SPRAWOZDANIE
Z ROCZNEGO PROJEKTU WOLONTARIATU
EUROPEJSKIEGO "Happy kids, better Europe 4" w
ramach Programu Erasmus+ w Przedszkolu nr 47 im.
„Leśny Ludek” zrealizowanego w roku szkolnym
2018/2019
Po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019
Przedszkole nr 47 wzięło udział w projekcie Wolontariatu
Europejskiego Erasmus+ „Happy kids, better Europe 4”.
Dzięki temu do naszej placówki zawitało dwóch
wolontariuszy z zagranicy- pani Beatrice z Włoch i pan
Georgios z Grecji. Realizację projektu wspomagała Fundacja
Integracji Społecznej PROM. Więcej szczegółów na temat
działalności Fundacji można znaleźć na stronie
http://www.fundacjaprom.pl/ .
Celem Wolontariatu Europejskiego Erasmus+ jest
rozwijanie solidarności, promocja tolerancji między
młodymi ludźmi i obywatelstwa Europejskiego. Towłaśnie
w ten sposób Unia Europejska wspiera projekty kulturalne,
socjalne i ekologiczne.

Całe przedszkole - dzieci, pracownicy wraz z kadrą
pedagogiczną specjalnie przygotowali się na przybycie
wolontariuszy. Razem z wolontariuszami dzieci
uczesniczyły we wspólnych zabawach ruchowych, odtań
czyły wspólny taniec i zaśpiewały piosenki o współpracy
międzynarodowej.

Wolontariusze brali czynny udział w zajęciach nauki
języka angielskiego, wspierali nauczyciela prowadzącego,
ale również wymyślali swoje pomysły, aby jak
najefektywniej pomóc dzieciom w przyswojeniu im
obcego języka. W mniejszych podgrupach pan Georgios i
pani Beatrice grali z dziećmi w angielskie memory i
wprowadzali swoje gry i piosenki.

Wolontariusze uczyli dzieci j.angielskiego, a w zamian za to
spontanicznie dzieci uczyły wolontariuszy j.polskiego. Pani
Beatrice i pan Georgios uczęszczali na kurs j.polskiego i
mieli wiele możliwości do trenowania swoich umiejętności
językowych w przedszkolu z dziećmi, czy to w trakcie
wspólnych zabaw czy w kameralnych grupach w trakcie

czytania prostych książeczek.
Wolontariusze brali udział w celebrowaniu polskich świąt i
uroczystości. Pomagali przy uroczystej Gali wręczenia
nagród z okazji rozstrzygnięcia II edycji konkursu
patriotyczno-plastycznego organizowanego przez
Przedszkole nr 47 im. „LEŚNY LUDEK”:
„Czerwień to miłość, biel serce czyste- piękne są
nase barwy ojczyste” w Sali Wielkiej Ratusza
Miejskiego we Wrocławiu.

Wspólnie z dziećmi świętowali Andrzejki, brali udział w balu
karnawałowym, w spotkaniu wigilijnym, wieczorze pieśni
patriotycznych, w spotkaniach świątecznych z rodzicami.

Pomagali oni również przy odwiedzinach św. Mikołaja w
przedszkolu.

Dzięki obecności wolontariuszy dzieci miały wielką okazję
poznać Grecję i Włochy. Pani Beatrice wraz z wychowawcą
grupy I przedstawiła dzieciom teatrzyk kukiełkowy „ Pinokio”.
Wspólnie z dziećmi przyrządziła pyszne pizzerki. Wcieliła
się w postać Santa Lucii, która przychodzi do dzieci w
grudniu i dzieli się z nimi smakołykami. Przygotowała i
zaprezentowała prezentację o swoim kraju, miastach i
miasteczku rodzinnym. Dzieci uczyły się podstawowych
słów w j.włoskim.

Pan Georgios również zaprezentował dzieciom uroki i
tradycje swojej ojczyzny. Dzieci podziwiały zdjęcia greckich
wysepek, kosztowały przysmaków z Grecji i wspólnie
wypiekały greckie chlebki tacos i pita.
Oglądały greckie mity i razem z panem Georgiosem ćwiczyły
tradycyjny taniec „zorbę”.

Wolontariusze brali udział w szeregu różnych działańchodzili z dziećmi na wystawy do Centrum Poznawczego
przy Hali Stulecia, do teatrów, brali udział w
międzyprzedszkolnych olimpiadach sporotwych,
uczestniczyli w wycieczkach do Maciejowych Sadów,
Nadleśnictwa Miękinia, Ogrodu Botanicznego.

Pani Beatrice i pan Georgios pomagali w przygotowaniach
do wielu przedszkolnych uroczystości, tworzyli dekoracje,
aktywnie uczestniczyli w codziennych zajęciach- czy to na
podwórku, czy wewnątrz przedszkola. Byli bardzo pomocni i
na każdym kroku oferowali swoją pomoc w przeróżnych
sytuacjach,bez wahania i natychmiastowo reagując np.
kiedy potrzeba było zawiesić obrazki dzieci na tablicy albo
gdy nagle rozwiązała się dziecku sznurówka i niezwłocznie
trzeba było zadziałać, żeby uniknąć niespodziewanego
wypadku.

Wolontariusze wspierali dzieci w aktywnościach
plastycznych i manualnych - malowanie, rysowanie,
kreślenie znaków i liter, a także w wielu zabawach
tanecznych i ruchowych. Razem z nowo przybyłymi
przedszkolakami dostąpili uroczystego Pasowania na
przedszkolaka.

Projekt Wolontariatu Europejskiego "Happy kids, better
Europe 4" przyniósł wiele radości i pożytku na wielu
poziomach: dla dzieci, rodziców, kadry pedagogicznej i
pracowników przedszkola, a także dla samych
wolontariuszy. Dzieci miały niesamowitą okazję poznawać
dwa europejskie kraje dzięki obecności wolontariuszy.

Poprzez przebywanie z Beatrice i Georgiosem dzieci miały
możliwość bezpośredniego kontaktu z obcokrajowcami,
doświadczania tej niecodziennej znajomości oraz
rozwijania dużej sympatii pomimo pewnych trudności
komunikacyjnych. Rodzice obserwowali duże
zaangażowanie wolontariuszy i pozytywne kontakty ich
dzieci z wolontariuszami i sami mogli rozwijać się językowo
w rozmowach z wolontariuszami. Także nauczyciele,
pracownicy przedszkola i wolontariusze wiele nawzajem
się nauczyli od siebie na temat zwyczajów i tradycji swoich

krajów. Tawizyta dla każdego pozostanie niezapomniana.

Posadzone drzewka przez Beatrice i Georgiosa będą o
nich przypominać przedszkolakom, rodzicom i
pracownikom przedszkola.

