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Ewaluacja programu edukacyjnego  

„Tolerancja niejedno ma imię” 

Rok szkolny 2016/2017 

 

 

     Uczniowie zrozumieli, że tolerancja jest akceptacją drugiego człowieka. 

Poznali pojęcia: tolerować, tolerancja, akceptować, akceptacja oraz przeciwieństwa 

tolerancji i akceptacji. Potrafią rozróżnić emocje i zachowania poprawne od niepożądanych 

 

     Wszystkie działania wolontaryjne miały charakter prospołeczny. 

Zachowania prospołeczne uwrażliwiały uczniów na doznania i przeżycia innych. 

Uczniowie poprzez swoje działania wolontaryjne poznali również swoje reakcje w różnych 

sytuacjach. 

  

     Uczniowie nabyli umiejętność  poprawnego  komunikowania się z innymi członkami 

grupy, co  sprzyja dobremu funkcjonowaniu w zespole i efektywnej współpracy.  

Potrafią szanować siebie i innych, potrafią zaufać drugiej osobie. 

 

     Dostrzegają potrzeby osób niepełnosprawnych, chorych i „słabszych” oraz  akceptują 

różnice między ludźmi. Wolontariusze i nasi sympatycy  pomagali dzieciom w Afryce, 

którym  zostały  przekazane szczepionki i żywność.  

 

      Słabszymi istotami, którym trzeba było też nieść pomoc są  zwierzęta. Uczniowie  

z wielką wytrwałością przez cały rok pomagali zwierzętom. Zbierali różnego rodzaju karmy 

dla psów i kotów, kocyki, poduszeczki, aby zwierzakom było ciepło w czasie srogiej zimy.   

Stali się bardzo wrażliwi na krzywdę zwierząt, a to jest dobry życiowy znak na przyszłość, 

bo kto jest wrażliwy na krzywdę zwierząt, to i nie przejdzie w swoim życiu obojętnie  obok 

człowieka potrzebującego.    

 

      Uczniowie nabyli wiele  pozytywnych zachowań  bez wrogości wobec osób chorych,                   

niepełnosprawnych, „ słabszych”,  bez wrogości wobec zwierząt.  

Starają się eliminować wszelkie  przejawy agresji w szkole. 

Ośmielają uczniów nieśmiałych i zwiększają ich otwartość proponując pracę społeczną  

w naszym  szkolnym wolontariacie. 

 

     Praca w szkolnym wolontariacie rozwinęła u uczniów kreatywność i wyobraźnię, 

umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz samodzielnego i grupowego 

rozwiązywania problemów. 

 

     Dobieraliśmy ciekawą tematykę swoich działań, aby inspirować i zachęcać całą 

społeczność szkolną do współpracy. 
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Co udało nam się wykonać? Nasze działania w pigułce 

I  Wolontariusze – to my! 

     W nowym roku szkolnym bardzo szybko uczniowie zadeklarowali swoją pomoc i pracę             

w Szkolnym Kole Wolontariatu „ Elfy”. Wszyscy ochotnicy są uczennicami i uczniami aktywnymi, 

uczynnymi i wrażliwymi na krzywdę innych. 

 

 

II    Tolerancja w szkole i klasie 

     W październiku odbył się konkurs plastyczny pt. „ Tolerancja w szkole i klasie”. Napłynęło 

wiele ciekawych prac. Uczniowie w swoich obrazach wykazali się niezwykłym zrozumieniem 

tematu . Ukazali co to znaczy być dobrą koleżanką i dobrym kolegą.  Przedstawili swoich 

bohaterów, którzy otaczają opieką dzieci młodsze, niepełnosprawne, o innym kolorze skóry i 

pomagają im w trudnych sytuacjach . Tym samym udowodnili, że każde dziecko ma prawo do 

wesołej zabawy i koleżeńskiej współpracy w szkole oraz do szczęśliwego życia na naszej planecie. 

Twórcy wszystkich prac konkursowych zostali nagrodzeni. 

 

 

 

 



 

III  Zwierzęta czekają na naszą pomoc 

      Słabszymi i potrzebującymi  istotami są też zwierzęta, którym przez cały rok uczniowie 

pomagali z wielką wytrwałością. Zbierali różnego rodzaju karmy dla psów i kotów, kocyki i 

poduszeczki, aby zwierzakom było ciepło w czasie srogiej zimy.  Uczniowie stali się bardzo 

wrażliwi na krzywdę zwierząt, a to jest dobry życiowy znak na przyszłość, bo kto jest 

wrażliwy na krzywdę zwierząt, to i nie przejdzie obojętnie  obok człowieka potrzebującego.    

 

 

 

 

 

IV Szkolna akcja   „Radosny kotek” 

 

     Zima -   to był wyjątkowo trudny czas, szczególnie dla bezdomnych zwierząt. 

 Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu „ Elfy”  zorganizowali akcję zbierania karmy dla 

bezdomnych kotów.  Uczniowie  bardzo chętnie dostarczali suchą karmę oraz konserwy. Dzieci 

pamiętały, że  oprócz pełnego kociego brzuszka, zwierzętom musi być ciepło. Nie zabrakło więc 

kocyków, kołderek i poduszek. Cieszymy się, że uczniom naszej szkoły nie jest obcy los 

bezdomnych  zwierząt. Karmę dostarczyliśmy stowarzyszeniom, które zajmują się opieką nad 

zwierzęta. Wolontariusze współpracują z  założycielami „ Kociego Gniezna” 

 



   

 

 

V  Współpraca z UNICEF 

     Wolontariusz zdają sobie sprawę, że pomagać można wszystkim potrzebującym, nawet 

w dalekiej Afryce i Azji.   Dzięki nam zostały przekazane szczepionki i żywność tym razem 

dzieciom mieszkającym w Syrii. 

 

 

 

VI Świąteczny kiermasz dobroczynny 

     „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest… serce, z 

jakim tej pomocy się udziela. Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu „ Elfy” przygotowali  

w grudniu świąteczny kiermasz, który wpisał się już na stałe w kalendarzu  działań wolontaryjnych.  

Na specjalnie przygotowanych stoiskach można było kupić ręcznie wykonane przez uczniów 

świąteczne ozdoby i upominki oraz skosztować domowych wypieków. Głównym celem 

świątecznej imprezy była integracja społeczności szkolnej oraz pomoc rodzinom znajdującym się w 

trudnej sytuacji materialnej. 

 



 

VII  Szanujmy się! 

     Wolontariusze ustanowili  Szkolne Dni Dobrej Koleżanki i Dobrego Kolegi. Na specjalnie do 

tego przygotowanej tablicy zamieszczali sentencje, myśli, prośby i zachęty do pielęgnowania w 

sobie pozytywnych zachowań. 

 

 

Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że 

znów wraca radość.  

Przyjaźń to najpiękniejsza rzecz, jaką człowiek może zaproponować drugiemu człowiekowi. 

Bezinteresownie.  

 

Uwieńczeniem tych dni był konkurs plastyczny na wykonanie najciekawszej plakietki 

 

„Dobre koleżanki - to ja i Ty”,  „Dobrzy koledzy-to ja i Ty” 

  

 

 

VIII Czynimy dobro i zapisujemy dobre uczynki – 

  „Zapamiętniki” dobrych uczynków 

 

     Wolontariusze ustalili obszary działania- czynienia dobra i  zachęcali wszystkich  uczniów do 

czynienia dobra w następujących obszarach.  

Czynię dobro: 

1. Wobec siebie (np. uczę się coraz lepiej, odrabiam zadania domowe, uważam na lekcji). 

2. Wobec kolegów (np. bronię słabszych, pomagam w nauce, przekazuję chorym kolegom 

zeszyty). 

3. Wobec rodziny (np. pomagam najbliższym w pracach domowych, opiekuję się 

rodzeństwem). 

4. Wobec zwierząt (np. opiekuję się swoim domowym zwierzątkiem, czynnie uczestniczę w 

akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt w schronisku, reaguję na krzywdę zwierząt). 

5. Wobec reszty świata (np. włączam się do akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących, 

działam na rzecz ochrony środowiska, pomagam samotnym i starszym sąsiadom). 



Napłynęło wiele ciekawych prac, które utwierdziły nas- wolontariuszy w przekonaniu, że 

uczniowie naszej szkoły potrafią odróżnić dobro od zła, potrafią czynić szlachetnie i dobrze 

w różnych dziedzinach życia. 

 

  

 

  

 

IX Nasz wspólny świat 

     Wolontariusze wiedzą, że każde dziecko ma prawo do szczęśliwego życia na planecie Ziemia. 

Zdając sobie sprawę, że wygląd, kolor skóry, miejsce zamieszkania, dobra materialne nie powinny 

dzielić ludzi, ogłosili konkurs pt. „ Nasz wspólny świat”. Napłynęły ciekawe prace plastyczne, 

wykonane różnymi technikami. Wytwory plastyczne są dowodem na to, że uczniowie wykazali 

bardzo dobrym zrozumieniem idei  zawartej w tytule. 

 

 

 

 

 

 

 



 

X Dobre rady na wakacje 

     Ostatnim zadaniem wolontariuszy  Szkolnego Koła Wolontariatu  „Elfy” było wykonanie 

poradnika na temat „ Dobre rady na wakacje”. Wakacyjne rady zostały zapisane na dużych 

arkuszach papieru. Piękne ilustracje oraz ciekawa tematyka sprawiły, że nikt nie przeszedł obok 

nich obojętnie. Chyba nie było ucznia w szkole, który nie przeczytałby choćby jednej  ważnej rady i 

przestrogi na wakacje.  

 

 

 

 

Wnioski do dalszej pracy  

Sukcesywne zwiększanie grupy wolontariuszy.  

Inspirowanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego 

Kontynuacja działań podjętych w   roku szkolnym 2016/2017. 

Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 

Tworzenie więzi ze środowiskiem lokalnym. 

Angażowanie się w działania niosące pomoc w kraju i na świcie. 

Nawiązanie współpracy z nowymi towarzystwami, organizacjami, instytucjami.  

 

 

 


