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Třítýdenní praxe v Německu
Zahraniční praxe nám začala 30. 4. ve 4:15 ráno na vlakovém nádraží. Se zavazadly jsme se vydali
do malého německého městečka Waldshut - Tiengen ležícího na hranici se Švýcarskem Cesta trvala
s přestupy okolo 16 hodin, ale přesto utekla docela rychle, protože jsme si povídali a dost
se i nasmáli. Byli jsme rádi, že tvoříme dobrou partu a že si rozumíme. Když jsme dorazili na
místo, koordinátor praxe odvezl několik z nás na ubytování, zbytek si vzala na starost jedna
z hostitelských rodin, připravila nám výbornou večeři a následně také pomohla s ubytováním.
Čekaly nás 3 týdny v překrásném malebném městečku.
Druhý den ráno jsme vyrazili na prohlídku města s průvodcem z řad učitelů partnerské školy. Viděli
jsme městskou radnici, historický most se sochami a prošli jsme se po břehu Rýna. Také jsme
navštívili místní školu, která byla velmi moderně vybavená. Večer jsme byli pozváni spolu s učiteli,
hostitelskou rodinou na tradiční grilovací piknik do vyhlášeného parku vysoko na Waldshutském
kopci. Ochutnali jsme různé německé speciality.
Následující dny jsme absolvovali praxi. Byli jsme rozděleni do dvou zařízení – domova pro seniory
a školy pro tělesně a mentálně postižené. Pomáhali jsme klientům se stravou, hygienou
a vyprazdňováním. Prováděli jsme psychosociální aktivizaci, asistovali při terapiích a velmi často
jsme s dětmi chodili ven. V rámci praxe jsme se také zúčastnili několika školních akcí a výletů, kde
jsme na děti dohlíželi. Bylo velice zajímavé poznávat chod zařízení a způsob, jakým s dětmi
pracují. Inspirací pro nás byly i herní aktivity, které jsme s klienty prováděli. Načerpali jsme
spoustu nových zkušeností hlavně z oblasti pedagogicko-vzdělávacích aktivit s klienty.
Prostory jednotlivých zařízení byly nádherné a prostorné, navržené tak, aby plně vyhovovaly
požadavkům klientů a zaměstnanců.

Ve volném čase, který připadal na víkendy, jsme podnikali různé aktivity. Za krásného počasí jsme
si například zahráli minigolf a moc jsme si to užili. Znovu jsme také poznávali krásy města
a udělali si čas i na odpočinek.
Velkým zážitkem pro nás byla návštěva zábavního parku Europa, kde jsme vyzkoušeli spoustu
zajímavých adrenalinových atrakcí. Strávili jsme tam celý den, dali jsme si malý oběd a zhlédli
jedno z mnoha představení místních herců. Příjemně strávený čas!
Po celou dobu pobytu tu s námi byla vyučující naší školy Bc. Denisa Grofová, na kterou jsme se
mohli obracet v případě, kdy jsme potřebovali jazykovou či jinou podporu. Za to jí patří dík!
Jsme rádi, že jsme praxi v Německu mohli absolvovat a získat tak další zkušenosti pro naši
profesionální přípravu. Většina z nás by se tam někdy opět ráda vrátila.

