Srečanja in pogovori niso prišli prav samo njemu, marveč tudi meni kot "učiteljici".

Tudi med letošnjimi poletnimi počitnicami so nekateri mladi v vlogi prostovoljcev čas
izkoristili za pomoč soljudem, ob tem pa nabirali tudi dragocene izkušnje. Slovenska
filantropija pravkar pripravlja katalog prostovoljskih del za mlade v novem šolskem letu, ki
bo na voljo sredi septembra. Kot odmev aktivnih počitnic in povabilo mladim k
prostovoljskemu delu med šolskim letom objavljamo zgodbo Ane Bajt, 17-letne dijakinje, ki
je med poletnimi počitnicami kot prostovoljka Slovenske filantropije pomagala migrantu iz
Maroka pri učenju angleščine.
»Z migrantom sva se na prvem srečanju skupaj z delavko azilnega doma dogovorila, da se
bova za učenje angleščine srečevala enkrat tedensko v viški knjižnici. Obenem sva se v
njegovi polomljeni angleščini in moji polomljeni francoščini predstavila drug drugemu, na
kratko najini zgodbi, starost, družino, od kod prihajava in kaj rada počneva. Že na prvem
srečanju se mi je večkrat zahvalil, da sem si prostovoljno vzela čas zanj in njegovo
angleščino.
Srečanja in pogovori niso prišli prav samo njemu, marveč tudi meni kot "učiteljici". Sama se
namreč v srednji šoli učim francoščino, ki sem jo lahko še kako uporabljala in pilila v
pogovorih, ker je bil moj učenec iz Maroka in precej vešč v njej. Učila sva torej drug
drugega, iskala besede v angleščini in francoščini, če pa nič od tega ni delovalo, sva se znašla
s pantomimo in risanjem.
Sprva sem mislila, da bodo najine učne ure trajale po 45 min. Pa nikoli ni bilo tako, čas je
vedno zelo hitro mineval. Vmes sva naredila pavzo in nato nadaljevala, sploh ker sva se
včasih zapletla v kakšne "hude" teme in zaradi medsebojnega ne-znanja jezika težko izrazila
svoja stališča. :)
Navadno zraven dobrih strani leži tudi kakšna slaba. V najinem primeru je bilo zame težko to,
da učenec kljub dogovoru ni prihajal na ure redno. Kot prostovoljec seveda potrebuješ
potrpežljivost in čim manj slabe volje. Vedela sem, da ne prihaja redno zato, ker si učenja ne
bi želel, saj je bil vedno zelo zagnan, pilil je izgovarjavo, ponavljal doma in bil nasploh zavzet
za učenje. Najbrž je imel za to kakšne relevantne osebne razloge. Včasih težavo predstavlja
tudi preteklost, zgodba učenca, o kateri mi je kar nekajkrat spregovoril. V teh primerih sva
temo kaj kmalu preusmerila na kako drugo, prijetnejšo, in nadaljevala z učenjem. Če ne
drugega, je z govorjenjem in opisovanjem intenzivno vadil jezik!
Za konec pa še trenutek, ki ga gotovo ne bom pozabila. Učila sva se dele telesa, sprva lasje,
oči, zobje, lica, trebuh ... proti koncu pa še glavo in ramena. Ko sem mu na sebi pokazala
»head« in »shoulders« ter zraven izgovorila besedi, je planil v glasen smeh - šele takrat mu je
»kapnilo«, kaj pravzaprav pomeni napis na šamponu (Head&Shoulders)!«

Ana Bajt
Ker je prostovoljstvo neprecenljiva šola za življenje, bo Ana tudi med šolskim letom našla čas
za svoje humano in odgovorno delo. Prostovoljstvo ne prinaša lepih šolskih ocen niti točk za
napredovanje, daje pa občutek lastne vrednosti, pripadnosti skupnosti, smiselnosti,
povezanosti z ljudmi in moč vplivanja na pozitivne spremembe v družbi.
Zato z veseljem pripravljamo zbirko priložnosti za prostovoljstvo mladih v tem šolskem letu,
ki jo bomo sredi septembra objavili na portalu www.prostovoljstvo.org v obliki spletnega
kataloga!

