Alba z Katalonii,
wolontariuszka w szkole
Wolno Mi w Gliwicach
Alba jest wolontariuszką w szkole w Wolno Mi.
To był ostatni miesiąc tego projektu i Alba zrobiła wiele wspaniałych
rzeczy!
Na przykład ugotowała z dziećmi swoje ulubione hiszpańskie danie
"tortilla de patatas", wybrała się na wycieczkę na południe Słowacji, a
ostatniego dnia szkoły wspięła się z dziećmi na drzewo.

’'Po raz pierwszy od czasu, gdy byłam dzieckiem, znów wspinałam się na
drzewa. Pamiętam jeszcze, jak pewnego dnia jedno z dzieci zapytało
mnie, czy potrafię to zrobić, i przyprowadziło mnie ze sobą, żebym
wspięła się na wszystkie drzewa, jakie można sobie wyobrazić. I ten rok
był trochę taki, wspinając się na drzewa, niektóre naprawdę łatwe,
niektóre trochę trudniejsze, niektóre samotne, niektóre z towarzystwem....
Jestem naprawdę wdzięczna za to, że byłam częścią tej społeczności
podczas tych miesięcy i na pewno będę za tym tęsknić’’

Ester z Katalonii
wolontariuszka Wolnej Szkoły Ursynów

W tym miesiącu Ester podzieliła się w naszych mediach
społecznościowych tym, co robiła w tym czasie. Zrobiła kawał dobrej
roboty!
Ester wzięła udział w niesamowitych warsztatach Tie-Dye T-Shirt w
Wolnej Szkole na Ursynowie i zaprosiła rodziny do szkoły, aby pokazać
projekt dzieci i spędzić razem czas. Ponadto Ester wybrała się z Albą i
innymi wolontariuszami do jedynej Wolnej Szkoły Demokratycznej na
Słowacji, napisała kilka słów o tym doświadczeniu na Facebooku:

'To pierwszy rok, w którym prowadzą projekt, a dla rządu są one
swego rodzaju eksperymentem. Po 8 latach zdecydują, czy mogą
otworzyć więcej szkół demokratycznych w kraju, czy nie.
Odwiedziliśmy szkołę, bawiliśmy się z dziećmi i mieliśmy
okazję porozmawiać z nauczycielami i rodzinami.
Ta podróż uświadomiła mi, że jest nadzieja
w przyszłości na lepszą edukację w całym kraju.
W przyszłość na lepszą edukację na całym świecie".

Ayshan z Azerbejdżanu
Wolontariuszka w Wolnej Szkole
Dzika w Tychach
Jak widać na zdjęciach, Ayshan
spędził ten miesiąc aktywnie.
Zrobiła z dziećmi warsztat "Burnout" chodziło o poznanie ich emocji i pojechała
z innym wolontariuszem Samirem rowerami
eksplorować Tychy.
Ponadto, podzieliła się na Facebooku, że
dziewczyny w szkole zrobiły jej niespodziankę
i narysowały postać Ayshan na ten dzień.
I podzieliła się historią o syropie organicznym:
''Chcesz podzielić się chwilą w szkole, która
wydarzyła się dzisiaj.
To jest organiczny syrop, który pomaga zachować
zdrowie i jest dobry na wiele sposobów!
Dzisiaj, kiedy przyszłam do szkoły, dali mi te 2
słoiki, a czułam się trochę chora.
Zaskoczyli mnie tym!
Jeśli chcecie go zrobić, to pamiętam, że
powinniście włożyć do słoika
8 cytryn, 4 kg cukru, 3-4 litry wody i kwiaty z
drzewa.
Ale jeśli chcesz go wypić, po prostu
nalej sobie trochę do kubka z wodą..
Uwierz mi, że działa.’’

Samir z Maroka
Samir jest wspaniałym artystą. Umieścił kilka
filmów na Facebooku
@europeanvolunteerspoland z tego, co robił
w tym miesiącu.
Pojechał rowerem z Tychów do Katowic z
Ayshan, to było niezłe wyzwanie, ale udało im
się! Samir i Ayshan eksplorowali miasto Tychy
i mieli przy tym dużo zabawy.
Samir miał trening śródokresowy w Toruniu,
gdzie tańczył na ulicy!

