Kraków, 05.10.2020 roku
Ogłoszenie o możliwości odbycia wolontariatu
w Pracowni Psychologii Dziecka Instytutu Psychologii UJ w roku akademickim
2020/2021
PPD IPs UJ (http://www.ppd.phils.uj.edu.pl/) oferuje studentom możliwość odbycia
praktyki w charakterze wolontariusza z dziećmi w wieku szkolnym, w Szkole Podstawowej
nr 107 w Krakowie. W bieżącym roku akademickim, ze względu na sytuacje epidemiczną,
zajęcia z udziałem dziecka nie mogą się odbyć, ale jest możliwe przygotowanie do nich w
formie zajęć zdalnych (14 godzin lekcyjnych), na które można się zgłosić tu do dnia 11
października
do
godziny
24
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2862XJ
wcYS40VNi2cEMemti1lUNjVDUzJNU1MyS004NDdTM1ExQ1JaMTlQRi4u). Dnia 12
X zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji.
Głównym celem wolontariatu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pomocy
psychologicznej oraz stymulowanie rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego
dzieci. Będzie w przyszłości istniała możliwość odbywania zajęć przez cały rok szkolny
(lub w wybranym semestrze), raz w tygodniu w wymiarze 45 minut pracy z uczniem oraz
45 minut przygotowania do zajęć oraz ich omówienia.
Podczas tych zajęć wolontariusze mają możliwość:
• zapoznania się z organizacją oraz metodami terapii dzieci z ogólnymi i specyficznymi
trudnościami w uczeniu się, w tym uczeniu się czytania i pisania,
• pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się,
• poznania podstaw pracy psychologicznej w szkole,
• doskonalenia umiejętności nawiązywania kontaktu i budowania relacji terapeutycznej
z dzieckiem w wieku szkolnym.
Rozpoczęcie pracy w charakterze wolontariusza w PPD IPs UJ Dziecka jest związane ze
spełnieniem następujących wymogów:
• wykazania się wysoką motywacją do poznania natury trudności w uczniu się u dzieci i
metod pracy z dziećmi,
• odbyciem – w bieżącym lub przyszłym roku akademickim - 14 godzin przygotowania do
praktyk na zasadzie wolontariatu (poniedziałki od 8:00 do 9:30), których zaliczenie jest
warunkiem koniecznym rozpoczęcia pracy w charakterze wolontariusza w kolejnym roku
akademickim,
• ukończeniem przynajmniej trzeciego roku studiów w Instytucie Psychologii, na wydziale
Filozoficznym UJ,
• ukończeniem przynajmniej jednego kursu dotyczącego rozwoju lub terapii dzieci.
Informujemy, że jeśli warunki epidemiczne panujące w kraju ulegną zmianie i będzie możliwe
rozpoczęcie wolontariatu w kolejnym semestrze br. akademickiego osoby, które zaliczą w tym
roku kurs przygotowawczy (14 godzin), będą przyjmowane na zajęcia w pierwszej kolejności.
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