Stáž v Liffey College Irsko - Pre-Intermediate Class

Škola

Co mi přinesl program Placement for Graduates? Na tuto otázku není snadná odpověď. Zkušeností a
zážitků bylo totiž opravdu hodně. Pomohl mi program Placement for Graduates v profesním i osobní
rozvoji? Určitě!
Na stáž v Dublinu jsem nastoupil ihned po ukončení studií na fakultě. Pokud nepočítám souvislou a
průběžné praxe během studií, neměl jsem tedy do té doby příliš zkušeností s výukou jako takovou. I
proto snad bylo ze začátku náročné přivyknout osmihodinové denní výuce. Po několika prvních
týdnech si však člověk zvykne. Díky časové dotaci výuky se tak jednalo o velmi intenzivní kurz, který
mi pomohl ověřit si a upevnit teoretické poznatky v praxi.
Metodika, slovní zásoba, gramatika… Všechny tyto oblasti mi program pomohl rozvinout a upevnit.
Za hlavní přínos, alespoň co se profesní roviny týče, považuji však uvědomění si jednoho podstatného
faktu. Anglický jazyk není možné učit bez anglického jazyka. Mám tím na mysli českou školskou praxi,
kdy žáci jsou vedení zejména k osvojování si gramatických vzorců a „biflování se“ slovní zásoby.
Vycházím přitom především ze svých vzpomínek na základní a střední školu, ale také na moji
souvislou praxi, kdy se žáci druhého stupně velmi podivili, když jsem se na ně snažil mluvit anglicky.
Pokud bych měl hodnotit studenty a personál hostující školy, zapsal bych si do učitelského diáře (i
když v dnešní době spíše do operačního systému) „výborně“. Studenti byli vždy ochotni
spolupracovat, svědomitě plnili zadané úkoly a k vyučujícím měli přátelský vztah, přičemž plně
respektovali jejich autoritu. Kolektiv vyučujících byl zase vždy připraven podělit se o své zkušenosti a
věděl jsem, že se na kolegy mohu vždy obrátit, ať už se jednalo o cokoliv. A majitel školy? Nevím,
jestli ještě někdy budu mít tak skvělého vedoucího. Několikrát jsem s ním vedl rozhovor, přičemž mi
poskytl cenné rady týkající se mé profese, avšak i moudrá slova dotýkající se života a životního
náhledu obecně.
I díky němu jsem si během stáže poopravil úhel pohledu na určité věci. Byl to však souběh různých
činitelů, které mě posunuli zase o kus dál. Studenti, kolegové, spolubydlící, komunita Brazilců v
sousedství, přátelští a ochotní Irové a v neposlední řadě moje snoubenka, která mi po celou dobu
byla nenahraditelnou podporou a prožili jsme tak spolu tři úžasné měsíce v Irsku.
Lidé různých povah. Prožité chvíle. Místa s neopakovatelnou atmosférou, ať už se jedná o irskou
hospůdku s živou hudbou a pintou irského piva, nebo slunečný den strávený s přáteli u moře
ohraničeného strmými útesy. To všechno zůstane uloženo v naší paměti a zejména pak v našich
srdcích.
Již je to několik týdnů, co jsme zpět v České republice, a stále na vše vzpomínáme. Ani snad
vzpomínat nepřestaneme. Díky sociálním sítím je poměrně snadné zůstat v kontaktu se studenty, s
přáteli,… Věříme, že nás někdy snad navštíví. Anebo my je.
Jak mi řekl jeden můj přítel: „Zpátky už se nevrátíš stejnej.“ Měl pravdu. Zpátky jsme se vrátili s
novými přáteli, zážitky, zkušenostmi a snad i s novým a lepším pohledem na svět.

