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2 września 2016 na Kąpielisku Leśnym 
w Zabrzu odbył się Piknik w Rytmie Firmy.

Wzięły w nim udział wszystkie klasy
gimnazjalne w chodzące w skłąd Centrum

Edukacji w Zabrzu i klasa 1LB o  profilu trener
personalny / instruktor fitness 
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Wykład mgr Adama Andryska 
dla uczniów CE

.

. .

3 listopada 2016r. w Centrum Edukacji gościliśmy
przedstawicieli WSZOP  w Katowicach. 

Nie tylko przedstawiono aktualna ofertę uczelni, 
ale rózwnież uczniowie klas informatycznych mili

możliwość wysłuchania wykładu mgr Adama Andryska 
na temat bezpieczeństwa w sieci 
oraz w wirtualnej rzeczywistości.  

.

Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości

2016
Poznaje siebie – otwieram biznes

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój,
aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, w
160 krajach świata. Każdego listopada organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu
przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć
wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci
kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania
własnej marki i wielu innych."

W tym roku projekt ten odbywał się w dniach od 14 do 20 listopada. CentrumEdukacji we współpracy z
Zabrzańskim CentrumWspierania Przedsiębiorczości (ZCWP) oraz Biurem Karier Politechniki Śląskiej
z Gliwic włączyło się w działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży naszej
szkoły. W dniu 14 listopada uczestniczyliśmy w inauguracji ŚTP w Zespole Szkół Ekonomicznych w
Zabrzu. Na tym spotkaniu zaprezentowane zostały działania podejmowane w ramach tego tygodnia jak
również przedstawione zostały cele oraz partnerzy biorący udział w projekcie. W tym samym dniu
klasa 4Ta uczestniczyła w warsztatach "Poker Osobowościowy" na terenie naszej szkoły. Uczniowie
rozegrali partię pokera poznając w ten sposób cechy swojej osobowości. 15 listopada z klasą 3La
wybraliśmy się do ZCWP tam uczniowie w ramach warsztatów nabyli umiejętności zakładania
własnego biznesu.
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http://ce.zabrze.pl/?subaction=showfull&id=1479993447&archive=&start_from=&ucat=1&#
http://ce.zabrze.pl/?subaction=showfull&id=1479993447&archive=&start_from=&ucat=1&#
http://ce.zabrze.pl/?subaction=showfull&id=1479993447&archive=&start_from=&ucat=1&#
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 W CENTRUM EDUKACJI

 
POLSKO – NIEMIECKO - FRANCUSKA WYMIANA MIĘDZYNARODOWA

.

1 XI to wyjątkowo ważna data w historii naszego kraju, jak co
roku w naszej szkole obchodziliśmy Święto Odzyskania
Niepodległości bardzo uroczyście. Samorząd Uczniowski
przygotował dla każdego białoczerwone wstążki, w oknach
szkolnych pracowni wisiały flagi naszego kraju, w czasie
lekcji uczniowie mieli możliwość wysłuchania audycji
radiowej. Uczniowie Weronika Langer oraz Mateusz Greń,
tegoroczni maturzyści pod okiem nauczyciela historii pani
Karoliny Dobrzyńskiej przygotowali scenariusz słuchowiska.

W dniach 13-18 listopada 2016 roku wziąłem udział w wymianie międzynarodowej. Projekt ten
odbył się w Niemczech , a konkretnie w Berlinie. Nasi koledzy z Francji i Niemiec towarzyszyli
nam we wspólnych zajęciach edukacyjnych i w zwiedzaniu przepięknej stolicy. Ogromne
wrażenie zrobił na mnie Bundestag (Niemiecki Parlament), gdzie odbywają się posiedzenia
niemieckiego sejmu. Każdy z nas, biorących udział w wymianie, zaangażował się w projekt
dotyczący oszczędzania energii, poznaliśmy nowe technologie oraz jak skutecznie oszczędzać
energię. 
Atmosfera na linii Polska Niemcy Francja była świetna, wręcz wyśmienita. Bez problemu
nawiązałem kontakt z rówieśnikami z innych krajów, a zarazem mogłem szlifować wiedzę z
języków obcych. Osobiście, jestem bardzo zadowolony, że wziąłem udział w tej wymianie i z
niecierpliwością czekam na następne takie przedsięwzięcia międzynarodowe.

Patryk W.
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SUPER! JESTEM LAUREATEM
XV REGIONALNEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO

29 listopada udałem się wraz z panią Jolantą Leszczyńską – polonistą i
opiekunem szkolnego koła dziennikarskiego oraz moim tatą na ogłoszenie
wyników XV Regionalnego Konkursu Dziennikarskiego „Świat według ciebie”
do Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku, które współpracuje z „Gazetą
Rybnicką” i „Dziennikiem Zachodnim”.
XV Regionalny Konkurs Dziennikarski adresowany był do uczniów klas IV-VI
szkoły podstawowej, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Wzięło w nim udział 100 uczniów ze szkół m.in. rybnickich, zabrzański i
gliwickich. Na konkurs należało napisać wywiad, artykuł prasowy lub reportaż
na temat problemów młodych ludzi i środowiska, w którym żyją. Napisałem
artykuł pt. „Młodzież z pasją”  i udało się.
W piątek dostałem wiadomość z nieprzewidywalną informacją, o tym,  że
zostałem finalistą wspomnianego konkursu. Duże zaskoczenie. Dzisiejszego
popołudnia już znałem konkretny wynik – zająłem III miejsce w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych. Niektórym opadła szczęka na wieść o moim sukcesie,
ale dziennikarstwo to naprawdę moja prawdziwa pasja.

Piotr Frelke.

REDAKCJA GAZETKI SZKOLNEJ CCENTRUM EDUKACJI W ZABRZU "ORBIT INSIDE"
W gazetce wykorzystano również materiały facebooka CE i YounFace.tv
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