Aneta Bubeníková, Bramble Infant School and Nursery, England
(Portsmouth)
Dostalo se mi příležitosti být na stáži
v Anglii a pracovat v Bramble Infant School
and Nursery na celé 4 týdny. Tuto možnost
mi nabídla moje Střední zdravotnická škola
v Turnově v rámci projektu Erasmus+. Díky
tomu jsem mohla skoro celý měsíc žít a
pracovat v anglickém Portsmouth.
Moje náplň práce byla taková, že jsem byla asistent třídního učitele. Měla jsem tedy
dětem zadávat, co mají udělat, kontrolovat jejich domácí úkoly a práci v hodině. Pomáhala
jsem dětem s látkou, kterou v tu chvíli nechápaly. Má nadřízená i ostatní personál ve škole
byl naprosto úžasný! Byli neskutečně milí, pořád usměvaví a vždy ochotni nám pomoci. Má
náplň práce spočívala v tom, že jsem třeba pomáhala při výtvarné výchově se stříháním
kartonu a následně s vyráběním 3D modelů díky slepeným novinám. 3D modely sloužily k
výrobě vlastní zoo. Každé z dětí mělo své zvíře a měly si ho vymodelovat a poté model
nabarvit barvami. Při jiných hodinách jsem dohlížela, jestli děti vzorně pracují a věnují se
zadané práci. Také jsem dohlížela při hodině tělocviku, jestli se žádné dítě neporanilo.
Tato praxe v zahraničí mi dala hodně. Už mám představu, co bych mohla a chtěla dělat
po střední škole, až udělám maturitu. Také mi dala jistotu, že až jednou odcestuji sama do
zahraničí, tak budu schopná se domluvit a nebudu zmatená jako na začátku stáže. Dala mi
také možnost setkat se s velmi milými lidmi a tak nějak mi došlo, že když je člověk příjemný
a snaží něčeho dosáhnout, tak jde vše lépe. Zlepšila jsem se v komunikaci, práci s dětmi,
získala jsem dost sebevědomí nebát se něco anglicky číst, mluvit a tak podobně, protože
Angličani stejně rozumí, i když to není přesně a srozumitelně řečeno.
Moje angličtina se zlepšila, a i když jsem na začátku stáže tápala v porozumění, ve
druhé půlce stáže jsem si byla už jistá, co přesně po mně, kdo chce.
Byly jsme se spolužačkou ubytovány v rodině jedné velice milé paní. Byla na nás moc
hodná, vařila nám dobrá jídla. Dala nám i možnost vyprat si prádlo.

Ve volném čase jsem chodila na pláž, nakupovat a také do parku. Na celodenní výlety
jsem se vždy těšila, protože jsem věděla, že to bude stát za to. První víkend jsme byli
v Londýně, druhý víkend jsme byli na Isle of Wight na útesech, vyšlo nám počasí, takže to
bylo krásné. Třetí víkend jsme jeli do Brightonu a také na křídové útesy Seven Sisters.
Z grantu, který jsme obdrželi, bylo skoro všechno hrazeno, jako třeba ubytování
v rodinách, MHD na celý měsíc a letenky tam i zpět. Před odletem jsme museli podstoupit
dva přípravné kurzy, jeden online, kde jsme museli mít absolvováno 30 hodin a poté ještě
kurz ve škole, kde nás naši učitelé vybavili příslušnou slovní zásobou a také třeba frázemi pro
náš pracovní proces.
Dle mého názoru byla stáž velice přínosná, protože jsme měli možnost pracovat v cizí
zemi, bydlet tam a poznat jinou kulturu, přiučit se
něčemu a získat zkušenosti. Jela bych znovu!
Největší úspěch v mé práci byl, že jsem brzy
porozuměla dětem, učitelům, ale také jsem získala
jejich důvěru. Dostala jsem nabídku od mé nadřízené,
že by mě ráda viděla na stejné pozici v budoucnu.
Jednou se do Anglie určitě vrátím a navštívím moji
nadřízenou a děti, které jsem měla ve třídě.

