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I D Ą   Ś W I Ę T A ... 

Tradycyjnie, jak co roku, w grudniu czas na święta Bożego Narodzenia. W CE obchodziliśmy je w piątek 21
grudnia. Całość była w zasadzie trzyczęściowa. Część pierwsza to opłatki klasowe (od 9.00 do 11.00) w
poszczególnych salach z udziałem wychowawców. Słychać było kolędy, niektórzy muzykowali (np. II La), na
udekorowanych stołach pojawiły się słodkości, napoje, kawa i herbata, gdzieniegdzie także barszczyk i uszka na
ciepło. Tu i tam pojawiły się skromne prezenty. Druga część, ogólnoszkolna, odbyła się oczywiście na naszej
hali, gdzie CEnzura pod wodzą kol. Kowalskiej i Bobrowskiej przedstawiła nastrojowy program artystyczny
(recytacja, śpiew). Klimat współtworzyły zapalone świece wigilijne. Nie zabrakło także przemówień i życzeń.
Całość została sfotografowana (np. do Kroniki Szkolnej czy Facebooka) i sfilmowana (Szkolna Telewizja
Internetowa, Young Face TV). Ok. godz. 12.00 młodzież była już wolna, natomiast część trzecia to spotkanie
opłatkowe nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi w sali nr 17 (parter). Tym razem nie było ks.
proboszcza, a życzenia świąteczne i noworoczne dla wszystkich złożył dyr. CE mgr Marian Kitel (potem były
życzenia indywidualne). Dodatkowo pojawił się pyszny tort, zafundowany przez kol. Kowalskiego obchodzącego
właśnie urodziny (daty nie zdradzimy). Atmosfera zrobiła się zaprawdę rodzinna &# 8230; Dodajmy, że spory
zapas rozmaitych wiktuałów i napojów, które zostały z wigilijnych stołów, został przekazany na potrzeby
noclegowni dla bezdomnych w Rudzie Śląskiej i również dla dzieci w ośrodku w Piekarach Śląskich. 
Tak oto rozpoczęło się odliczanie do schyłku 2018 roku – niebawem nowy 2019, choć rok szkolny kończy się
dopiero w czerwcu. Panta rei – można by tu westchnąć. Na pocieszenie – jeszcze tylko 110 dni roboczych
(maturzyści mają ich znacznie mniej).
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NASI STYPENDYŚCI

20 grudnia 2018r. w zabytkowej auli gliwickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego (ul.
Kozielska 1) odbyła się uroczysta regionalna gala wręczania pamiątkowych dyplomów uczniom, którzy w
tym roku szkolnym otrzymali prestiżowe stypendium premiera za wyniki w nauce.
Łącznie przyznano 56 stypendiów dla młodych ludzi z Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej, Knurowa i Pyskowic.
Centrum Edukacji reprezentowali godnie Paulina Woźniak (II La) i Daniel Łątka (IV Ta) – oboje mieli
średnią wyraźnie powyżej 5 i oczywiście zachowanie wzorowe (jako opiekun towarzyszył im mgr K.
Kurczyna).
Na spotkaniu był śląski kurator oświaty, który wygłosił oryginalne przemówienie, akcentujące nie tylko
rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości, ale także rolę kobiet, zwłaszcza matek, w polskiej historii i
kulturze. Głos zabrał także dyrektor gliwickiej delegatury oraz dyr. szkoły, która udzieliła nam gościny.
Przy okazji złożono wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Po wręczeniu dyplomów uczestnicy
gali obejrzeli krótki program artystyczny (muzyka, śpiew i taniec), następnie uraczyli się smakowitymi
przekąskami, ciastami i kawą. Całość trwała ok. 1,5 godziny.
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MIKOŁAJKI W CE POŁĄCZONE Z MARATONEM
PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL

6.12.2018r. do Centrum Edukacji w Zabrzu przywędrował Mikołaj z
sympatycznymi Śnieżynkami. Ale 6 grudnia w naszej szkole to nie tylko
Mikołajki i paczki ze słodyczami. Tego dnia nasi uczniowie włączyli się
także do Maratonu Pisania Listów Amnesty International.
Akcja organizowana jest co roku na całym świecie w okolicach
Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Polacy wzięli udział w
Maratonie po raz pierwszy w 2001 roku, a już w roku 2018 napisano w
naszym kraju 300 000 listów przeciwko niesprawiedliwości i w obronie
praw człowieka na całym świecie. Ostatecznie w naszej szkole
młodzież napisała  w tym roku ponad 500 listów. Brawo!
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WARSZTATY Z ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH
NIEZBĘDNYCH NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY

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

14 grudnia 2018 uczniowie 3 i 4 klas Technikum nr 1 uczestniczyli w warsztatach “Rozwój Kompetencji
Cyfrowych” – realizowanych przez Fundację Media 3.0 we współpracy z firmą Facebook.
Warsztaty skierowane były do młodzieży wchodzącej na rynek pracy, w celu zwiększenia u niej
umiejętności cyfrowych, które mające coraz większy wpływ na sukces zawodowy w gwałtownie
rozwijającej się e-gospodarce. Treści poruszane na zajęciach związane były z tematami:  obecność w
sieci, marketing społecznościowy, tworzenie innowacji oraz zarządzanie nimi w codziennym życiu,
cyberbezpieczeństwo, zarządzanie danymi oraz sztuczna inteligencja. W warsztatach wzięło udział ponad
70 uczniów i każdy z nich otrzymał certyfikat uczestnictwa od Firmy Facebook.
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