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Sprawozdanie ze spotkania z wolontariuszką
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie
W dniu 15 listopada 2016 r. odbyło się w ZSOiP w Siennie spotkanie z Wolontariuszką
Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu z Krakowa – panią Zofią Grygiel.

fot.1 Spotkanie z wolontariuszką w ZSO i P w Siennie

Spotkanie realizowane było w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej’ 2016 oraz
udziału szkoły w projekcie „Edukacja Globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju”.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele klas 4 – 6 szkoły podstawowej – 39 osób (pierwsza grupa
wiekowa, czas 8.00 – 8.45), klas I-III gimnazjum i I-III liceum – 39 osób (druga grupa
wiekowa, czas 8.50 – 9.35) oraz nauczyciele – 3 osoby.

fot.2. Prezentacja multimedialna „Kierunek Tupiza – podróż do Ameryki Południowej”.
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Wolontariuszka opowiadała o swojej rocznej misji w Boliwii, gdzie pracowała w domu dziecka
w Tupizie, pomagając dzieciom w nauce, organizując im dodatkowe zajęcia i towarzysząc
w życiu codziennym.

Fot. 3. Boliwijskie stroje ludowe.
Uczniowie mieli okazję obejrzeć piękną prezentację multimedialną pt.: „Kierunek Tupiza
– podróż do Ameryki Południowej”, wysłuchać bardzo ciekawego opowiadania o Boliwii,
obejrzeć zdjęcia i różnorodne pamiątki boliwijskie oraz zadawać pytania gościowi.
Spotkanie pozwoliło uczniom bliżej poznać Boliwię – ten jakże odległy, nieznany im kraj
i bardzo różny od Polski. Dzieci i młodzież dowiedzieli się o położeniu geograficznym
i ukształtowaniu terenu Boliwii, poznali jej mieszkańców, kulturę, zwyczaje, kuchnię, a także
dowiedzieli się o życiu codziennym podopiecznych pani Zofii. Z uwagą oglądali liczne
pamiątki – wyroby rękodzieła boliwijskiego (czapki, rękawiczki, szal z wełny alpaki, biżuterię,
torebkę skórzaną, przedmioty użytkowe, instrumenty muzyczne), a nawet produkty spożywcze
oryginalne, przywiezione z Boliwii.
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Fot.4. Spotkanie z wolontariuszką w szkole ponadgimnazjalnej.
Spotkanie z Wolontariuszką upłynęło w miłej atmosferze. Odebrane było z dużym
zaciekawieniem i wywarło na uczniach wielkie wrażenie. Bardzo im się podobało, czego
wyrazem były licznie zadawane pytania oraz gromkie brawa dla prowadzącej w ramach
podziękowania.
Lider SL-EG
Agnieszka Szczerska
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