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Program Wolontariatu Edukacyjnego  
„Zostań WoloEdukatorem” 

Posumowanie działań 

 

Program był realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu Uniwersytetu 

Warszawskiego w okresie marzec 2019 – maj 2019. Beneficjentami byli uczniowie/ 

uczennice korzystający z wsparcia 12 organizacji/instytucji mieszczących się na terenie 

Warszawy oraz studenci-wolontariusze Uniwersytetu Warszawskiego. Ogółem w programie 

wzięło udział 182 uczniów i uczennic oraz 10 wolontariuszy/wolontariuszek Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

 

Instytucje/organizacje, które wzięły udział w programie: 

1) Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

3) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 

4) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy 

5) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Filia nr 1  

6) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Filia nr 2  

7) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy 

8) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 

9) Pracownia KoOKocha - placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej 

10)  Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” 

11)  Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD dzielnicy Śródmieście 

12)  Świetlica Socjoterapeutyczna "Chaberek" 

 

Cele: 

• Rozwijanie umiejętności dydaktycznych studentów i doskonalenie ich kompetencji  

w zakresie skutecznego uczenia się i zapamiętywania. 

• Wyposażenie dzieci i młodzieży korzystających ze wsparcia organizacji/instytucji w 

Warszawie w wiedzę, która pomoże im efektywniej się uczyć. 
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Działania: 

• Szkolenia przygotowujące dla wolontariuszy: 22.03.2019r.; 

• Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy: każdy wolontariusz przeprowadził dwa lub 

trzy warsztaty trwające 2x1,5 godziny każdy – łącznie 3 godz. w wybranej placówce. 

Warsztaty były przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych  

i ponadgimnazjalnych w wieku 8-14 lat mieszkających na terenie Warszawy  

i korzystających ze wsparcia różnych organizacji/instytucji. Łącznie odbyło się 21 

warsztatów. 

• Spotkanie podsumowujące program połączone z planowaniem założeń kolejnej 

edycji: 11.06.2019r.  

 

Najważniejsze wnioski z przebiegu projektu oraz pomysły/sugestie do wykorzystania 

w kolejnych edycjach: 

• Zdaniem wolontariuszy oraz pracowników organizacji/instytucji program ma duży 

potencjał i jest bardzo przydatny dla dzieci oraz młodzieży. Wyposaża ich w 

potrzebną wiedzę ułatwiającą naukę zarówno w szkole jak i poza nią.  

• W scenariuszu warsztatów warto zaproponować więcej ćwiczeń/technik do wyboru, 

opracować szczegółową instrukcję przeprowadzenia zajęć oraz pokazywać 

praktyczne korzyści z korzystania z mnemotechnik.  

• Warto byłoby przeprowadzić dodatkowe szkolenie dla wolontariuszy z zakresu 

pracy z trudną młodzieżą i radzenia sobie w pracy z dziećmi. 

• Warto byłoby przeprowadzić ewaluację warsztatów nie tylko wśród wolontariuszy i 

pracowników organizacji/instytucji, ale również wśród dzieci/młodzieży biorącej 

udział w zajęciach.  

 


