
 

 

Sprawozdanie ze spotkania z Wolontariuszem   

w Zespole Placówek Oświatowych Policzna 

 

Data i godzina  spotkania: 25.10.2017r. , godz. 13:00 do 14:30 

 

Miejsce spotkania: Zespół Placówek Oświatowych Policzna 

 

Uczestnicy spotkania - I i II etap edukacyjny 

Liczba godzin  (2 spotkania/ 2 grupy): 2 godziny dydaktyczne 

Liczba uczniów biorących udział w spotkaniu: 53 

 klasy: klasa V, klasy od I do III, klasa VII.  

 informacja o grupie uczniów: bardzo duże zainteresowanie, aktywność, dużo pytań. 

Liczba nauczycieli biorących udział w spotkaniu, w tym informacja o nauczanym 

przedmiocie lub  prowadzonych zajęciach w szkole:  

4 nauczycieli – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel bibliotekarz, przyrodnik 

Imię i nazwisko Wolontariusza: Alicja Trzaska 

Temat spotkania: „Życie i kultura mieszkańców Ameryki Południowej” 

Cele spotkania: Zapoznanie uczniów z kulturą i  tradycją oraz warunkami życia 

 mieszkańców Tupizy w Boliwii.    

Przebieg spotkania:  

W środę 25 października  2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Policznie w ramach 

ogólnopolskiego projektu „Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”, odbyło 

się  spotkanie z Panią Alicją Trzaską, wolontariuszką z krakowskiego  oddziału  

Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu”.  

 
 

 
     
Pani Alicja była  wolontariuszką w Boliwii, w miejscowości Tupiza. Pracowała prawie rok  

w Domu Dziecka pomagając dzieciom w nauce, organizując im dodatkowe zajęcia  



 

i towarzysząc w życiu codziennym. O specyfice pracy wolontariusza, a także barwach  

i cieniach życia młodych ludzi w Boliwii opowiadała niezwykle ciekawie; umiejętnie 

dopasowując przekazywane treści do wieku odbiorców. Opowiadaniu towarzyszyły osobiste 

wspomnienia oraz  prezentacja multimedialna, która pozwoliła naszym uczniom lepiej 

poznać  Boliwię - jej położenie geograficzne, ukształtowanie terenu,  życie codzienne 

mieszkańców, kulturę, zwyczaje, kuchnię. 

Dużym  zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyły się przywiezione z Boliwii 

oryginalne instrumenty muzyczne  oraz  ręcznie wykonane elementy odświętnych strojów.  

 

 

 

 
       Spotkanie odbyło się w dwóch grupach. W pierwszym uczestniczyli uczniowie z klasy V 

i grupa uczniów z kl. I-III, w drugim  klasa VII i grupa uczniów z klasy IV. Łącznie  

w spotkaniu wzięło udział 53 uczniów i 4 nauczycieli.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                     
 
             Spotkanie z p. Alicją Trzaską wywarło na wszystkich uczestnikach ogromne 

wrażenie. Świadczyło o tym  zainteresowanie, z jakim uczniowie słuchali  wolontariuszki,  

a także ilość zadawanych pytań po spotkaniu. 

 
Koordynator projektu  

w Publicznej Szkole Podstawowej  w Policznie 

Dorota Maciejczyk 

 

 
 


