Jan Chodora, TeachKloud, Irsko
Na stáži jsem byl v druhém největším městě Irska, v Corku. Celá stáž trvala 3 týdny.
Stáž jsem mohl absolvovat díky naší škole VOŠ a SPŠE Plzeň a díky programu
Erasmus+, přes který jsme měli zařízeno vše potřebné a který byl schopen nás
dostatečně finančně podpořit.
Na stáži jsem pracoval v začínající firmě TeachKloud, tato firma vznikla za účelem
usnadnit učitelům práci. Tato firma využívá kancelář Irské Národní Banky, která se
nachází v centru města, zde jsem pracoval.
Během stáže jsem pracoval s webovými stránkami, hlavní úkol, který jsem měl, bylo
vytvoření formuláře, který slouží k předání informací o dítěti od učitele jedné školky
přes rodiče daného dítěte až k novému učiteli. Během stáže jsem programoval v
jazycích PHP, SQL, HTML, CSS a Twig.
Z pracovního hlediska mi tato stáž pomohla rozšířit mé znalosti některých z těchto
programovacích jazyků, dále jsem si procvičil práci v týmu, komunikaci se
spolupracovníky a další užitečné věci.
Během stáže jsem často komunikoval v angličtině, takže jsem si tento jazyk mohl
zdokonalit, nejvíce jsem si zlepšil porozumění, i přes všechny obavy si myslím, že Irský
přízvuk není zas až tak strašný a dá se na něj velmi rychle zvyknout. Taktéž si myslím,
že se mi zlepšila schopnost rychle reagovat v anglickém jazyce.
Spolu s dalším stážistou jsme byli ubytováni u jedné dámy, v rodině jsme měli
zařízenou například i stravu, ráno jsme si mohli dát snídani, do práce jsme měli
přichystané obědové balíčky, které obsahovaly sandwitch, nebo tortillu, ovoce a
kousek domácí buchty. Večer jsme v rodině měli připravenou teplou večeři, většinou i
s polévku.
První víkend jsme měli výlety organizované doprovodnou učitelkou, na další týdny
jsme si již plánovali výlety sami.
Z grantu jsem měl hrazeno téměř vše potřebné, například letenky nebo ubytování. Co
jsme neměli placené přímo z grantu, jsme pohodlně zvládli zaplatit z kapesného,
které jsme dostali před začátkem praxe.
Před začátkem praxí jsme absolvovali několik přípravných kurzů ve škole, které nám pomohli připravit se na cestu, informovat o tom,
jak to probíhá v práci, apod. Tyto kurzy probíhaly nad rámec vyučování.
Celkem bych stáž ohodnotil velmi pozitivně, i přes to, že jsem nepracoval přímo v mém oboru si myslím, že pracovní umístění jsem
dostal dobré, ubytování bylo skvělé, poznali jsme irskou kulturu a z cizí země mám hodně zážitků.

