PROJEKT ZOSTAŁ ZREALIZOWANY WE
WSPARCIU KOMISJI EUROPEJSKIEJ W RAMACH
PROGRAMU ERASMUS+

KREDUKACJA
Rezultaty projektu EVS
W ramach projektu „KREdukacja” zaprosiliśmy
do współpracy partnerów zagranicznych i
partnerów z naszego regionu - w tym
instytucje edukacji formalnej (szkoła specjalna,
szkoła podstawowa, ponadpodstawowa) oraz
organizację pozarządową. W okresie 1/09/2016
– 30/06/2017 gościliśmy w sumie 10
wolontariuszy europejskich w 5 placówkach
goszczących na terenie woj. Podlaskiego: w ZS
nr 16 w Białymstoku, w ZS w Gródku, w ZS w
Dąbrowie Białostocki, w Białostockim
Towarzystwie Esperantystów oraz w naszym
Stowarzyszeniu.

Z sukcesem udało nam się zrealizować
następujące cele projektu:
- Rozszerzenie oferty edukacyjne w naszym
regionie poprzez połączenie zajęć edukacji
formalnej i pozaformalnej
– rozszerzone o elementy międzynarodowe,
międzykulturowe, innowacyjne, motywujące
do działań ponad standardowe obowiązki
oraz uzupełnione o metody edukacji
pozaformalnej.
- wzrost rozumienia edukacji w szerszym
zakresie i przez to wzrost chęci i motywacji do
dalszej nauki i edukacji
- zwiększenie kompetencji międzykulturowej
wśród młodzieży
- Zwiększenie szans na rynku pracy
- pogłębienie obywatelstwa europejskiegowzrost samodzielności, samodzielnej pracy i
odpowiedzialności za własny rozwój
- budowanie pozytywnego wizerunku
projektów mobilności międzynarodowej i ich
uznania, jako wzbogacający przez lokalne
środowisko/społeczność
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Zrealizowane działania otworzyły szansę dla
wielu osób (w tym nauczycieli, rodziców,
uczniów, społeczności lokalnej i wolontariuszy)
na rozwój zainteresowań, do których nie
dociera edukacja formalna.
Poprzez realizację projektu pokazaliśmy, że
edukacja formalna i pozaformalna mogą i
powinny się uzupełniać. Wolontariusze włączyli
praktyczny aspekt w nauczanie w szkołach oraz
urozmaicili ofertę edukacyjną naszą i naszych
partnerów.
Wolontariusze realizowali różnorodne działania,
jednak przede wszystkim opierające się na:
- organizowaniem różnego rodzaju zajęć dla
młodzieży po zajęciach lekcyjnych,
- organizowaniem wydarzeń na rzecz
społeczności lokalnej (np. Wieczory przy grach
planszowych w Michałowie, Kawiarnia
Językowa w Białymstoku czy wieczory sportowe
w Starym Kinie w Dąbrowie Białostockiej),
wsparcie festynów i koncertów charytatywnych,
- prowadzeniem zajęć i warsztatów
edukacyjnych,
- promocją Wolontariatu Europejskiego i
programu Erasmus+,
- wsparciem organizacji goszczących w
codziennej działalności,
animacje językowe w szkole z młodzieżą,
przybliżenie kultury swojego kraju,
- wsparciem młodzieży w organizowanych
imprezach szkolnych,
- współpracą z Gminnym Ośrodkiem Kultury
- warsztaty językowe,
- wsparciem uczniów przy procesie uczenia się
(udział w różnych zajęciach),
- wsparciem wydarzeń koordynowanych przez
ANAWOJ (festiwale, wydarzenia, „WinferFun
House” – przedstawienie teatralne wystawione
w 3 miejscowościach na Podlasiu)
- tandem językowy.

Projekt KREdukacja miał szeroki wymiar
edukacyjny, a nasi wolontariusze wyjechali z
bagażem doświadczeń, który jest bezcenny w
dalszym życiu. O tym, że inicjatywa miała
znaczący wpływ na rozwój uczestników
świadczą ich raporty końcowe oraz wyniki
ewaluacji wewnętrznej.
Podczas ewaluacji końcowej wolontariusze
przyznali, że łatwiej pracują w
międzynarodowym zespole, doceniają
różnorodność, poprawiły się ich umiejętności
językowe i analityczne, wolontariat pomógł im
wybrać dalszą ścieżkę życiową. Wolontariusze
przyznali również, że potrafią lepiej myśleć i
analizować informacje w sposób obiektywny.
Uczestnicy projektu stwierdzili, że po odbytym
projekcie mają lepsze wyobrażenie na temat
przyszłości i są bardziej wyrozumiali w
stosunku do osób wywodzących się z różnych
środowisk. Poza tym określili, że dzięki
udziałowi w projekcie są bardziej pewni siebie i
przekonani o swoich zdolnościach – co
zdecydowanie ułatwi im odnalezienie się na
rynku pracy.
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Czym chcemy się podzielić?
Czyli o rezultatach w projekcie
1. Materiały filmowe:
Film wolontariuszki Cristiny (Michałowo) o tym, z
czym kończy swój projekt EVS:
https://www.youtube.com/watch?
v=UyuBIkI0TT8&feature=youtu.be
Filmiki, które stworzyła wolontariuszka Maria (w
Michałowie) o każdej organizacji goszczącej z którą
współpracujemy w regionie:
O EVS w ZS w Gródku:
https://www.youtube.com/watch?
v=pzsGVV5DOPI&t=1s
O EVS w Michałowie:
https://www.youtube.com/watch?
v=vEUNmi67gYU&t=3s
Filmik dot. EVS w ZS16
https://www.facebook.com/pg/zsnr16/videos/
Filmik dot. EVS w BTE
https://www.facebook.com/pg/bjalistoko/videos/?
ref=page_internal
Filmik dot. EVS w Dąbrowie Białostockiej
https://youtu.be/TtOuy3bcHUk
Film o warsztatach z okazji DNIA TOLERANCJI - w ZS
w Michałowie w dniu 15.11.2016.:
https://www.facebook.com/ANAWOJ/videos/12696448
09754100/
Filmik z podsumowaniem projektu Anastasyji
(Gródek): https://www.youtube.com/watch?
v=cAxz2pp_jZw
2. Galerie zdjęć:
EVS w Michałowie:
https://goo.gl/photos/kG5v5iiw5v4unc417
EVS w Gródku:
https://goo.gl/photos/XUgc6X3z5Vray7uz8
Wieczór rumuński w Michałowie:
http://anawoj.org/wieczor-rumunski-michalowie/
Galeria zdjęć – wolontariusze w Dąbrowie
Białostockiej:
https://photos.app.goo.gl/bSEoSJe4ekqftPMD3
Galeria zdjęć – wolontariusze w ZS nr 16:
https://photos.app.goo.gl/J3ov2JHbm2xQeXFP2
Galeria zdjęć – wolontariuszka w BTE:
https://photos.app.goo.gl/4zUDMmPV8h3ETwMA3

Inne rezultaty projektu to:
Wyjazd młodego mieszkańca Michałowa na
krótkoterminowy wolontariat po nawiązaniu
kontaktu z wolontariuszkami (EVS w Maladze/
Hiszpania)
Rozszerzenie współpracy i nowych inicjatyw:
wolontariuszka Cristina pomagała przy
przygotowaniu nowego projektu wymiany
młodzieżowej – z młodzieżą z Hiszpanii i z
Polski nt „active citizienship”. Projekt otrzymał
dofinansowanie i został zrealizowany w
październiku 2017 w Polsce.
Dzięki wolontariuszom w Michałowie i
Dąbrowie, dwie nowe organizacje
doświadczyły współpracy z wolontariuszami i
same zdecydowały się na przygotowanie
akredytacji EVS (Gminny Ośrodek Kultury w
Michałowie oraz w Dąbrowie Białostockiej).
Oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i
placówki planują przyjęcie wolontariuszy.
Włączeni mentorzy i koordynatorzy działań
placówek rozwijali się poprzez uczestnictwo w
szkoleniach min: „Akademia EVS” w Polsce w
Listopadzie 2016 (koordynatorka działań ZS nr
11) oraz szkolenie w Rumunii „EVS Realm –
Masters of the learning path” w sierpniu 2017 w
Rumunii (nowa mentorka i koordynatorka z
Michałowa)

Wolontariusze rozwinęli liczne
kompetencje.
Rozwój organizacji partnerskich:
nauczyciele zdobyli nowe i innowacyjne
metody nauczania; projekt zachęcił i
zmotywował uczniów i nauczycieli do
nauki języków obcych
Społeczność lokalna w tak małych
miejscowościach jak Gródek, Michałowo
czy Dąbrowa Białostocka projekt umożliwił
rozwój kompetencji językowych oraz
międzykulturowych. Mieszkańcy mogli
korzystać ze wszelkich działań
realizowanych przez wolontariuszy
(bezpłatnie) i wpłynęło to na ogólne
nastroje społeczeństwa. Niektóre z nich są
kontynuowane do dzisiaj: np. regularne
spotkania przy grach planszowych, które
początkowo były zainicjonowane przez
wolontariuszy w Michałowie.

Dziękujemy wszystkim partnerom oraz każdej
osobie, która przyczyniła się do tego sukcesu.
Zespół EVS

