Kateřina Landecká, Tir na Nog, Irsko
V roce 2021 jsem se na naší střední zdravotnické škole v Turnově přihlásila do programu
ERASMUS+ , byla jsem vybrána a díky tomu jsem v květnu 2022 odletěla do Dublinu v Irsku. Stáž
byla na téma „Učíme se pečovat o druhé“. V mém případě trvala tři měsíce.
Pracovala jsem jako asistentka učitelek ve školce Tir na nOg. Spolu s dalšími studenty z různých
zemí a škol, jsme pomáhali šesti učitelkám, které byly v této školce zaměstnány. Vzhledem k délce
mého pobytu jsem stihla poznat více studentů a také jim mohla být nápomocna v jejich prvních
pracovních dnech stáže. Starali jsme se o dvacet až dvacet pět dětí rozdělených do menších skupin,
které byly ve věku od jednoho roku do šesti let. Náplň mé práce byla péče o děti, která spočívala
v přípravě svačin, dozorování při konzumaci oběda, který si děti nosily z domova, budování a
prohlubování správných hygienických návyků a v neposlední řadě společné hraní s pedagogickým
podtextem, čtení knížek, vyprávění příběhů a třeba i pořádání malých oslav na narozeniny některých
z dětí. Kolektiv v naší školce byl velmi příjemný a vstřícný, se všemi studenty jsem si rozuměla a
s některými učitelkami i stihla navázat přátelský vztah, který stále udržujeme, což je v dnešní době,
díky sociálním sítím, velmi snadné.
Před odletem jsem ve škole absolvovala přípravný kurz, kde nám bylo vysvětleno fungování celého
programu. V kurzu anglického jazyka jsme si procházeli důležitá témata a konverzace pro různé
situace, které by mohly nastat a dostali jsme i informace ohledně místa stáže a místní kultury.
Ubytování v Irsku hodnotím kladně. Bydlela jsem ve sdíleném pokoji s další studentkou naší školy
v rodinném domku u starších manželů. Ti byli velmi příjemní, starostliví a ochotní. Ubytování,
letenky, stravu, dopravu ve městě i naše kapesné hradil grant z programu ERASMUS +. Díky tomu
může za zkušenostmi a zlepšením jazyka vycestovat každý student, který splní podmínky a nebojí se
vykročit ze své komfortní zóny.
Přínos stáže vnímám jako zásadní v mnoha ohledech. Naučila jsem se pracovat v kolektivu a
přizpůsobovat se ostatním, spoléhat sama na sebe, bezpečně se pohybovat ve velkém městě, plánovat
si smysluplně volný čas a orientovat se ve veřejné dopravě. Posílila jsem svou trpělivost, zlepšila se
v každodenním používání angličtiny ve všech situacích a také při komunikaci s malými dětmi. Dále
jsem se posunula v samostatnosti, jelikož to byl můj nejdelší a nejvzdálenější pobyt od domova. Lidé,
které jsem během své stáže poznala, se ke mně vždy chovali přátelsky, byli ochotní, chápaví a vždy
připravení pomoct. Paní domácí se o nás starala nad rámec svých povinností a musím poděkovat i své
spolubydlící, že jsme to spolu skvěle zvládly, i když jsme se před stáží moc neznaly. Vážím si
nabídek, které jsem dostala soukromě, kdykoliv školku či rodinu navštívit, i pracovně, pokud bych
v Irsku hledala práci nebo brigádu. Na závěr tedy ještě jednou děkuji naší škole a ERASMU+ za tuto
možnost a případným zájemcům vzkazuji: Jeďte, stojí to za to!

