Spätná väzba - rakúske škôlky I.D
Obe škôlky sa mi páčili, pretože učili deti samostatnosti a slobody. Prvá škôlka bola priestorovo veľmi
pekná, prišla mi veľmi útulná. V druhej škôlke sa mi páčil spôsob/systém vyučovania. Určite by som
tam mala rada prax.
Ella Semanská

Priestor škôlok bol veľmi krásny. Všetky hračky, knihy boli veľmi maličké a dôkladne poukladané na
svoje miesto-kam patria. Prístup učiteliek (aj riaditeľky) bol veľmi príkladný. Bolo vidno, že detičky ich
mali radi a aj sa im venovali. Naučili ich veľmi pekné pesničky... A asi najviac sa mi páčila jedna krásna
a zaujímavo kreatívna vec: bol to obrovský kruh s ročnými obdobiami, slúžil na to, aby sa naučili
ročné obdobia /mesiace....bolo to krásne. A najlepšia vec s ktorou bude súhlasiť viacej ľudí, bolo
vynikajúce občerstvenie.
Laura Pašeková
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Páčil sa mi prístup pedagogičiek či už k nám alebo k deťom.
Dôvera medzi učiteľmi a deťmi.
Priestory v škôlkach (prirodzené svetlo, materiály...)
Sloboda a samostatnosť detí.
Ochota pedagogičiek voči nám (preklady, zodpovedanie otázok...)
Ema Zdražilová

Páčilo sa nám, že deti mali voľnosť v rozvíjaní. Deti tam neboli utláčané učiteľmi. Mali veľa voľného
priestoru. Veľmi pekné priestory, vybavenie a pomôcky. Ku každému dieťaťu sa pristupovalo
individuálne.
Ema Slušná a Anička Feldeková

Mne sa v rakúskej škôlke veľmi páčilo v prvej aj v druhej. Boli tam milé deti aj učiteľky. Mali to tam
veľmi pekne zariadené. Deti sa mohli sami obslúžiť. Chodí k nim aj lektorka čo sa mi páči.

V rakúskych škôlkach sa mi páčil ich systém, celkovo ako dávali slobodu deťom. S oboznámením
učiteľa sa mohli voľne pohybovať. Páčili sa mi veľmi tie zakladače s ich fotkami, že ich tak pekne
zdokumentovali ich pobyt v škôlke. Veľmi mi príde múdre, že ich od takého malého veku učia
samostatnosti, že si všetko pripravujú sami.
Alexandra Wangová

Deti boli veľmi samostatné. Mali neobmedzené možnosti pohybu a výberu materiálu na prácu.
Učitelia vkladali do detí dôveru. Mali veľmi pekné priestory a forma výuky je zaujímavá. Deti mali
vlastné zakladače pre svoje práce, fotky a výtvory. Deti boli poslušné a nenastal tam žiaden problém.
Dominika Vargová a Michaela Antalíková

Veľmi sa mi páčil priestor prvej škôlky, prístup učiteliek k deťom. Dávali im väčšiu voľnosť a verili im.
Deti sa správali slušne. Učiteľky im dávajú priestor vyjadriť svoj názor. Deti boli samostatné. Páčil sa
mi, že si vedeli sami pripraviť veci na obed.
Petra Vallová

V škôlke Zwendorf sa nám páčili priestory. V Loimersdorfe sa nám páčila výučba Montessori. Bolo
vidieť, že deti v rakúskych škôlkach majú väčšiu voľnosť a práva ako na Slovensku.
Kristína Vaniaková a Laura Tóthová

V Rakúsku sa mi veľmi páčilo ako to tam vyzerá. Bolo to tam veľmi pekne vybavené. Páčil sa mi tam
prístup ako sa správali k deťom. Ďalej sa mi páčil plat 1500 eur. Viac sa mi páčila druhá škôlka,
pretože tam prijímali deti od jedného roku.

