WOLONTARIAT W ZESPOLE
SZKÓŁ CENTRUM
KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
W JANOWIE

Życie to kamień szlifierski, a o
tym czy ten kamień Cię zetrze,
czy wypoleruje, zadecydujesz TY
sam…”
Cavett Robert

Wstęp
Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności
szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących z ich
środowiska lokalnego, ale również osób będących w potrzebie spoza jego
kręgu. Okres nauki szkolnej jest najwłaściwszym czasem dla kreowania
postaw altruistycznych wśród młodych ludzi. Jak mówi przysłowie „czym
skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Dlatego wpajając idee
pomocy, empatii oraz uwrażliwiając młodzież na cierpienie innych osób
wśród uczniów, możemy być pewni, że te wartości zaprocentują w
dorosłym życiu uczniów.
Wolontariat szkolny uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego
człowieka. Angażując się w wolontariat, zwłaszcza młody człowiek uczy się
wrażliwości i pozytywnych społecznie działań. Wolontariat rozwija
również wśród młodzieży postawę alternatywną wobec konsumpcyjnego
stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania własnych
autorytetów i tworzenia hierarchii wartości oraz pomaga w rozwijaniu
indywidualnych zainteresowań.
Staramy się, aby uczniowie naszej szkoły byli pełni pasji i zaangażowania, a
w swoich działaniach kierowali się wrażliwością i troską o drugiego
człowieka.

Skąd pomysł na koło wolontariuszy w szkole?
Do podstawowych funkcji szkoły zaliczamy m.in.: funkcję dydaktyczną
(przekazywanie wiedzy, kształtowanie rozwoju intelektualnego uczniów)
oraz funkcję wychowawczą (kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i
społecznych – w tym postawy prospołecznej, kształtowanie umiejętności
współpracy i poczucia odpowiedzialności)1 .
Ww. funkcje szkoły idealnie wpisują się w działalność wolontariuszy.
Szkolny wolontariat jest nie tylko szansą na zdobycie nowej wiedzy i
nowych umiejętności ale również przyczynia się do kształtowania postaw
prospołecznych młodzieży. Poznając problemy innych ludzi, młodzież
podejmuje aktywną działalność na rzecz ich rozwiązania. Dodatkowo
dzięki chęciom i zaangażowaniu wolontariuszy możliwe jest wyjście
naprzeciw potrzebom uczniów pochodzących z ubogich rodzin, których
rodzice potrzebują pomocy i wsparcia2.

1Braun

K. „Młodzież – Wolontariat – Wychowanie”, Wydawnictwo KUL, 2012.

2http://old.wolontariat.net.pl/repository/Publikacje/Teksty/Wolontariat%20w%20szkol

e_internet.pdf

Dodatkowo, zaangażowanie młodzieży szkolnej w działania wolontariackie
mają przełożenie na wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. Dzięki
aktywności, szkoła oraz jej uczniowie postrzegani są pozytywnie przez
mieszkańców środowiska lokalnego.
Wolontariat organizowany w szkole może stanowić także płaszczyznę
współpracy z innymi instytucjami w środowisku lokalnym – Ośrodkiem
Kultury, biblioteką bądź placówkami opieki i wychowania. Szkoła, w której
działa wolontariat staje się szkołą otwartą na potrzeby pojawiające się w
środowisku lokalnym oraz aktywnie angażującą się w życie tego
środowiska.
Jak widać wolontariat organizowany w szkole przynosi wielowymiarowe
korzyści dla wszystkich stron – dla uczniów, szkoły i środowiska lokalnego,
które dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów staje się środowiskiem
aktywnym, w którym problemy społeczne mieszkańców rozwiązywane są
wspólnymi siłami.
Mając na uwadze pozytywny wpływ koła wolontariatu na uczniów oraz
środowisko lokalne, w roku szkolnym 2013/ 2014 z inicjatywy pedagoga
szkolnego zostało zawiązane koło wolontariuszy w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego, do którego zapisali się chętni uczniowie z klas I, II,
III technikum oraz klasy I ZSZ.

Główne cele koła wolontariuszy:
uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych osób
(uczniów, jak również mieszkańców środowiska lokalnego)
kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie
empatii i
tolerancji wśród młodzieży
rozwijanie inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
tworzenie więzi ze środowiskiem lokalnym
kształtowanie umiejętności działania zespołowego
współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń
rozwijanie zainteresowań
zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach

Przykłady działań wolontariackich

„Pomóż spełnić marzenia chorych
dzieci”. Zbiórka do puszki na rzecz
Fundacji „Mam marzenie”
Naszą szkołę odwiedził przedstawiciel Fundacji
„Mam marzenie” z prośbą o wsparcie chorego
dziecka, które chciało otrzymać tableta. Cała
społeczność
naszej
szkoły
(uczniowie,
nauczyciele, pracownicy) wrzucili przysłowiową
„złotówkę”, realizując w ten sposób marzenie
chorego chłopca.

„Nakręcona
nakrętki

akcja”

–

plastikowe

Każdego dnia odkręcamy butelki, plastikowe
pojemniki i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że
zwykła zakrętka może zostać wykorzystana do
pomocy osobom potrzebującym. „Nakręcona
akcja” łączy w sobie ideę pomocy chorym
ludziom oraz dbania o wspólne dobro jakim jest
środowisko naturalne w naszym najmniejszym
lokalnym wymiarze. Nasi wolontariusze również
postanowili wziąć udział w tej inicjatywie i
wspomóc chorego chłopca z Janowa.

Przykłady działań wolontariackich

Andrzejki 2013
„Na Świętego Andrzeja
dziewkom z wróżby nadzieja”
W piątek 29.11.2013 r.
wolontariusze naszej szkoły
zorganizowali akcję charytatywną na rzecz ucznia naszej
szkoły, który miał wypadek
samochodowy i odniósł liczne
obrażenia

Cyganeczki piękne jak laleczki sprzedawały
ciastka upieczone przez naszych uczniów z
klasy gastronomicznej pod bacznym okiem
pani Kasi. Do każdego ciastka dołączona była
wróżba.

Nawet nauczyciele ulegli urokowi
Cyganek i wróżyli przyszłość z
magicznej kuli

Przykłady działań wolontariackich

5 grudnia 2013 r. do szkoły zawitał
Mikołaj. Wolontariusze wpadli na
pomysł, aby uczniowie z każdej
klasy upiekli ciasta. Stoły uginały
się pod ciężarem wspaniałych
wypieków naszych uczniów i ich
mam. Dochód ze sprzedaży
przeznaczony został na pomoc dla
naszego ucznia.

Przykłady działań wolontariackich

6 grudnia 2013 r. ponownie w
murach naszej szkoły gościł
Mikołaj
częstując
uczniów,
nauczycieli oraz pracowników
szkoły
słodkim
pierniczkiem
bożonarodzeniowym.
Wypieki
przygotowane
zostały
przez
uczniów klasy gastronomicznej.
Dla najbardziej niegrzecznych
uczniów Mikołaj przygotował
pierniczki
z
niespodzianką
pieprzową.

