Katarzyna Petyniak
Relacja z praktyk w Czechach.
Mój udział w praktykach Erasmus+ był kontynuacją współpracy jaka wywiązała się,
podczas mojego pobytu, w Czechach na Uniwersytecie w Libercu, również z programu
Erasmus+.
Jedne z zajęć z dydaktyki przyrody obyły się w Eco Centrum Strevlik niedaleko Liberca i
wtedy pierwszy raz byłam w placówce, która później gościła mnie na praktykach.
Co ciekawe w moim przypadku sami się do mnie zgłosili aby nawiązać współpracę, przy
innym niż praktyki, eko-projekcie polsko-czeskim dotyczącym edukacji ekologicznej, który
będziemy realizować w maju 2017. Szczęśliwie formalności związane z praktykami
miałam złożone i zatwierdzone wcześniej, od razu więc mogłam zaproponować im
realizację praktyk z programu Ersmus+ podczas wakacji, na co zgodzili się chętnie gdyż
mogłam przygotować część zadań związanych z eko-projektem.
Trafiłam do wspaniałego miejsca jakim jest Eco Centrum w Mniszku, otoczona przez
niezwykle życzliwych ludzi.
Podczas wakacji odbywały się tygodniowe kolonie dla dzieci, nastawione na edukację
ekologiczną, życie w zgodzie z naturą, poznawanie przyrody i otaczający nas świat
zwierząt i roślin. Otrzymałam pomoc w wynajęciu bardzo uroczego lokum we wsi.

Co najważniejsze mogłam brać udział w zajęciach razem z moją 5 letnią córką, która na
równi z innymi uczestnikami mogła korzystać z pełnego programu zajęć.
Wymarzona sytuacja!

Kolejnym moim zadaniem było wyznaczenie ścieżek questingowych przy granicy po
stronie polskiej, w okolicach rzeki Witki. Ścieżka questingowa to nic innego jak
wyznaczona w mniej znanych obszarach turystycznych trasa, którą podążamy z
przygotowaną przez organizatorów ulotką, zawierającą informacje o regionie często w
formie wierszowanej oraz ukrytą zagadkę, której rozwiązanie znajduje się na końcu
ścieżki.
Na koniec praktyk przypadła przeprowadzka Eko Centrum Strevlik do miasteczka Hejnice.
Tu moja rola polegała przenoszeniu pudeł i ozdabianiu sal, znalazłam jednak czas żeby
pospacerować po tym pięknym miasteczku!

Poznałam naprawdę świetnych ludzi, z którymi jestem w kontakcie cały czas, pracujemy
wspólnie nad majowym projektem.

Planuję aplikować jeszcze raz na praktyki, wykorzystać czas jaki daje program Erasmus+
do ostatniego dnia :) jeżeli będzie to możliwe.
Ja wiem ile Erasmus+ wniósł w moje życie. Jeśli chcesz się przekonać ile wniesie w Twoje
zgłoś się jak najszybciej do Pani Kamili Biniek z biura współpracy z zagranicą tam
uzyskasz wszelką pomoc, tak jak i ja uzyskałam za co bardzo serdecznie Pani Kamili
dziękuję!

