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Serią próbnych w maturzystów

  W środę 3 marca ruszyły próbne egzaminy maturalne organizowane przez
Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

                         Arkusz maturalny z języka polskiego
    Część I zawierała 12 zadań, wśród nich są zadania zamknięte, 
w których uczeń  wybierał jedną z podanych odpowiedzi oraz zadania
otwarte, 
w których musiał udzielić odpowiedzi pisemnej. Część z nich odnosiła się
do zacytowanych w arkuszu fragmentów tekstów W. Pisarka "Sztuka
słuchania" z książki "Słowa między ludźmi" i S. Karpowicz-Słowikowskiej
"Mickiewiczem inspirowanie" na podstawie "To oni są winni twoim, moim i
naszym nieszczęściom. Mickiewicz w 'Lalce' Prusa". Zacytowano też
fragment utworu literackiego, nie podając autora tytułu. Zadaniem uczniów
było napisać, co to za utwór i kto go napisał.
Uczniowie musieli też między innymi na podstawie tekstu Pisarka podać
dwie umiejętności właściwe dla krytycznego słuchacza, wyjaśnić sens
sformułowania: "z retorycznej łupiny wyłuskać ziarno rzeczowej informacji",
napisać jego streszczenie, a także na podstawie drugiego tekstu
sformułować dwa argumenty potwierdzające tezę o wpływie dorobku
artystycznego A. Mickiewicza na twórczość autora "Lalki" oraz wyjaśnić, na
czym polega "emigracja wewnętrzna" Stanisława Wokulskiego, a na czym –
Ignacego Rzeckiego.
W części II uczniowie musieli też napisać wypracowanie na jeden 
z trzech tematów do wyboru.
1. "Jak wybory człowieka wpływają na jego życie? Rozważ problem,
odwołując się do fr. 'Pana Tadeusza', całego utworu A. Mickiewicza oraz do
wybranego tekstu kultury".
2. "Czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką?
Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu
'Ludzi bezdomnych" S Żeromskiego oraz wybranych tekstów kultury". 
3."Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij".
(wiersz Bolesława Leśmiana "Z lat dziecięcych")

    W pierwszym dniu matury próbne można było znaleźć w Internecie sporo
komentarzy na jej temat. Przytaczamy fragment jednego z nich, który
dotyczy sposobów formułowania głównego problemu rozprawki.
      "Uczniowie pisali dzisiaj próbną maturę z języka polskiego – poziom
podstawowy. Jeden z tematów był napisany akademickim slangiem,
którego sens jest oczywisty dla pracowników uczelni, natomiast dla
licealisty wcale. Nic dziwnego, że wywołał konsternację.
Temat ten brzmiał tak: „Czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o
kondycję ludzką?”. Uczniowie zastanawiali się, co znaczy „kondycja
ludzka”, a ponieważ nie byli pewni, dawali sobie z tym tematem spokój. To
nie pierwszy raz, kiedy w tematach maturalnych, tym razem na szczęście
próbnych, były formuły w sam raz dla jajogłowych, a kompletnie
nieodpowiednie dla pięknych 20-letnich. Pamiętam temat: „Omów kreację
kobiet w literaturze”. Uczniowie myśleli, że chodzi o ubiór, tymczasem
chodziło o sposób przedstawiania pań przez pisarzy.
   Język się zmienia. Choć może się to niejednemu doktorowi
habilitowanemu wydawać dziwne, kondycja ludzka to po prostu fizyczna
sprawność człowieka. [...] Niech przygotuje temat, nad którym nie trzeba się
zastanawiać, co znaczy. Niech będzie oczywisty – że zacytuję klasyka – jak
podanie ręki. 

(źródło: https://chetkowski.blog.polityka.pl/2021/03/03/
akademicki-belkot-jako-temat-maturalny/)
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Akcja "Rekrutacja"!
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  Wiosna to czas wzmożonych działań na rzecz promocji szkoły. W tym
roku skupi się ona przede wszystkim na informacjach zamieszczanych
w Internecie.
Uaktualnione zostały wiadomości na temat kierunków kształcenia na
stronie naszej szkoły. Tam też można znaleźć szczegółowe opisy
poszczególnych zawodów. Działamy także na Facebooku. Na obu stronach
zamieszczony został profesjonalnie nakręcony film, który promuje naszą
szkołę. Zaprezentowane w nim są sale lekcyjne, pracownie i hala sportowa.
Nasz przewodniczący szkoły - Arek - również bierze udział w akcji.
Przygotował graficzny projekt plakatu informacyjnego na temat kierunków
kształcenia (to ten śliczny, zielony plakacik, po lewej stronie).
      Wspierajcie, jak tylko możecie, naszą akcję promocyjną. Rozsyłajcie do
znajomych informacje o szkole, udostępniajcie na portalach
społecznościowych posty sponsorowane.
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      26 marca wzięliśmy udział w Targach Edukacyjnych w Gomulinie. 
W związku z zaistniałą sytuację związaną z pandemią COVID - 19
tegoroczna edycja odbyła się formie online  na platformie MS TEAMS.
Formuła targów polegała na prezentacji szkół ponadpodstawowych online
na kanale ogólnym oraz spotkania w indywidualnych zespołach
dedykowanych każdej szkole ponadpodstawowej, które zostały utworzone
na platformie MS TEAMS. Każda placówka miała swoje konto, a uczniowie
mogli wejść do Zespołu z wybraną przez siebie szkołą. Po Targach
wszelkie materiały promocyjne były nadal dostępne dla zainteresowanych
osób. 
    Naszą szkołę na targach zaprezentowała p. dyr. Magdalena Rol,
udzielając kompleksowych informacji na temat możliwości wyboru kierunku
kształcenia oraz perspektywy przyszłej pracy w danym zawodzie. Pokaz
przygotowanych slajdów uzupełniła projekcja profesjonalnie nagranego
filmu na temat naszej szkoły.
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 Jak zrobić zapasy medali i tytułów?

Zmiana formuły egzaminu maturalnego

.

Redakcja "Spinacza"

redaktor naczelny: Edyta Świderska
z-ca redaktora naczelnego: Magdalena Rol

spinacz_redakcja@wp.pl

     Absolwentów nowych zreformowanych
podstawówek, którzy naukę w naszym technikum
rozpoczęli we wrześniu 2019 r., czekają
egzaminy maturalne według nowych zasad. To,
co budzi najwięcej obaw, to kwestia przedmiotu
zdawanego na poziomie rozszerzonym.
Abiturienci, aby zdać egzamin, będą musieli
zdobyć z niego minimum 30 proc. punktów, jak
przy przedmiotach zdawanych na poziomie
podstawowym. 
     Najpoważniejsze zmiany mają dotyczyć 
egzaminu pisemnego z języka polskiego. Ma
być mniej zagadnień testowych, za to więcej
zadań otwartych.
Z zapowiedzi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
wynika, że planowane jest znacznie bardziej
skrupulatne sprawdzanie znajomości lektur.
Niewykluczone też, że na maturze pojawi się
dyktando.
      To na razie tyle konkretów w sprawie nowej
matury. Więcej będzie wiadomo, gdy poznamy
przykładowe arkusze egzaminacyjne. Centralna
Komisja Egzaminacyjna obiecuje, że takie
arkusze zostaną opublikowane na dwa lata przed
egzaminem przeprowadzanym według nowych
zasad, czyli wiosną 2021 r.

Wielkanoc

     Nikola Dytrych (3 tfg) zdobyła srebrny medal
w mistrzostwach Polski seniorek w zapasach. Po
raz pierwszy w historii zawodniczka Atletycznego
Klubu Sportowego W Piotrkowie Trybunalskim
wywalczyła medal mistrzostw Polski seniorek.
Na mistrzostwach Polski Nikola pojawiła się jako
debiutantka i był to debiut bardzo udany. Na
drodze do finału straciła tylko dwa punkty
techniczne, a dopiero w walce o złoto musiała
uznać wyższość wielokrotnej reprezentantki
Polski.
   Po takim sukcesie Nikola została zgłoszona do
plebiscytu "Sportowiec roku" i zajęła I miejsce w
kategorii "Sportowy Talent Roku". Konkurs
organizowany jest przez Dziennik Łódzki. Jest to
najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking
sportowy w naszym regionie. Ostatnie edycja
konkursu odbyła się już po raz 50. Nagrody
trafiają do najlepszych sportowców, trenerów i
drużyn.
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