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Podsumowanie projektu 
 
 

W okresie od stycznia do grudnia 2009r szkoła realizowała projekt „Kalejdoskop 
wiedzy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach którego odbyły się 
dodatkowe zajęcia dla uczniów: 

 
• Kurs j ęzyka angielskiego edycja I – ukończyło 12 osób 
• Kurs j ęzyka angielskiego edycja II – ukończyło 12 osób 
• Warsztaty z przedsiębiorczości – ukończyło 12 osób 
• Zajęcia z technologii informacyjnej ICT – ukończyło 15 osób 
• Kurs obsługi wózków widłowych – ukończyło 20 osób 
• Kurs na prawo jazdy kategorii B – ukończyło 18 osób 

  
Wszystkie zajęcia odbywały się na terenie szkoły po lekcjach i były bezpłatne. 

Uczniowie otrzymali bezpłatne materiały do nauki, korzystali z darmowych obiadów  
i odwozów do domu.  

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów  
i w konsekwencji zwiększenie szans na rynku pracy. W pierwszej i drugiej edycji 
projektu uczestniczyło łącznie 89 uczniów. Wszyscy otrzymali stosowny certyfikat 
potwierdzający ukończenie kursów – zajęć - warsztatów. 

Inicjatorem projektu była Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach  
Pani Magdalena Mackiewicz, a jego koordynatorem Elżbieta Czesny. Koordynatora  
w działaniach wspierali asystenci: Ewa Tomczak, Beata Jachurska i Cezary Wójcik. 
Kursy prowadzili nauczyciele ZS nr 1 oraz prywatne firmy 

 
 



 
 

Uczestnicy tak podsumowują projekt...... 
 

„Od lutego do maja uczestniczyliśmy razem z 10 koleżankami i kolegami z naszej szkoły  
w Warsztatach z przedsiębiorczości. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. 
Zajęcia związane były z zagadnieniami komunikacji interpersonalnej oraz aktywizacji 
zawodowej. Spotykaliśmy się w pracowni przedsiębiorczości wyposażonej w komputery  
z dostępem do Internetu. W ramach warsztatów dwa razy spotykaliśmy się z osobami 
prowadzącymi własne przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć czekał na nas ciepły posiłek a po nich 
odwożeni byliśmy do domu. Cieszymy się bardzo, że braliśmy udział w projekcie i widzimy, 
 że jest on szansą na lepsze jutro, bowiem nasze wykształcenie to nasza lepsza przyszłość” 
Dziękujemy! 
Karolina i Damian 
 
„Zajęcia na które uczęszczaliśmy były kursem dla operatorów wózków widłowych , jezdniowych 
różnego typu. Zajęcia te trwały od września do października w każdą sobotę od godziny 9;00 do 
15:00. Zajęcia praktyczne odbywały się indywidualnie dla każdego z kursantów. Szkoła dla tych 
zajęć udostępniła świetlice wraz z niezbędnym sprzętem multimedialnym. W kursie 
uczestniczyło 20 osób pełnoletnich z klas 3 i 4 którzy zostali wyłonieni w czerwcowej rekrutacji. 
Celem zajęć było uzyskanie kwalifikacji umożliwiających obsługę wózków widłowych, 
jezdniowych. Ukończenie tego kursu podniosło nasze kwalifikacje zawodowe , zwiększyło naszą 
samoocenę , sprawiło że w przyszłości staniemy się konkurencyjni na rynku pracy”. 
Maciek 
 
„Pierwsza edycja kursu z języka angielskiego trwała od marca do maja 2009r. Uczestniczyło  
w niej 12  uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich. Odbyło się 9 spotkań dwugodzinnych 
raz w tygodniu w środy. Zajęcia były poświecone słownictwu z działów: „praca”, „zakupy 
 i usługi”, „cechy charakteru” i inne. Na wstępie pisaliśmy test sprawdzający nasz poziom wiedzy 
a na koniec pisaliśmy test sprawdzający ile i czego się nauczyliśmy”. 
Kasia 
 
„Druga edycja kursu z języka angielskiego w ramach projektu „Kalejdoskop wiedzy” odbywała 
się od września do listopada. Zajęcia mieliśmy raz w tygodniu po dwie godziny i uczestniczyło  
w nich 12 osób. Wśród grupy panowała miła atmosfera. Rozwiązywaliśmy wiele zadań, 
wykonywaliśmy różne ciekawe projekty. Głównym celem zajęć było zwiększanie kwalifikacji 
poprzez umiejętność posługiwania się językiem obcym. Dzięki tym zajęciom podniosły się nasze 
kwalifikacje zawodowe a nauczyciele zauważyli znaczna poprawę wyników nauczania 
 z przedmiotu. Podniosła się również nasza samoocena”. 
Małgosia 
 
„Kurs na prawo jazdy kategorii B w ramach projektu „Kalejdoskop wiedzy” rozpoczęliśmy  
już w wakacje. 18 osób wyłonionych podczas czerwcowej rekrutacji już w sierpniu rozpoczęło 
kurs prawa jazdy kategorii B. Kurs podzielony był na 2 części: teoretyczną i praktyczną. Część 
teoretyczna zakończyła się egzaminem wewnętrznym, zaś część praktyczna indywidualnie  
u instruktorów nauki jazdy”. „Gdybyśmy mieli sami sfinansować kurs, który kosztuje około 1200 
zł, to na pewno nie byłoby to takie proste  
Michał  


