Irsko 2019
Jmenuju se Samuel Perec a chodím do 2 ročníku střední škole a díky naší škole OA
Praha Satalice a programu Erasmus+ jsem se letos zúčastnil 4 týdní stáže v Corku.
Cork je druhý největší město v Irsku.
Pracoval jsem v Douglas obchodním centru ve Firmě Musiczone.ie která prodává
různé druhy vinyl, CD, DVD ve firmě jsem přidával nový produkty na webový
stránky, obsluhoval jsem zákazníky, a posílal jsem online objednávky. Pracoval jsem
se třemi spolupracovníky se kterými jsem měl zajímavé rozhovory a ve firmě jsem se
cítil jako mezi kamarády a velice jsem si užil pracovat s těmato lidmi.
Ohledně pracovních zkušeností tak jsem se nic extra nového nenaučil, všechno jsem
před tím věděl jen jsem se v tom zlepšoval a opakoval si je, ale mým záměrem hlavně
bylo zlepšení se v anglickém jazyce, komunikaci a porozumění během komunikaci.
Bydlel jsem asi 30 min pěšky od centra města a 20 min od práce bydle jsem s velice
příjemnou Paní a malým pejskem, Paní my vždycky připravila velkou a velice
chutnou porci jídla, nebyla to žádná mražena pizza ale dobré pokrmy z celého světa.
Během volného času kterého bylo opravdu moc tak jsem strávil s místními Skejtrama
ve skateparku a grilovali jsem a dělali co nás baví byl jsem se taky podívat na místní
kostely a navštívil jsem hrady a zámky jednu z nejznámější míst kde jsem byl tak to
byli Cliff of Moher obrazek díky fondu z Erasmu+ jsme měli hrazený ubytovaní,
cestu tam a zpátky z Dublinu do Corku, letenky a také Kapesné na celý Pobyt.
Před stážemi jsem měli přípravný kurzy angličtiny a různé informační hodiny co
s týče Irska a cesty, abychom byli připraveni. Na internetu jsme měli přístup na různé
testy a online hodiny které nás měli připravit, myslím si že online kurzy byli trochu
zbytečný ale určitě jsem si odních něco málo odnesl.
Stáž se velice povedla mnoho přinesla a byla velice dobrá zkušenost zadarmo
odcestovat do jiný země. Na stáži jsem si velice vylepšil anglický jazyk a taky nových
triku na skatebordu .

