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 K Ó Ł K O    D Z I E N N I K A R S K I E 
w nowym składzie i z nowymi wyzwaniami

..

I rozpoczynamy pracę! 

Oto nowa ekipa szkolnych dziennikarzy: 
Bartosz Blachut, Maksymilian Sładek, Wojciech Płochocki,

Justyna Ciszowska i Wiktoria Kosińska. 
Podjęli się oni sporo nowych wyzwań. Doskonale znacie
gazetkę szkolną wydawaną online Orbit Inside , a od listopada
uruchamiają kanał na YouTube oraz pokazują swoje prace na
platformie internetowej YoungFace.tv , gdzie pojawiać się
będą też ich filmy, zarówno relacjonujące pracę dziennikarska
jak i artystyczna. Przypominamy, że grupa dziennikarska ma
charakter otwarty i jeśli macie ochotę zapraszamy do
współpracy.  

red.

26 września 2015 
Centrum Edukacji 

wzięło udział 
w Skarbnikowych Godach,
czyli barwnym korowodzie

zorganizowanym 
w 93. rocznicę nadania

praw miejskich. 

.
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Ogólnopolski Tydzień Kariery 2015 w Centrum Edukacji

W dniach 19-25 października 2015 r. w całej Polsce odbywa się Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK2015). W tym roku tydzień ten poświęcony jest
tematowi „Poznaj swojego doradcę kariery!”. Ma on zwrócić uwagę na źródła i możliwości wsparcia młodzieży i dorosłych w wyborach dróg edukacyjnych i
zawodowych. W ramach tego wydarzenia w naszej szkole odbędą się następujące działania:

1. Kiermasz ofert pracy Młodzieżowych Biur Pracy 22.10.2015 r. (hol na parterze szkoły);
2. Dni otwarte pracowni technicznych kształcących w zawodach: technik informatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (19,20

i 22.10.2015);
3. Uczestnictwo w konkursach fotograficznym i multimedialnym (regulaminy znajdują się poniżej).

Wszystkich zapraszamy do czynnego udziału w OTK2015 oraz konkursach, zwłaszcza uczniów planujących dalszą edukację w Technikum nr 1 i IX
Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu.
Szczegóły na temat OTK2015 znajdziecie na stronie organizatora http://www.tydzienkariery.pl/
Doradca zawodowy                                                                                                                                                                                      Krzysztof Kaptur
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NIE TAKA ORTOGRAFIA STRASZNA ?

No właśnie, jak to jest z tą naszą ortografią ? Niewątpliwie gorzej niż kiedyś, bo od wielu lat spada dramatycznie nad Wisłą poziom czytelnictwa. Wszelakie
usterki ortograficzne zaczynają się pojawiać w mediach (np. paski info w TV), prasie i nawet w książkach naukowych (dominują błędy drugorzędne i
interpunkcyjne). Inne powody to „anglicyzacja” naszego języka, związana oczywiście z procesami globalizacyjnymi, a także rozkwit mediów
elektronicznych, szczególnie Internetu. Nie dbamy o precyzję i staranność pisemnej wypowiedzi, używając Facebooka czy Twittera, wysyłając e-maile czy
smsy.
Jak to wygląda w naszej szkole, gdzie od blisko 20 lat regularnie we wrześniu Komisja Przedmiotów Humanistycznych organizuje Szkolny Konkurs
Ortograficzny z nagrodami (talony książkowe, oceny bardzo dobre i celujące z j. polskiego i punkty do oceny z zachowania). W tym roku zgłosiło się 25
osób, aczkolwiek przyszło zaledwie 15, niemniej – co cieszy – nie tylko z liceum i technikum, ale również z gimnazjum. Tym razem było nieco trudniej niż w
ubiegłych latach: w sumie 25 przykładów wyrażeń uwzględniających różne normy poprawnościowe (np. półżywy niewierzący Jerzy, hardy hiszpański
halabardnik z rohatyną, podpułkownik Hipolit Chwalibóg, trailery hollywoodzkich thrillerów, judoka ćwiczący kung-fu, dalekosiężna haubicoarmata, Apacz z
tomahawkiem itd.).
Rozrzut był spory: najlepszy wynik to 10 błędów, najsłabszy aż 44 błędy. Dominowały błędy związane z pisownią małą i dużą literą, razem i osobno, z
myślnikiem i bez. Jak zwykle kłopot sprawiała także pisownia nazw geograficznych i etnicznych. Reasumując: wygrał PAWEŁ KONTKIEWICZ z III Ta,
srebrny medal wywalczyła PATRYCJA PAWLAK z III La (tylko 1 błąd więcej), natomiast trzecim miejscem podzielili się solidarnie MATEUSZ GAJOS (II Ta)
i DAWID MARSZAŁOWSKI (II La – poprzednio I Tb). O podium otarli się PRZEMYSŁAW GRZENIA z klasy I Lb oraz GRZEGORZ WĄS z gimnazjum (II
Ga).

KK

  ROZPOCZYNAMY PRZYGODĘ Z PROGRAMEM "KINOSZKOŁA"

W środę, 7 października 2015 roku wraz z klasą I TB wybrałam się na
zajęcia w ramach programu Kino Szkoła do Knurowa, by wziąć udział w
warsztatach Krzysztof Kieślowski i metafizyka w kinie polskim ,
prowadzonych przez Sandrę Staletowicz, absolwentkę Organizacji Produkcji
Filmowo-Telewizyjnej na Uniwersytecie Śląskim oraz Zarządzania w
mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajęcia podzielone były na parę
części. W pierwszej z nich należało wybrać kamerzystę oraz nakręcić
wywiad. Warsztaty przebiegały w miłej, luźnej ale i wesołej atmosferze, co
ośmielało nas do wspólnego debatowania. Następną rzeczą była projekcja
filmu pod tytułem ,, Gadające głowy" Krzysztofa Kieślowskiego, który
pokazał klasie jak zmieniają się wartości człowieka. Warsztaty bardzo nam
się spodobały. Zdobyliśmy wiele cennych informacji, które będziemy mogli
wykorzystać w przyszłości. To były nasze pierwsze wykłady, ale mamy
nadzieję że jeszcze kilka razy będziemy mieli okazję brać udział w takich
zajęciach.

Justyna Ciszowska
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 Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, 
młodzieży i sportu na lata 2014-2020. 

Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały
przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013:
programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów
współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Wyniki rekrutacji uczniów wyjeżdżających na praktyki miesięczne do Francji

06.10.2015 r. komisja rekrutacyjna wyłoniła uczniów, którzy zakwalifikowali się do wyjazdu na praktyki miesięczne do Francji (Saint-Etienne) w zawodzie
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 
Dla przypomnienia w rekrutacji brane były wyniki edukacyjne na koniec poprzedniego roku szkolnego z przedmiotów zawodowych i języka angielskiego oraz
wynik testu kompetencji z języka angielskiego – maksymalnie można było uzyskać 40 punktów.
Do projektu zakwalifikowali się:
1. Łukasz Kudzia - 31 pkt.
2. Marcin Świąć - 30 pkt.
3. Szymon Fatyga - 28,5 pkt.
4. Jakub Kierepka - 26,5 pkt.
5. Dariusz Momot - 21 pkt.
Na liście rezerwowej znaleźli się uczniowie:
1. Mateusz Bieńkowski – 21 pkt.
2. Patrycja Radzikowska – 19,5 pkt.
3. Martin Mrozek – 18,5 pkt.
Uczestnicy przed wyjazdem 04.04.2015 r. do Francji wezmą udział w przygotowaniu językowym (j. angielski i francuski), kulturowym, metodycznym oraz
spotkaniu z doradcą zawodowym.
Wszystkim uczestnikom rekrutacji dziękujemy za udział, a tym którzy zakwalifikowali się do projektu serdecznie gratulujemy.

Szkolny koordynator projektu
Krzysztof Kaptur

13 października 2015 na sali gimnastycznej 
odbyła się impreza z okazji

Dnia Edukacji Narodowej.
Na pomysł jej zorganizowania wpadły

 p. Joanna Kowalska i Agnieszka Bobrowska. 
Była to też świetna okazja, 

by zaprezentować nową ekipę
 kółka artystycznego działającego w CE.
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