Sprawozdanie z pobytu na wymianie
studenckiej
W tym roku miałam możliwość uczestniczyć w wymianie studenckiej w ramach
programu CEEPUS. Pobyt ten odbywał się w Ołomuńcu w Czechach i trwał od 07.10.2019 do
28.10.2019.
Gdy już udało nam się przejść rekrutację i wypełnić wszystkie dokumenty wyjechałam
do przepięknego miasta jakim jest Ołomuniec. Podobieństwo języków oraz podejście osób
kontaktowych, odpowiedzialnych za mój pobyt sprawiły, że bez większych trudności udało
nam się załatwić wszelkie formalności i zorganizować pobyt. Po przyjeździe spotkałam się
z przedstawicielami uczelni do której miałam w tym czasie uczęszczać, gdzie poznałam swój
grafik zajęć, prowadzących i ustaliliśmy czego oczekujemy od siebie nawzajem. Wtedy właśnie
stałam się częścią Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.
Wszystkie zajęcia na które zostałam zapisana oscylowały wokół matematyki w edukacji
i były prowadzone w języku Czeskim. Podobieństwo sprawiło, że pomimo pewnych
początkowych trudności, bez większego problemu byłam w stanie zrozumieć prowadzących
i aktywnie uczestniczyć podczas pracy w grupach. Pobyt ten pozwolił mi zobaczyć nową stronę
nauczania matematyki i tego jak można prowadzić zajęcia. Odkryłam wiele ciekawych
i praktycznych sposobów na zaciekawienie dzieci tym tematem i wykorzystywania różnych
zabawek i gier w celach dydaktycznych. Także obecność nowoczesnego centrum nauki
i planetarium, współpracującego z Uniwersytetem Palackiego, dały nam możliwość
poszerzenia i zdobycia wiedzy w bardzo ciekawy sposób. Godziny spędzone na odkrywaniu
między innymi zasad biologii i fizyki dały nam wiele radości i pozwoliły jeszcze lepiej zrozumieć
dlaczego matematyka w pierwszych latach edukacji jest tak istotna.
Ale Ołomuniec to nie tylko miasto studentów, to także pięknie utrzymany relikt historii
tego kraju. Urocze uliczki, ciekawe muzea i wspaniałe kościoły sprawiły, że mając tylko chwilę
dla siebie zwiedzałam wszelki zakamarki tego pięknego miasta.
Udział w programie CEEPUS był wspaniałą szansą na odkrycie nie tylko możliwości
edukacyjnych, ale także moich własnych. Pobyt ten pozwolił mi też na pokonywanie
międzykulturowych barier i ograniczeń oraz pokazał, jak wiele możemy czerpać od siebie
nawzajem.

