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Garajová Ema, 1. D

Na praxi v Rakúsku som bola v termíne od 20.5.2019 do 24.5.2019
Škôlka, do ktorej sme chodili bola v Bergu.
Celý týždeň sme mali možnosť spoznať nie len deti, ale aj pani učiteľky, pomocníčky,
rodičov a aj okolie škôlky.
Videli sme toho veľa.
Škôlka pripomínala skôr detské centrum. Skladala sa z dvoch skupinových tried.
Trieda bola priestranná, presvetlená, krásne vyzdobená.
Prekvapilo ma, že tam bola malá funkčná kuchynka, ktorú používali deti. Každý deň sa
snažili robiť si desiatu. Ak deti potrebovali pomoc, učiteľky alebo pomocníčky im
pomohli. Cieľom takej činnosti je, aby sa dieťa naučilo samostatnosti a aby neskôr tie
veci vedelo.
Deti majú v škôlke naozaj takú voľnosť. Boli uvoľnené, plné radosti a v triede
prevládala naozaj veľmi dobrá atmosféra. Pani učiteľky a aj pani riaditeľka nás
privítali s radosťou. Vysvetlili nám ako to u nich chodí, čo a ako robia inak.
Ďalšou odlišnosťou je, že deti nespia. Majú vyhradený priestor na odpočinok ak to
počas dňa potrebujú, ale povinne spať nikto nemusí. Aktivity tak isto. Učiteľka volá
deti postupne počas týždňa.
Naučila som sa, že každé jedno dieťa je naozaj iné. Na každé dieťa treba reagovať
inak. Deti treba zaujať a niekedy to bolo naozaj ťažké. Tiež som sa snažila rozprávať aj
po nemecky a zapojiť sa do dialógov medzi deťmi. Mala som možnosť vidieť nové
druhy aktivít, techník a podobne, ktoré by som chcela neskôr rada využiť.
U nich na praxi by som to nemenila. Veľa ma toho prekvapilo, zaujalo. Veľmi milé je,
že sme súčasťou projektu a mali sme možnosť to aj vidieť. Počas vzdelávacej aktivity
sa deti snažia učiť po slovensky. Spievajú, zabávajú sa, hrajú sa a je to veľmi milé.
Ja osobne by som im dopriala trošku viac odpočinku, aby mali možnosť si oddýchnuť.
Ale videla som, že mali dosť energie aj bez toho.
Každá škôlka ma svoje pravidlá, systémy a pracuje tak, ako to vyhovuje im a deťom.
Ja som naozaj veľmi rada a vďačná, že som mohla vyskúšať prax v obidvoch škôlkach.
Ďakujem za túto príležitosť.
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