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Mój projekt odbywał się w Laborschule – szkoła alternatywna, 
która prowadzi organizacja OMSE e.V. – socjokulturalny 
warsztat blisko natury/ projekt szkoly całodziennej w Dreźnie/ 
Niemcy.  
 
 
 
 
 

 
Specjalnością tej szkoły jest koncepcja „szkoły całodniowej” i nauka przez projekty. Dzień zaczyna sie 
o 8.00  „kołem porannym”, potem dzieci idą do swoich klas na jedna godzina. Po lekcji mają czas na 
realizację własnych projektów. W tym działaniu współpracują uczniowie w rożnym wieku, zależnie od 
zainteresowania. Taki rodzaj pracy oznacza również, iż nie ma szczegółowych lekcji, tylko uczenie sie 
we wszystkich kierunkach na jednym wybranym praktycznym temacie. Po południu (14.00-16.00) 
następuje ponowna praca przy różnych projektach. Ważnym elementem w tej chwili jest nauka 
rękodzieła, poznawanie różnych technik artystycznych oraz praca nad doświadczeniem z naturą i 
środowiskiem. 
Moim zadaniem była pomoc w procesie edukacji, 
uczestnictwo w zajęciach oraz projektach, gdzie moją 
rolą była pomoc osobie prowadzącej oraz późniejsza 
ewaluacja wszystkich projektów. Jak również opieka 
nad dziećmi i zabawa z nimi w czasie między zajęciami 
i po nich.  
 
Projekt mnie zaskoczył i to bardzo pozytywnie, projekt 
jak najbardziej się powiódł, moje oczekiwania zostały 
spełnione.  
 

Moje osiągnięcia: 

 Język- jestem bardzo zadowolona z tego co osiągnęłam, moje umiejętności posługiwania się 
językiem kraju goszczącego bardzo się polepszyły. 

 Rozwój indywidualny- przez ten rok wolontariatu nauczyłam się wielu nowych rzeczy: 
usamodzielniłam się, przełamałam pewne bariery związane z życiem w obym kraju i 
posługiwaniu się obcym językiem 

 Umiejętności- z racji mojego wykształcenia była dla mnie ogromnym doświadczeniem praca 
w szkole alternatywnej, miałam możliwość poznać nowe i ciekawe metody pracy w szkole.  

 Znajomość kultur- na ten aspekt składają się dwa czynniki, jest to życie w kraju goszczącym 
oraz szkolenia, które pozwalają nam poznać inne kultury, to pomogło mi w przełamaniu 
stereotypów o poszczególnych krajach, ale również poznanie i dowiedzenie się ciekawych 
rzeczy o innych państwach, o których nie wiemy z reguły zbyt dużo.  

 Plany na przyszłość- jest to przede wszystkim dalszy rozwój osobisty a także znalezienie 
pracy jako nauczyciel języka niemieckiego 

 
 


