Správa z cesty do Maďarska

Som vďačná za to, že som sa mohla vďaka projektu „Materské centrá vyvíjajú podporné
štruktúry na aktívne zapojenie dobrovoľníkov“ zúčastniť cesty do Maďarska. Bola pre mňa
veľmi zaujímavá. Dostala som príležitosť načerpať nové skúsenosti a nechať sa inšpirovať prácou
matiek inej národnosti a mentality. Je zaujímavé pozorovať ako sa hrajú zabávajú a vychovávajú
svoje deti matky, ktoré sú nám v mnohých veciach podobné, ale i odlišné.
Navštívili sme materské centrum HOLDAM v Miskolci, ktoré zabezpečovalo sprievodný program
pre rodiny v rámci celomestského 3-dňového festivalu huspeniny. Aktivity prebiehali priamo
v MC , ale j v stane (jurte), ktorý bol umiestnený priamo v centre festivalových udalostí.
Vzhľadom k tomu, že v našom MC hrávam rozprávky pre deti, veľmi ma zaujala aktivita
„rozprávkový les“ v priestore MC. Páčila sa mi páčila myšlienka a stvárnenie rozprávky. Nápad
a jednotlivé prvky, ako upútať a vtiahnuť dieťa do deja, ktoré ho zároveň nenásilne dopĺňa,
bolo veľmi milé. Taktiež ma zaujali kulisy, ktoré si mamy pripravili. Boli pestrofarebné, lahodné
oku a výborne dotvárali celú atmosféru príbehu. Neboli nijako zložité, ale práve ich
jednoduchosť bola pútavá a krásna.
Bola som prekvapená z toho, koľko dospelých ľudí je ochotných pomáhať v ich MC aj napriek
tomu, že nemajú vlastné deti alebo už majú veľké deti.
Niektoré hry a aktivity, ktoré sme mali možnosť vidieť boli totožné s našimi ako napr. kurz
angličtiny, tvorivé dielne.
Rozdielnosť mentalít sme mali možnosť spoznať v ich pre nás netradičnom stvárnení a ponímaní
materstva. Pripravili si pre návštevníkov aktivitu „Cesta životom“, ktorá nás mala previesť našim
životom. Pre mňa osobne to bolo zvláštne a ťažké sa toho zúčastniť.
Pekné chvíle sme spolu zažili pri ohni v jurte, kde sme si spolu zaspievali. Naučili sme sa zopár
maďarských ľudových piesní a Maďarky zasa niekoľko slovenských piesní.
Táto cesta mala pre mňa nielen pracovný, ale aj osobný prínos. Zároveň bola odmenou za
dlhoročnú dobrovoľnícku prácu v našom MC. Keďže som matka, ktorá bola dlhodobo na
materskej dovolenke som rada, že som touto cestou mohla načerpať nové inšpirácie pre rozvoj
nášho MC.
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