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Rozhovor s pani asistentkou Emou
1. Prečo ste si vybrali toto povolanie?
„Učiteľstvo máme v rodine, takže to bolo niečo, s čím som vyrastala a nikdy mi neprekážala
myšlienka,
že by som mohla učiť, viesť žiakov ďalej a pomáhať im pri rozvoji, takže to sa mi celkom páčilo.“
2. Čo vás viedlo k voľbe geograﬁe a dejepisu?
„Tieto dva predmety som mala veľmi rada už v strednej škole. Mali sme dobrého pána učiteľa.
Vždy nás motivoval ku geograﬁi a všeobecnému rozhľadu. História bol ďalší premet,
čo som si povedala, že mi celkom ide. Na histórií sa mi páči, že sa môžeme poučiť z chýb,
ktoré sa udiali v minulosti.“
3. Vedeli ste už od detstva, že chcete pracovať v školstve?
„Priznám sa, že som nevedela ani do maturity, čo budem ďalej študovať, len som vedela,
že ma bavia tieto dva predmety, v ktorých by som sa chcela ďalej zlepšovať.
Dali sa študovať v rámci učiteľstva, takže to prišlo tak samo.“
4. Napĺňa vás táto práca?
„Táto asistencia je pre mňa niečo nové. Prvý mesiac som si v nej nebola taká istá,
ale vidím, že žiakom pomáham a snažím sa im uľahčiť učenie.“
5. Páči sa vám v našej škole?
„Áno, veľmi, všimla som si, že vo vašej škole sa učí najmä takým inovatívnym spôsobom.

Nie je to ako v mojej ZŠ - „písať, písať“. Aj atmosféra je tu dobrá, veľmi sa mi páčia knižné kútiky
a moderné triedy.“
6. Ste spokojná s prácou asistentky alebo by ste v budúcnosti chceli radšej učiť?
„Som spokojná, ale keďže som vyštudovala učiteľstvo, určite by som v budúcnosti chcela učiť.“
7. Na ktorej vysokej škole ste študovali?
„Študovala som na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulte prírodných vied.“
8. Odporučili by ste ju aj iným?
„Určite áno, boli tam príjemní vyučujúci a zaujímaví ľudia. Mali sme rôzne aktivity a motivačné
plagáty.
Motivovali nás aj k darovaniu krvi.“
9. Čo by ste robili, keby ste neboli učiteľka?
„Pravdepodobne by som robila niečo v geograﬁckom alebo historickom smere. Možno archeológ,
práca v múzeu alebo kartograf.“
10. Venujete sa nejakej umeleckej činnosti?
„Nie, nevenujem. Ako dieťa som chodila na klavír, ale to ma nebavilo, takže som v tom
nepokračovala.“
11. Podelili by ste sa s nami na záver o nejakú vtipnú príhodu z „výšky“?
„Bolo ich celkom veľa, napríklad, keď sme raz mali zážitkové vyučovanie, kde nám ukazovali, ako
môžeme
učiť slnečnú sústavu. Pani profesorka nás zobrala von a hrali sme sa na slnečnú sústavu.
Jeden bol Slnko, ostatní boli planéty a meteority. Otáčali sme sa okolo svojej osi a zároveň okolo
Slnka.
Celá fakulta videla, ako sme sa tam točili, bolo to veľmi zábavné.“
Spracovali: Viki a Alex (9. A)
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