
To już ostatni rok trwania
Projektu, a tym samym
ostatnia okazja do nagro-
dzenia osoby, która uzyska-
ła najlepsze wyniki w nauce
w roku szkolnym 2014/2015.
Pan Grzegorz Guzowski
osiągnął najwyższą średnią –
4,66 spośród 45 osób, które
w tym roku szkolnym roz-
poczęły naukę w szkołach
dla dorosłych. Tegoroczny
laureat jest słuchaczem Li-
ceum Ogólnokształcącego

dla Dorosłych w Iławie pro-
wadzonego przez WMZDZ
w Olsztynie, Centrum Edu-
kacji w Iławie.

Projekt „Dorośli do wie-
dzy” jest finansowany ze
środków unijnych i od 2011
roku jest realizowany na te-
renie województwa warmiń-
sko mazurskiego. W Projek-
cie udział wzięło ponad 2100
osób z całego województwa,
w tym około 250 uczestniczy
bądź zakończyło swój udział

za pośrednictwem  Centrum
Edukacji w Iławie.  „Dorośli
do wiedzy” to projekt skie-
rowany do osób w wieku od
25 do 64 lat, w ramach pro-
jektu uczestnicy otrzymali
między innymi wsparcie
w postaci bonów o wartości
300 zł na zakup podręczni-
ków, a 28 laptopów znalazło
swoich odbiorców, wśród
tych, którzy wyróżnili się
najlepszymi wynikami
w nauce.
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Otrzymał laptop za
najwyższą średnią
Grzegorz Guzowski z Rożentala został tegorocznym laureatem
nagrody semestralnej dla uczestników projektu „Dorośli do
wiedzy”, który realizuje Centrum Edukacji ZDZ  w Iławie. 
Za uzyskanie najwyższej średniej otrzymał laptop.

Wszyscy słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Iławie z dyrekcją Fot. Magdalena Rogatty

Grzegorz Guzowski z nagrodą, w towarzystwie dyrektor Centrum Edukacji w Iławie 
Ewą Kołodziejczak (z lewej) i zastępcą dyrektora Janiną Rogalską

Sięgnijmy po nowe
kwalifikacje…
Centrum Edukacji w Iławie
działające w strukturach
Warmińsko-Mazurskiego
Zakładu Doskonalenia Za-
wodowego w Olsztynie pro-
wadzi szkoły dla dorosłych
od 20 lat. Oferta obejmuje
Gimnazjum dla Dorosłych,
Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych, Policealne
Studium Zawodowe, a od
września zapraszamy na
Kursy Kwalifikacji Zawodo-
wych.  
Zmieniające się potrzeby
rynku i ciągle rosnące tempo
życia wymusza na nas ciągły
rozwój i doskonalenie. Obec-
na rzeczywistość nie pozwala
biernie czekać na rozwój sy-
tuacji na rynku pracy - ten
kto nie czyni postępów, zos-
taje w tyle i bez posady. Cza-
sy, w których edukacja szkol-
na była domeną niemal wy-
łącznie ludzi młodych, od-
chodzą w przeszłość. Lepsze
wykształcenie to realna moż-
liwość awansu, uzyskania
lepszej pracy, wzrostu zarob-
ków i pozycji społecznej. 
Wychodząc naprzeciw  po-
trzebie ciągłego kształcenia
i zdobywania nowych umie-
jętności, Centrum Edukacji
ZDZ w Iławie przygotowało
nową ofertę edukacyjną ko-
rzystną dla osób, które zde-
cydują się na zdobywanie
nowych kwalifikacji – mówi
Ewa Kołodziejczak – dyrek-
tor Centrum Edukacji – od
września rozpoczynamy kur-
sy dające uprawnienia zawo-
dowe , których poszukują lo-
kalni Pracodawcy gwarantu-
jąc zatrudnienie we wskaza-

nych specjalnościach. Ponad-
to organizujemy edukację
szkolną: Gimnazjum dla Do-
rosłych, Liceum Ogólno-
kształcące Dla Dorosłych
oraz Policealne Studium Za-
wodowe.”
Osoby z wykształceniem
średnim Centrum Edukacji
ZDZ zaprasza do Policealne-
go Studium Zawodowego.
Warto wybierać te kierunki,
które są poszukiwane na
rynku – mówi Ewa Koło-
dziejczak –  A wśród nich:
informatyk, kosmetyczka, lo-
gistyka, rachunkowość, kie-
runki związane z opieką nad
osobami starszymi, ochrona
fizyczna osób i mienia… 
„Szanowni Państwo, wielu
dorosłych, decydując się
podjąć wcześniej przerwaną
naukę, zmieniło swoje życie
na lepsze. – zachęca Ewa Ko-
łodziejczak – Szkoły dla do-
rosłych dają okazję do uzu-
pełniania wiedzy i zdobycia
nowych kwalifikacji zawodo-
wych, zapraszam do skorzys-
tania z nadarzającej się okaz-
ji i wzmocnić swoją pozycję
na rynku pracy.” 
Osoby zainteresowane
kształceniem w Gimnazjum
dla Dorosłych, Liceum Ogól-
nokształcącym, Policealnym
Studium Zawodowym oraz
w ramach kursów kwalifika-
cji zawodowych już teraz
mogą się zgłaszać do siedziby
Szkół, ul. Grunwaldzka 13
w Iławie, od poniedziałku do
piątku, w godz. 8.00-16.00.
bądź zapraszamy do kontak-
tu tel. 89648 89 10,
www.szkolailawa.pl
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