Milan Junek, Swan training institute, Dublin,Irsko

Byl jsem na stáži v Dublinu v Irsku a to na tři týdny. Tuto zkušenost se mi naskytla
díky naší škole VOŠ a SPŠE Plzeň a díky Programu Erasmus+. A pracoval jsem v
organizaci Swan training institute, která zajišťuje výuku mezinárodních studentů z
celého světa a také spolupracuje s programem Erasmus+ a zajišťuje studentům
ubytování a pracovní příležitosti. Kolektiv byl zde velice přívětivý a kdykoliv jsem něčemu nerozuměl, tak mi
zopakovali. Kdykoliv jsem něco potřeboval, tak mi se vším pomohli.
V práci jsem plnil mnoho administrativních činností. Pomáhal jsem s docházkou studentů do tříd, takže
jsem obcházel třídy a zapisoval, kdo chybí a kdo ne. Dále jsem rozmnožoval lekce v učebnicích na kopírce, kdy
jsem musel kontrolovat, které přesně stránky musím vybrat, aby vše bylo kompletní a mohli se z nich učit. Také
jsem odnášel dopisy na poštu, kdy jsem musel zařídit poštovní známky a poté nechat poslat.
V práci jsem se naučil pracovat s tiskárnou. Použil jsem moje schopnosti práce na
počítači, kdy jsem zapisoval do databáze a hledal v ní.
Jediné, co jsem zpozoroval, že je jiné než v Česku, je stravování, kdy večeře je hlavní jídlo
a oběd je menší.
Největší zlepšení mám v anglickém jazyce, a to jako mluvení a porozumění plynulé řeči
rodilých Irů. Také jsem se naučil rychle a pohotově reagovat na jakékoliv otázky
Na ubytování si nemohu stěžovat, protože rodina, ve které jsem byl ubytován, byla
velice přívětivá a po večerech s námi mluvily a pomáhali
prohloubit znalosti. V našem volném čase jsme procházeli po Dublinu a
objevovali místní kulturu. Byli jsme na Moherských útesech, které jsou
opravdu krásné a stojí za to je vidět. Další věc, kterou musíte navštívit, je
Phoenix park, kde můžete vidět volně pobíhající jeleny, kteří se nebojí, když
se k nim přiblížíte.
Na stáž jsem se samozřejmě musel připravit, a to na kurzech, které
pro nás připravila škola. Na kurzech jsme se učili něco o Irské kultuře a zvycích. Také jsme si zlepšovali
komunikaci v angličtině, abychom vše zvládli. A určitě mi taky dost pomohla aplikace od Erasmu, kde jsem se
učil anglicky.
Stáž se určitě povedla a jsem velice rád, že jsem mohl stáž absolvovat. Těším se na další spolupráci s
Erasmem na vysoké škole a určitě bych všem žákům doporučil jet na stáž.

