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W dniach od 3 do 7 marca 2013 r. reprezentacja M³odzie¿owego O¶rodka Socjoterapii w sk³adzie: Bo¿ena D±browska,
Ma³gorzata Kraus, Zdzis³aw Klusek oraz rodzice naszych podopiecznych: Renata Sosnowska, Iwona Kosmala,
Katarzyna £ebek , Anna Misiak, wziêli udzia³ w spotkaniu partnerów projektu pod tytu³em &bdquo;Paszport dla
Wolontariatu&rdquo; w ramach programu Grundtvig.
Czwarte ju¿ miêdzynarodowe spotkanie odby³o siê tym razem w Wielkiej Brytanii, a dok³adniej mówi±c w szkole
podstawowej w mie¶cie Selby. Uczestnicy udali siê do Anglii na zaproszenie rady rodziców z tej¿e szko³y. Celem
spotkania by³o pog³êbianie wspó³pracy z rodzicami oraz dzielenie siê do¶wiadczeniami z zakresu szeroko pojêtej
dzia³alno¶ci wolontariackiej i roli rodziców we wspó³czesnej szkole. Go¶cie mogli zwiedziæ szko³ê, jej otoczenie i
uczestniczyli w charakterze obserwatorów we wszystkich zajêciach i lekcjach pierwszego dnia pobytu. Obserwowali¶my
m.in. lekcje jêzyka angielskiego, historii, wf, przyrody i matematyki. Mia³o miejsce spotkanie z nauczycielami i grup±
rodziców dzieci angielskich. Rodzice wspó³organizuj± wszystkie wa¿ne wydarzenia kulturalne w szkole, w tym akademie,
uroczysto¶ci i dodatkowe zajêcia pozaszkolne. Na spotkaniu roboczym zosta³ przedstawiony czê¶ciowy raport z
dotychczasowej dzia³alno¶ci wszystkich zespo³ów bior±cych udzia³ w projekcie. Polski zespó³ zaprezentowa³
zestawienie wykonanych zadañ w wersji multimedialnej (dwie prezentacje) oraz ulotkê ukazuj±c± cele i sposób realizacji
dzia³añ w ramach projektu Grundtvig &ndash; &bdquo;Paszport dla wolontariatu&rdquo;. Wszyscy uczestnicy spotkania
otrzymali p³ytê DVD z dzia³aniami jakie zrealizowa³a szko³a polska w ramach projektu. Swój dorobek z okresu
realizowania projektu przedstawili tak¿e nauczyciele i wolontariusze z Rumunii, Anglii i Hiszpanii. Na spotkaniu
podsumowano dwa lata pracy i osi±gniête efekty w zakresie rozwoju wolontariatu w poszczególnych instytucjach.
Podczas wizyty zapoznali¶my siê z systemem edukacyjnym obowi±zuj±cym w Wielkiej Brytanii. Odbyli¶my spotkania z
uczniami, rodzicami i nauczycielami szko³y podstawowej. Podczas dyskusji pad³o wiele zapytañ ze strony rodziców i
nauczycieli na tematy zwi±zane z polskim systemem edukacji. Szczególnie wiele pytañ dotyczy³o placówki
socjoterapeutycznej, jej organizacji, metod pracy oraz efektów terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Ponadto toczy³y siê
rozmowy na tematy zwi±zane z realizacj± projektu, s³u¿±ce bli¿szemu poznaniu siê cz³onków delegacji
zaanga¿owanych w to przedsiêwziêcie. Spotkanie zakoñczy³o pami±tkowe zdjêcie uczestników. W kolejnym dniu
pobytu mia³o miejsce spotkanie w³adzami miasta Selby. Spotkanie zorganizowano w siedzibie w³adz lokalnych z
udzia³em mera i radnych. Gospodarze mówili o sukcesach i problemach tego 16 tysiêcznego miasteczka. Jeden z
radnych opowiedzia³ o historii i ciekawostkach zwi±zanych z Selby w formie prezentacji PP. Jak z dum± podkre¶li³
przewodnicz±cy rady miasta, w latach 80-tych XIX w. w Selby wymy¶lono now± grê - tenis sto³owy. Gra pocz±tkowo
by³a popularna w¶ród szlachetnie urodzonych i bogatych Anglików. Teraz bardzo popularna tak¿e w¶ród wychowanków
MOS&hellip; Cz³onkowie delegacji z MOS podali najwa¿niejsze informacje zarówno o placówce jak i o Ostrowcu
¦wiêtokrzyskim. Radni otrzymali drobne upominki, gad¿ety i foldery w jêzyku angielskim o Polsce i Ziemi
Ostrowieckiej. Gospodarze znale¼li tak¿e chwilê czasu na pokazanie najwiêkszych zabytków zwi±zanych z kultur± i
dziedzictwem historycznym Selby. Miasteczko po³o¿one jest nad rzek± Uose, gdzie jeszcze w latach 90 budowano
ma³e statki morskie. Najwa¿niejszym punktem zwiedzania by³a ¶redniowieczna katedra, która jest chlub± mieszkañców.
Wielu anglików pracuje na zasadzie wolontariatu przy drobnych pracach porz±dkowych i obs³udze ruchu turystycznego.
Kilku nauczycieli i rodziców, dziadków uczniów szko³y angielskiej jest wolontariuszami i wykonuje prace zwi±zane z
oprowadzaniem turystów po katedrze. Jedn± z ciekawostek zwi±zanych z katedr±, jest herb przodka Georga
Washingtona, pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czerwone gwiazdki i paski (z herbu rodziny pó¼niejszego
prezydenta) s± uznawane za inspiracjê do stworzenia flagi USA. Herb rodziny Washingtona jest przedstawiony w oknie
witra¿owym z XV. Podczas wizyty mieli¶my tak¿e okazjê zobaczyæ miasto York a tam jedn± najwiêkszych katedr
¶redniowiecznej Europy &ndash; York Minster. Podsumowuj±c, wizyta w szkole angielskiej by³a dla nas nowym,
ciekawym i pouczaj±cym do¶wiadczeniem projektowym oraz okazj± do poznania dziedzictwa kulturowego tej czê¶ci
Anglii.

http://www.mos.ostrowiec.pl
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