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29.11.2017r. na terenie Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu, w Łaźni
Łańcuszkowej zorganizowano imprezę podsumowującą tegoroczny
Ogólnopolski Tydzień Kariery w mieście. W ramach uroczystości
zostały wręczone nagrody w konkursach plastycznym, literackim,
fotograficznym i filmowym. III miejsce w konkursie filmowym zajął
Maciej Musik z klasy I TB za film „Kim będę kiedy
dorosnę?”Gratulujemy sukcesu.
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III MIEJSCE MAĆKA MUSIKA W KONKURSIE FILMOWYM
 „KIM BĘDZIESZ, JAK BĘDZIESZ DUŻY?”
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Międzyszkolny Konkurs Poezji Śpiewanej 2017

5.12.2017 po raz kolejny w Zespole Szkół
Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
odbył się Międzyszkolny Konkurs Poezji
Śpiewanej. Centrum Edukacji w Zabrzu
reprezentowała Nikola Wladarz z piosenką
„Tańczące Eurydyki”. 
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Centrum Edukacji w Zabrzu  na warsztatach
edukacyjnych   „Nasz wspólny świat”

30.11.2017r. uczniowie naszego liceum Julia Stefańczyk, Aleksandra Sadkowska, Jacek Krawczyński i Piotr
Frelke wzięli udział w zorganizowanych przez Fundację Centrum im. Bronisława Geremka. Warsztaty te
stanowią element edukacji globalnej i jak czytamy w założeniach organizatorów pozwolą „zrozumieć
współczesny, różnorodny i dynamicznie zmieniający się świat oraz umożliwią młodych ludziom wyposażyć się w
w kompetencje konieczne do sprawnego i bezkonfliktowego poruszania się w nim”.
Całe to przedsięwzięcie odbyło się w w formule e-learningowej i trwało 2,5 godziny. Podczas spotkania
dyskutowano na temat wzajemnych relacji i współzależności pomiędzy różnymi miejscami, konieczności
współpracy na linii Północ-Południe, odnoszono się do funkcjonujących w świecie stereotypów, zwracano uwagę
na brak zrozumienia i empatii dla Innego, zastanawiano się nad rodzącymi się postawami wrogości i przejawami
agresji.
Prowadzącym warsztaty był pan dr Robert Łuczak – geograf i socjolog; adiunkt w Instytucie Studiów
Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta m.in. Fundacji Fulbrighta i Komisji
Europejskiej; ekspert Global Development Research Group. Autor lub współautor publikacji, podręczników i
programów kształcenia dotyczących rozwoju globalnego. Szef projektu badawczo-edukacyjnego „Tworzenie
trwałych podstaw dla kształcenia liderów międzynarodowej współpracy rozwojowej: wykorzystanie doświadczeń
modelu nordyckiego” realizowanego wspólnie przez GDRG, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz
Norwegian Institute of International Affairs.
Warto podkreślić, ze udział w warsztatach to wielkie wyróżnienie dla naszych uczniów, ale i dla opiekuna pana
mgr Adama Łacwika., który wzorcowo przygotował cały zespół do powyższego projektu, dzięki czemu Centrum
Edukacji w Zabrzu przeszło trudny etap kwalifikacji pomyślnie. Gratulujemy całej ekipie.
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P A L E N I U   N I E!!!

R E D A K C J A    G A Z E T K I   S Z K O L N E J   "O R B I T   I N S I D E"
CENTRUM EDUKACJI, UL. 1 MAJA 12, 44-800 ZABRZE

mail: orbit.inside@interia.pl

Samorząd Uczniowski zorganizował w listopadzie 2017 akcję
"PALENIU NIE!!!" W ramach całego przedsięwzięcia ogłoszono
konkurs na plakat. W ostatecznym rozrachunku wygrała klasa I LB.
GRATULUJEMY!!!
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