ŚMIAŁO W PRZYSZŁOŚĆ!
Trwa realizacja projektu „Śmiało w przyszłośd” skierowanego do uczniów III klas gimnazjum oraz
tegorocznych maturzystów z terenu Gminy Kozłów . Dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Gminy Kozłów uczniowie (całkowicie bezpłatnie) przygotowują się do egzaminów z języka angielskiego oraz
z matematyki. Trenerzy wybranych przedmiotów (jęz. angielski- mgr Urszula Łojewska, mgr Alina Osuch;
matematyka- mgr Joanna Gierat) prowadzą zajęcia w maksymalnie 6- osobowych grupach. Prowadzone są
również indywidualne konsultacje.
Dzięki uprzejmości władz Gminy Kozłów młodzież spotyka się z nauczycielami w Gminnym Ośrodku Kultury
oraz w bibliotece w Kozłowie. I tu podziękowania należą się przede wszystkim pani mgr Elżbiecie Koped
(kierownik GOK-u), pani Bożenie Tabor (kierownik Biblioteki Gminnej w Kozłowie) oraz pozostałym
pracownikom tychże placówek za wyrozumiałośd i wszelką okazaną pomoc.

20 października 2012r. młodzież biorąca udział w projekcie miała możliwośd zapoznania się z ofertami
krakowskich uczelni- uczestniczyła w wyjazdach studyjnych do Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki oraz
do Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Bogatsza o nową wiedzę i wrażenia z większym zapałem
pracuje na zajęciach, o czym świadczą wypowiedzi:
„Projekt bardzo mi pomaga. Uważam, że dzięki tym zajęciom będę miała większe szanse na lepiej zdaną
maturę, co otwiera mi drogę na studia(...)” Agata Skwara
„Udział w projekcie znaczy dla mnie bardzo dużo, ponieważ mam możliwośd dobrze przygotowad się do
matury(...).Atmosfera jest bardzo miła, panie prowadzące zajęcia są sympatyczne, wszystko dokładnie
tłumaczą, nikt nie przeszkadza w prowadzeniu zajęd(...)” Marta Kowalska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Udział w projekcie jest dla mnie bardzo ważny. Dzięki zajęciom które są organizowane, mogę utrwalid
swoją wiedzę, ale równocześnie zdobyd nowe wiadomości(...). Jestem pewna, że gdy będę uczęszczała na te
spotkania do samego kooca, zapewne dobrze zdam maturę i dostanę się na wymarzone studia(...). Bardzo
dobrze czuję się wśród znajomych (...)” Paulina Fluśniak
„(...)zajęcia są co tydzieo, więc mogę powtórzyd materiał obowiązujący na maturze(...).Lubię byd na
zajęciach, gdyż są bardzo pomocne. Nigdy się nie nudzę, bo zawsze mam przygotowane nowe zadania do
omówienia” Justyna Szymborska
„Projekt jest dla mnie dobrym przygotowaniem do matury oraz powtórką, która może umożliwi mi jej
zdanie. Zajęcia te mają wpływ na naukę szkolną- lepiej przykładam się do matematyki i umiem już sama
rozwiązywad niektóre zadania na lekcji(...). Podczas zajęd czuję się: dobrze- nie mam problemów z
adaptacją w grupie, spokojnie- mam coraz większą nadzieję, że zdam maturę, lepiej- coraz większą mam
wiedzę” Katarzyna Gołąbek
„Projekt bardzo pomógł mi w nauce. Na zajęciach panuje bardzo miła atmosfera. Podczas nauki śmiejemy
się i żartujemy nie zapominając o nauce. Nie żałuję, że biorę udział w tym projekcie” Szymon Koped

Dziękuję wszystkim, którzy trzymają kciuki za naszą młodzież, a jej samej wypada życzyd wytrwałości
w dążeniach do wyznaczonych celów, gdyż Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą,
która pozwala odnajdywad urok młodości (Jan Paweł II).
Koordynator projektu Kamila Dziwosz

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

