebo hrabali listí. Dvakrát jsem dokonce pomáhal při
sportovním dnu, kdy jsme dětem na místním hřišti zorganizovali různé soutěže. Vzhledem k tomu, že
jsem ve školce byl téměř jediný kluk a ještě k tomu dětem věkově bližší než zbytek učitelek nebylo pro
mě těžké děti zaujmout a spíše jsem si připadal jak jejich kámoš než učitel.
Do práce jsem chodil většinou až odpoledne abych mohl pracovat s těmi staršími. Ve třídě jsem pak
byl nejčastěji s dvěma učitelkami z Portugalska, jedna byla ze Španělska, dokonce jsem zde měl i
kamarádku ze Slovenska a tři další učitelky byli z Polska, takže to pro mě byl skutečně multikulturní
pobyt. Všichni jsme si společně sedli, majitel školky Oliver se stal mým dobrým přítelem a řekl, že mě
kdykoliv s radostí zaměstná. Pracovní zkušenost pro mě tedy byla opravdu pozitivní.
Pozitivní pro mě byl i zbytek pobytu snad až na jídlo a cenu dopravy, avšak to jsou maličkosti, neboť
celá stáž a všechny naše výdaje byly hrazeny z programu Erasmus+, díky tomuto programu a naší
škole (Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace) bylo všechno dobře
zorganizované, takže jsme náš pobyt mohli plně využít.
Plně jsme využili i náš volný čas víkendy jsme většinou trávili na krátkých jednodenních výletech po
irských přírodních skvostech, či památkách, nebo jsme jen nasávali místní atmosféru, která je tady
samozřejmě zcela jiná a výjimečná. Byli jsme i na pár koncertech, ve wellnes a spoustě místních
hospůdek. Mě osobně nejvíce uchvátila místní divoká příroda, plná magických míst.
Štěstí jsme měli i ohledně ubytování, bydleli jsme na pobřeží, u srdečné rodiny, která nám vždy ve
všem vyhověla.
Stáž byla jednoznačně vydařené a přínosná ve všech směrech, samozřejmě mě posunula i ve
znalostech angličtiny, kdy jsem se především rozmluvil.

