Relacja z wymiany studenckiej

W ramach programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University
Studies) w dniach 07.10.2019 - 28.10.2019 przebywałam w jednym z czeskich miast Ołomuńcu, gdzie uczęszczałam na zajęcia matematyczne prowadzone na uniwersytecie
Palackiego. Pobyt wspominam bardzo mile między innymi dzięki przyjaznej atmosferze i
miłym przyjęciu przez uczelnię goszczącą. Bez większych trudności byłam w stanie
porozumieć się z osobami z uczelni co skutkowało sprawnym załatwieniem formalności.
Mimo, że wykłady jak i ćwiczenia były prowadzone w języku czeskim, to z niewielką pomocą
studentów czeskich nie było problemu ze zrozumieniem ich treści. Dzięki temu wyjazdowi
mogłam przyjrzeć się jak są prowadzone takie zajęcia na innej uczelni, sprawdzić swoją
wiedzę, rozwiązywać zadania oraz brać udział w grach dydaktycznych wspólnie z czeskimi
studentami, którzy pomagali w lepszym zrozumieniu przebiegu zajęć.
Na jednych z zajęć poznałam również studentki z Hiszpanii, które przebywały w
Czechach dzięki programowi Erasmus i prezentowały wygląd systemu edukacyjnego w ich
kraju. Na tych zajęciach również miałam możliwość opowiadać o systemie edukacji w Polsce,
po czym wszyscy wspólnie porównywaliśmy te systemy do czeskiego, o którym opowiadała
nam wykładowczyni matematyki uniwersytetu Palackiego. Bardzo podobało mi się również
zakwaterowanie, ponieważ mieściło się ono nieopodal uniwersytetu, dzięki czemu można
było dostać się do niego pieszo.
Oprócz uczęszczania na zajęcia miałam również czas na zaznajomienie się z kulturą
Ołomuńca. Zwiedzałam lokalne muzea starając się lepiej poznać historię miasta. Wybrałam
się również do Pevnost poznání (Centrum Nauki), gdzie mogłam poszerzyć swoją wiedzę i
zdobywać nowe doświadczenia w różnych dziedzinach nauki, a szczególnie w naukach
ścisłych.
Wyjazd z programu CEEPUS dał mi możliwość na poszerzenie swoich horyzontów
oraz sprawdzenie swojej dotychczasowej wiedzy z dziedziny metodyki matematyki. Dzięki
temu wyjazdowi poznałam również lepiej historię Czech, nauczyłam się nowych słów w tym
języku, posmakowałam nowych, czeskich potraw oraz polepszyłam umiejętności w
posługiwaniu się językiem angielskim, który podczas wyjazdu był językiem wiodącym.
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