Praktikant for en dag på Økolariet – Niels Schmidt Nørgaard - 8. klasse, Øster
Starup Skole
Dagen startede med at jeg kom ind på Økolariet kl. 8:00 før Gitte var kommet. Da
Gitte kom gik vi over til et andet kontor og jeg blev præsenteret for en masse flinke
mennesker der tog godt imod mig. Bagefter kom jeg med Steen som er natur vejleder
ud i natur. Vi skulle finde frø/tusse æg i nogle vandhuller rundt omkring. Vi kikkede i
3 vandhuller og 1 sø men der var ikke noget. Han fortalte mig at de helst vil lægge æg
på lavt vand men vi fandt dem overraskende på forholdsvis dybt vand i sø. Da vi
havde fundet dem gik vi over til nogle grævlingegrave på en skrænt. Så gik vi tilbage
og kørte hjem i en hybrid bil som både køre på el og benzin. Da vi kom hjem blev jeg
præsenteret for Kristian som er underviser som jeg skulle hjælpe med at undervise en
7. klasse fra Middelfart Friskole. Emnet de skulle have om var jagten på råstoffer. De
blev vist hen til det rum hvor de skulle finde svarene på spillet som de skulle spille.
Så gik vi op i et lokale hvor der var sat et spil frem som man skulle bruge ipads til at
skanne nogle streg koder hvor de så fik et spørgsmål om metaler og jeg skulle så
holde øje med pointene de så fik. Det overraskede mig hvor gode de var men også
hvor meget jeg kunne hjælpe med selv om jeg kun var et klassetrin over dem.
Det har både sjovt og lære rigt at hjælpe til med at finde frø æg og undervise en
anden klasse her på Økolariet og så fandt jeg ud af at man skal bippe sig ind over alt.
Så det her været en fed dag men det er ærgerligt at det kun er en dag jeg skal være her
for jeg kunne sagtens have været her i en uge som praktikant.
Tirsdag den 1.4.2014

