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Díky Programu Erasmus+ a ochotnosti zaměstnanců naší školy OA Praha v Satalicích jsem měl 
možnost strávit necelý měsíc v Irsku a poznat lokální kulturu a lidi. Dělal jsem ve společnosti 
která se jmenovala Evolve Therapy a pracovala s dětmy které trpěli vzdělávacími nebo 
mentálními poruchami. Kolektiv práce se skládál z okolo 5 stálích zaměstnanců a 2 studenti kde 
mojí náplní práce byla práce s webovými stránkami mojí firmy.  Mojí pracovní náplní bylo 
převážně práce s webovými stránkami mojí firmy a menší výpomoc s manuální prácí. Praxe mi 
přinesla zkušenosti  a znalosti s vytvářením webových stránek a lepší komunikace v týmovém 
kolektivu. Zlepšila se mi moje schopnost plynule mluvit anglicky a zvětšila se moje slovní zásoba, 
také jsem se naučil lépe porozumět místnímu dialektu a Irské angličtině. 

Byl jsem ubytován se starším párem v menším domě, kde jsem měl svůj vlastní pokoj. Ráno jsem 
si připravil snídani a vzal si sebou do práce svačinu kterou mi udělala moje rodina, poté co jsem 
se vrátil z práce jsem už měl připravené teplé jídlo které jsem si mohl dát až jsem měl na něj 
chuť. Volný čas jsem z většiny trávil venku se dvěma přáteli, které jsem si v mém městě našel 
a chodil s nimi na ryby. Na výlety jsem byl dvakrát v Corku kde jsem poznával místní památky, 
muzea jako je třeba Prison Museum a různá kulturní místa kde jsem si to opravdu užil. Než jsem 
se ale mohl vydat na stáž, jsem musel absolvovat několik hodin přípravných kurzů vedené v mé 
škole kde jsem se učil formální komunikaci a kurzy angličtiny, díky nim jsem měl o něco lehči 
adaptaci na místní a pracovní prostředí v Irsku a porozumění angličtiny. Stáž se mi velmi líbila 
a rozhodně plánuju jet znovu příští rok, byla to skvělá možnost nahlédnout do místní kultury 
a udělat si spoustu nezapomenutelných vzpomínek. Můj největší úspěch bylo to že jsem si 
v Irsku našel dva dobré přátele se kterými jsem v kontaktu a pravděpodobně se s nima ještě 
uvidím. Co mě nejvíce překvapilo bylo to že schopnost se oblékat mladších lidí v Irsku je pouze 
redukována na několik páru teplákové soupravy.  

 


