„Efekt

Motyla” w Kozłowie

Dzięki staraniom dyrekcji Gimnazjum w Kozłowie oraz nauczycielki j.angielskiego Pani
Agnieszki Milewskiej Pełka nasza szkoła nawiązała współpracę z Fundacją Efekt Motyla z siedzibą w
Warszawie. Głównym celem działalności tej fundacji jest poszerzenie często jakże ograniczonych
możliwości rozwoju zdolnych dzieci z terenów wiejskich oraz zwiększenie dostępu do edukacji poprzez
wspieranie nauki j.angielskiego.
Zajęcia prowadzone były przez lektorkę mgr Agnieszkę Milewską Pełkę w minionym roku
szkolnym. Powstały dwie grupy liczące po 13 uczniów, którzy zostali podzieleni ze względu na
reprezentowany poziom zaawansowania językowego. Gimnazjaliści oraz dwie szóstoklasistki
mogli zgłębiać tajniki tego najbardziej przyszłościowego języka. Dwa razy w tygodniu tj. w środy i
piątki, o wyznaczonych porach, młodzież spotykała się w jednej z sal tutejszego gimnazjum, gdzie
bezpłatnie, pod czujnym okiem nauczycielki zdobywała coraz to nowsze wiadomości i umiejętności
znacząco wykraczające poza program nauczania w gimnazjum. Uczestnicy projektu Efekt Motyla
otrzymali podręczniki sfinansowane przez Fundację, dzięki którym mogli doskonalić angielski. Na
zakończenie zajęć w tym roku szkolnym wyróżniający się uczniowie otrzymali nagrody za swoją solidną
pracę a trójka najlepszych uczniów wraz ze swoją lektorką wyjechała na „Rejs po Wielkich Jeziorach
Mazurskich”, gdzie wakacyjny odpoczynek mogła połączyć z nauką i praktycznym wykorzystaniem wiedzy i
umiejętności zdobytych na zajęciach.
Dla uczestników lekcje te były niezapomnianym doświadczeniem, które już przyniosło pierwsze
rezultaty. Podniósł się poziom wiedzy uczniów, mają oni także większą motywację i chęć do nauki.
Młodzież z naszego gimnazjum chętnie bierze udział w konkursach językowych często zajmując
wysokie miejsca.
Ja, jako jedna z 26 szczęśliwców, którzy mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach myślę, że były

to miesiące, które spożytkowaliśmy na coś, co może sprawić, że nasza przyszłość będzie przedstawiać się
w jaśniejszych barwach. Fundacja Efekt Motyla dała nam szanse i możliwości, a my na pewno ich nie
zmarnujemy bo, jak to kiedyś ktoś powiedział : „ Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody. Im
więcej jej pijesz tym bardziej jesteś spragniony”. Jestem pewna, że z naszą dalszą nauką języka
angielskiego sprawa będzie miała się dokładnie tak samo.
Niebawem podzielimy się naszymi wrażeniami z rejsu a tymczasem zapraszamy na stronę internetową
www.papilionis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=100, gdzie znajdują się
szczegóły współpracy naszego gimnazjum i Fundacji Efekt Motyla.
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