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Díky mé střední škole (SPŠE V Úžlabině) a programu Erasmus+ jsem se mohla zúčastnit
třítýdenní stáže ve městě Cork. Je to druhé největší město v Irsku. Na stáž jsme odletěli
22. 4. 2017. Protože jsme letěli z Prahy do Dublinu a přesun z Dublinu do Corku trvá
ještě další 3 hodiny autobusem a do rodin bychom pak přijeli strašně pozdě, tak jsme přespali jednu noc
v Dublinu.
V Corku jsem pracovala na vysoké škole v centru města. Tato
škola je soukromá a vyučuje se zde mnoho jazyků a předmětů
jako matematika a fyzika, ale také kultura Irska, architektura
apod. Na tuto školu chodí studenti, kteří se chtějí stát doktorem
apod. Doslechla jsem se, že je to prý docela těžká škola. Všichni
byli velmi milí, usměvaví a přátelští. Třídy a celková budova
školy byla mnohem menší než školy v České republice. Jako
zajímavé mi přišlo, že ve škole vůbec nezvonilo.
Má práce spočívala v navrhování designu pro studijní materiály. Všechny tyto
prezentace byly pro předmět francouzský jazyk, takže jsem se i naučila některé základní pojmy. Také jsem se
seznámila s funkcí MIX v PowerPointu, o které jsem do této zkušenosti vůbec nevěděla. Pracovala jsem
s PowerPointem a Photoshopem. Myslím si, že díky této stáži jsem se zlepšila v angličtině a projevu samotném.
Rozhodně můžu říct, že jsem rozuměla. Ve spoustě případech jsem spolupracovala s ostatními lidmi, co tam
byli také na stáži. Nejvíce jsem spolupracovala se samotnou ředitelkou školy a s holčinou ze Španělska. Takže
i díky tomuto jsem si našla kamarády z různých zemí.
Z grantu Evropské unie jsme i mimo jiné měli hrazené ubytování v rodinách s polopenzí. V rodinách jsme byli
ubytováni po dvojicích. Já bydlela se svou sestrou asi 20 minut od centra. Byly jsme ubytovány u starší paní,
která bydlela úplně sama, a tak své pokoje pronajímala ostatním lidem. Po dobu naší stáže tam s námi bydleli
dva lidé, kluk, který studoval nedaleko a holčina, která nedaleko pracovala, a oba si toto pronajímali, protože
byli odjinud. První týden s námi ještě bydlela francouzská dívka a poslední týden španělská dívka. Takže, jak už
jsem výše napsala, díky této stáži jsem si našla spoustu nových kamarádů z různých zemí. Co se týče jídla, tak
paní uměla moc dobře vařit. Jen jednou jsem vážně netušila co to je za jídlo a vůbec mi to nechutnalo, ale jak
říkám, to se mi stalo pouze jednou za celou dobu stáže. Paní nám také vždy dávala krabičku s obědem, která
obsahovala dva sendviče a nějaké ovoce, občas jsme měly přibalený i dortík. Rozhodně jsme hlady nestrádaly.
Co se týče našeho pokoje, tak ten byl velký, uklizený a čistý. Měly jsme k dispozici dvě velké skříně a dvě malé,
takže místa bylo všude dost. Paní nám každý týden prala naše oblečení.
První týden stáže jsme měli doprovod. Naše paní učitelka nás opustila 1. 5. 2017,
do té doby jsme volný čas trávili s ní. Vždy po práci jsme se scházeli a vyprávěli si,
co jsme dělali v práci. O všech víkendech jsme byli na výletech. První víkend jsme
se podívali do Cobhu a Killarney. Dne 1. 5. 2017 je všude státní svátek, a tak jsme
jako skupina také uskutečnili výlet, ale už bez našeho doprovodu. Ráno jsme
vyprovodili paní učitelku na zastávku a pak jsme zamířili do Cork City Gaol
a BlackRock Castle. Druhý víkend jsme byli v Blarney a v Kinsale na pláži. Co se
týče mimo víkendových aktivit, tak jsme se sestrou většinou večer po večeři šly do
blízkého centra Douglas alespoň na krátkou procházku.
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Před odjezdem na stáž jsme každý z nás museli absolvovat přípravné kurzy, které byly
mimo školu. Na těchto kurzech jsme si procvičovali angličtinu.
Celkově mi stáž dala hodně. Úplně jsem se tu osamostatnila. Až na pár vyjímek ze
začátku, co se mi tu přihodilo, tak tuto stáž hodnotím kladně. Přinesla mi nesmírně
zážitků, na které jen tak nezapomenu. Poznala jsem místní zvyky, kulturu, jídlo, jazyk.
Našla jsem si nové kamarády, se kterými jsem v kontaktu. A kdyby mi někdo nabídl, že
mám možnost jet znovu na takovou akci, určitě bych neváhala a jela bych zase.
Hana Kroupová

