Pavel Boháček – St. Annes, Irsko
Během května a části června jsem byl na 4 - týdenní zahraniční stáži v Irsku. Díky
Střední zdravotnické škole Turnov a programu Erasmus+ jsem mohl uskutečnit
nezapomenutelný pobyt v irském Corku.
Pracoval jsem ve školce St. Annes. Jedná se o standardní školku, která však
spolupracuje i s místní základní školou a poskytuje také hlídání dětem (přirovnal bych to
k družině v ČR), jimž skončilo vyučování – tzv. afterschools. Můj pracovní kolektiv si
nemohu vynachválit. Kolegové se chovali mile, přátelsky, tolerantně, celkově pozitivně.
Snažili se mi jakkoliv pomáhat, a to nejen s pracovními činnostmi, ale i s angličtinou. Má
práce zahrnovala širokou škálu aktivit. Dopoledne jsem pracoval s dětmi okolo 3 let, kdy jsme
spolu s dalšími učiteli plánovali různé programy pro děti. V první části dopoledne jsme si
s nimi obvykle ve třídě povídali, hráli, četli
aj. V druhé části dopoledne jsme je nechali
skotačit venku a dohlíželi na ně, poté jsme je
vzali zpátky dovnitř a zadávali jsme dětem
různé aktivity – např.: kreslení vlajek,
malování, mytí hraček atp. Odpoledne jsem
pak pracoval u afterschools, kde jsem dětem
pomáhal s úkoly a potom jsem na ně spíše
už jen dohlížel, povídal si s nimi apod.
Stáž mi přinesla zlepšení v angličtině a celkově v komunikaci, taktéž mě tato zkušenost
naučila větší samostatnosti. V angličtině jsem se zlepšil nejvíce v mluvené a poslechové části,
jelikož jsem se snažil neustále komunikovat a poslouchat cizí jazyk. U písemného projevu a
porozumění nemohu sám posoudit.
Byli jsme ubytování v perfektních podmínkách, žilo se mi tam dobře. O jídlo jsme
taktéž neměli nouzi. V rodině nám připravovali dobré snídaně a večeře. Nešlo o žádné
polotovary.
Nevzpomenu si, které všechny památky jsme navštívili, avšak za zmínku stojí výlety do
Jameson Distillery Midleton, Fota Zoo, Spike Island, Guinness pivovaru, Blackrock Castle
and Observatory, Cliffs of Moher. Ve volném čase jsem prozkoumával město, nakupoval,
bavil se s lidmi atd.

Z grantu se hradily letenky, MHD, stravování a ubytování. Na stáž jsem se připravoval
ve škole ve svém volném čase.
Stáž se podle mě celkově vydařila a jsem rád, že jsem jel. Člověka pobyt v cizině určitě
změní k lepšímu, lidé v Irsku jsou hodně pozitivní, a to se promítne i na vás.

