Opinia studentów o odbytej praktyce
Listopadowy, owiany szarością dzień... Dwie kobiety wchodzą do
tajemniczego, zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Katowicach i… znajdują świat pełen dziecięcej radości i kolorów… Tak
to my- studentki pedagogiki resocjalizacyjnej - rozpoczynamy
praktyki .
Mamy okazję poznać „Jedynkę” od środka- jej ciekawe,
odpowiadające potrzebom dzieci wnętrza i ciepłą duszę, którą tworzą
Pracownicy. Naszym wspaniałym Przewodnikiem i Nauczycielem
zostaje pedagog szkolny- Pani Agata Nabiałek.

Poznajemy Szkołę
Ogromne wrażenie zrobiła na nas fantastycznie zaprojektowana
i wyposażona sala zabaw, zorganizowana w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła”, która umożliwia dzieciom kreatywną
zabawę psychoruchową.
Bardzo spodobała nam się, zasobna w bogaty księgozbiór,
biblioteka szkolna wraz z salą audiowizualną. Biblioteka okazała się
miejscem chętnie odwiedzanym przez uczniów nie tylko w celach
czytelniczych, ale również na pasjonujące turnieje szachowe! .
Miałyśmy okazję zobaczyć nowoczesne pracownie komputerowe,
ze stałym dostępem do Internetu, gdzie uczniowie mogą zdobywać
i doskonalić wiedzę informatyczną.
Bajkowa atmosfera panuje w szkolnej świetlicy, nie tylko dzięki
kolorowym wnętrzom, ale przede wszystkim za sprawą wspaniałych
Opiekunów, którzy z rodzicielskim zaangażowaniem organizują
dzieciom czas i wspomagają przy odrabianiu zadań domowych.
Ponadto Nasza Pani Przewodnik zapoznała nas z działalnością
Szkoły na polu kształtowania świadomości społecznej uczniów w
ramach różnych programów edukacyjnych, takich jak: „Bezpieczne
dziecko - Przyjaciel Sznupka” czy „Szkoła bez przemocy.”

Poznajemy Szkoły Duszę
Szkołę Podstawową Nr 1 w Katowicach tworzą nie tylko ciekawe
miejsca, ale przede wszystkim jej pracownicy (zarówno grono
pedagogiczne, jak i dział obsługi), którzy każdego dnia, ze szczególną
starannością dbają o to, by „Jedynka” była miejscem przyjaznym dla
dzieci, pełnym ciepła, oraz zrozumienia ich szerokich potrzeb i
indywidualności.
W czasie naszej praktyki dano nam szansę szerzej poznać
niełatwą i wymagającą ogromnego zaangażowania pracę szkolnego
pedagoga- Pani mgr Agaty Nabiałek. Pani pedagog, stając się
powiernikiem uczniowskich (a często też rodzicielskich) problemów, z
niezwykłą wytrwałością i zrozumieniem próbuje wskazać drogę do ich
rozwiązania, niejednokrotnie poświęcając swój prywatny czas.
Za wszystkie cenne chwile, za owocne doświadczenia, za
świadectwo, że praca Szkoły to przede wszystkim służba dla dobra
dzieci- serdecznie dziękujemy Naszemu Przewodnikowi, jak również
wspaniałej Dyrekcji Szkoły, która codziennie dba o wysoką jakość
„Jedynki”.
Marysia Kłapcia i Kasia Dobiczek

Katowice, listopad 2011

