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Wręczenie Certyfikatów"Szkoła Innowacji 2014"

03.04.2014 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się uroczysta gala wręczenia Certyfikatów "Szkoła Innowacji " oraz 
nadania tytułów "Lider Innowacji". Nasza szkoła otrzymała Certyfikat „Szkoła Innowacji 2014”, który z rąk kapituły odebrał pan dyrektor Jerzy
Sprawka.Certyfikat jest poświadczeniem, że szkoła dokłada wszelkich starań, aby kształcić na jak najwyższym poziomie – kształtować postawy
przedsiębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność. Celem programu jest wyróżnienie szkół, w których realizowane są nowatorskie pomysły,
wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów, promuje się przedsiębiorczość, realizowana jest współpraca międzynarodowa oraz
podejmowane są  innowacyjne działania. Patronują mu: Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman, Prezydent Miasta Lublin –
Krzysztof Żuk i Lubelski Kurator Oświaty - Krzysztof Babisz.Każda szkoła uczestnicząca w  projekcie opisywała działania realizowane w szkole. 
Oceniała je kapituła w składzie:Teresa Bogacka – Kanclerz WSEI – Przewodnicząca Kapituły,Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa
Lubelskiego, dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin,Waldemar Jakson – Burmistrz Miasta Świdnik,Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator
Oświaty,Maciej Maniecki – Prezes Zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny, dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. nadzw. WSEI – Rektor
WSEI, Elżbieta Sękowska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, Marek Szymański – Dyrektor Zespołu Szkół
Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie,dr hab. Zbigniew B. Gaś, prof. nadzw. WSEI – Pełnomocnik
Dziekana u Pedagogiki i Psychologii ds. kierunku Psychologia,dr Tomasz Rakowski – Dyrektor Oddziału TVP w Lublinie. W  tegorocznej edycji
wzięło udział 37 szkół  z województwa lubelskiego.
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„Karnawałowy zawrót głowy"
16 lutego o godz. 16 w BCK  odbyła się II edycja pokazu
fryzur i mody „Karnawałowy zawrót głowy”. Organizatorzy
zabrali licznie zgromadzoną publiczność  w sentymentalną
podróż w lata 80-te. Nasi uczniowie  prezentowali fryzury i
stroje z tamtych lat. Klimat podkreślały prezentacje
multimedialne  i przeboje w wykonaniu Savage, Fancy,
Madonny,  M. Jacksona, Roxette, Bon Jovi, Cindy Lauper,
Sandry, Modern Talking, Eurythnics.  W przerwach między
kolejnymi pokazami zespól taneczny zaprezentował
 m.in. jive’a , cha chę, walca angielskiego i wiedeńskiego
oraz hip hop. Największy aplauz publiczności
zdobył teledysk Billy Joela „Uptown Girl” w wykonaniu
naszych mechaników. Uczennice klasy technik usług
fryzjerskich uczestniczyły  w konkursie na najładniejszą
fryzurę inspirowaną latami 80-tymi.Jury najwyżej oceniło
fryzurę wykonaną przez  Klaudię Krzykałę.Swoją
faworytkę,w drodze głosowania, wyłoniła także
publiczność .Koordynatorkami pokazu były panie:
Joanna Mendykowska i  Urszula Wilkołazka.
Fryzury przygotowały uczennice  pod kierunkiem pani
Anny Poniewozik. Scenografię wykonała  pani
Katarzyna Maciejczyk. Prezentację multimedialną oraz
filmy uczeń Paweł Zaręba z kl. II Ti. Konferansjerami
byli uczniowie klasy II Ti: Izabela Sujka i Patryk Binduga.
W przygotowania do pokazu zaangażowali się wszyscy
nauczyciele i duża grupa młodzieży. Swoją obecnością
zaszczycił nas Starosta Powiatu Lubelskiego  p. Paweł
Pikula .Niedzielne popołudnie upłynęło w miłej
atmosferze.
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                     Targi motoryzacyjne Motor Show 2014

W dniach 27-30 marca 2014 roku w Poznaniu  odbyły się największe polskie
targi motoryzacyjne Motor Show 2014 .Wśród zwiedzających byli uczniowie
klasy II Tps  uczestniczący w  projekcie  „Szkoły dobrych umiejętności” i
biorący udział w zajęciach specjalistycznych – szkolne pracownie
diagnostyczne.Na zwiedzających czekały najnowsze  modele samochodów,
motocykli i  liczne konkursy . Miłośnicy latania mogli obejrzeć
wystawy samolotów i szybowców. Bez wątpienia, na Motor Show 2014
każdy znalazł coś dla siebie!W tym roku polski debiut miało aż 55 nowych
modeli pojazdów. W widowiskowej scenerii zobaczyć można było ,po raz
pierwszy w kraju, nie tylko samochody luksusowe (np. porsche macan,
infiniti Q50 i mercedes S coupé), ale też nowe wersje popularnych aut (np.
vokswagen golf sportsvan, hyundai elentra). Wiele nowości znaleźli dla
siebie także fani motocykli.Poza targami uczestnicy zobaczyli  INEA
Stadion w Poznaniu. W 2012 roku był on areną rozgrywek piłkarskich
Mistrzostw Europy. W wolnych chwilach zwiedzali Stare Miasto w
Poznaniu. Zatrzymali się w  Licheniu, gdzie od połowy XIX w. znajduje
się Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Obecnie jest to jedno
z większych sanktuariów maryjnych w Polsce (rocznie ok. 1,5 mln
pielgrzymów i turystów), prowadzone przez księży marianów, przybyłych do
tutejszej parafii w 1949 roku.

Olimpiada  Techniki Samochodowej
22 marca 2014 r. w Warszawie na wydziale Samochodów i Maszyn
Roboczych Politechniki Warszawskiej odbył się II etap Olimpiady Techniki
Samochodowej. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Damian
Babiarz ,Rafał Boryga z II Tps oraz Patryk Sprawka z III Tps. Uczniowie
przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów zawodowych
pana Andrzeja Pietrzaka.
Uczestnicy mieli do rozwiązania  zestaw 40 pytań testowych sprawdzający
wiedzę z:  matematyki , fizyki, materiałoznawstwa, rysunku technicznego
maszynowego, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn, budowy,
diagnozowania, naprawy i eksploatacja pojazdów samochodowych z
uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp. Na wykonanie
zadania mieli 45 minut .
W konkursie uczestniczyło 466 uczniów. Do III etapu zakwalifikowano 10
najlepszych . Niestety wśród laureatów nie ma naszych kolegów. Kolejna
szansa na wygraną za rok.
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                            Goście w Hubalu
W dniach 10-14.03.2014r. gościli w naszej szkole dwaj studenci – Andre i
Tengiz. W ramach projektu Enter Your Future AIESEC odbywali u
nas praktyki, których głównym celem było rozwijanie wśród młodzieży
tolerancji wobec innych kultur i religii.  Andre Prioste jest 23-letnim
brazylijskim studentem architektury, uwielbia sport, seriale, jazdę na
deskorolce, piłkę nożną i rysowanie. Tengiz Pataraia pochodzi z Gruzji,
ma 20 lat i studiuje w swoim kraju inżynierię elektroniczną. Lubi grać w
koszykówkę, dużo podróżuje. W czasie spotkań poszerzaliśmy
swoją wiedzę na temat kultury, obyczajów i tradycji panujących w Gruzji i
Brazylii. Z przygotowanych prezentacji dowiedzieliśmy się jak wygląda
codzienność w tych państwach, mogliśmy posłuchać muzyki, poznać
gruziński alfabet i spróbować brazylijskiej przekąski. W czasie warsztatów
tanecznych studenci uczyli nas charakterystycznych dla ich państw tańców.
W ramach rewanżu nasi koledzy z zespołu tanecznego, wspólnie z
nauczycielami, uczyli gości poloneza i opowiadali o zwyczajach i tradycjach
panujących w Polsce. Na zakończenie pobytu Andre i Tengiza w naszej
szkole  odbyły się warsztaty plastyczne ,na których nasi zagraniczni
przyjaciele, razem z nami, przygotowywali ozdoby wielkanocne. Spotkania
ze studentami były doskonałą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności
językowych. Początkowo onieśmieleni z każdym dniem coraz lepiej
radziliśmy sobie z komunikacją, dzieliliśmy się swoimi zainteresowaniami i
pasjami. 

"Leonardo da Vinci"- nowa edycja

 Program Unii Europejskiej "Leonardo da Vinci" - to program z zakresu
kształcenia zawodowego. Ma na celu rozwijanie jakości, innowacyjności i
wymiaru europejskich systemów kształcenia zawodowego poprzez
współpracę międzynarodową. Koncentruje się na połączeniu teorii z
praktyką, a co za tym idzie - wzmocnieniem więzi między światem edukacji i
pracy.Nasza szkoła zgłosiła do konkursu projekt pt."Poszerzenie oferty
edukacyjnej szkoły poprzez staże zagraniczne ”. Został on pozytywnie
oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania w 100% przez Unię
Europejską. W ramach tego projektu20 osób z klas technik usług
fryzjerskich i technik informatyk będzie miało niepowtarzalną szansę
odbycia 3 tygodniowego stażu .Odbędą go w w salonach fryzjerskich i
firmach informatycznych w  Paryżu. Wyjazd planowany jest na  październik
2014 roku.
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