Twoja Kariera

Wystawa dyplomantów, czyli dorobek
maturzystów Plastyczniaka

Okazją do zaprezentowania
tych umiejętności, wypracowanych nie tylko w ramach zajęć dydaktycznych, ale i podczas wielu plenerów zagranicznych i krajowych, jest coroczna
wystawa prac dyplomantów.
Wystawa, poprzedzona obroną
prac dyplomowych, to efekt
całorocznej pracy maturzystów pod kierunkiem nauczycieli – artystów plastyków. Jak
podkreśla Małgorzata
Wojtanowska, dyrektor Zespołu Państwowych Placówek
Kształcenia Plastycznego, zaprezentowane prace to nie
tylko dowód warsztatowej
sprawności, ale i wyjątkowej
wrażliwości ich autorów.
Artystyczne uzdolnienia
zyskują praktyczny wymiar

FOT. PLASTYCZNIAK

Nauka w opolskim Liceum Plastycznym to nie tylko połączenie przedmiotów ogólnokształcących, umożliwiających
uczniom przystąpienie do matury, z wykształceniem artystycznym, kojarzonym najczęściej z malarstwem, rysunkiem i rzeźbą. To przede
wszystkim nabycie unikatowych umiejętności, które są
cenne na rynku pracy.

Michał Zając napisał scenarusz, wykonał plastelinowe postaci
i ożywił je w swoim filmie „Dziennik Cheviego Malerne”.
w ramach specjalizacji. Tegoroczni maturzyści wykonywali prace dyplomowe w czterech pracowniach, prowadzonych przez doświadczonych
pedagogów: Joannę
Wrześniewską i Beatę PizońJeziorowską (stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku),
Irenę Grabowską i Krzysztofa
Rzepczyńskiego (ceramika),
Bogusława Skibińskiego
i Krzysztofa Rzepczyńskiego
(aranżacja wnętrz), Marię
Bitkę i Marka Przysieckiego
(realizacje intermedialne).

Przyznano cztery nagrody,
po jednej dla najlepszego dyplomu z każdej specjalizacji.
Otrzymali je: Maria Zmarzły,
Julia Szymczykowska, Oliwia
Gmerek oraz Michał Zając. Nagrodzeni dyplomanci zaprezentowali swoje prace. Oliwia
pokazała kostium o zróżnicowanej formie i strukturze, inspirowany mikroformami organicznymi. Julia stworzyła
wieloelementową kompozycję trzech masek, które można
w różny sposób komponować,
ukazując emocje. Marysia za-

projektowała ceramiczne barwne ptaki. Michał spędził
mnóstwo czasu, pisząc scenariusz, projektując i wykonując
plastelinowe postaci, animując, nagrywając i montując
swój film, zatytułowany
„Dziennik Cheviego Malerne”.
Pracę Marii Zmarzły już
wkrótce będzie można zobaczyć w opolskim ZOO: piękne
ceramiczne papugi ozdobią
ściany papugarni. Michał pokaże swój film na egzaminie
wstępnym do Szkoły Filmowej. Suknia zaprojektowana
i wykonana przez Katarzynę
Wystrach, której występ
uświetnił wernisaż, jest przemyślanym elementem scenicznej kreacji młodej artystki, uczącej się śpiewu klasycznego w szkole muzycznej.
Wyjątkową nagrodę,
„Serce Polnara”, przyznano
również za pracę malarską,
wykonaną w ramach aneksu
do dyplomu przez Natalię
Prządo. Jest to wyróżnienie
upamiętniające Bolesława
Polnara, nieżyjącego już artystę i wieloletniego pedagoga
opolskiego Plastyczniaka,
wielkiego przyjaciela młodych talentów.

Moniuszkowski Escape School
w opolskiej Dziewiątce

O udział w tej części walczyło
ponad 110 uczniów, czyli 37
grup. Ostatecznie do walki
stanęły 4 drużyny, które reprezentowały PLO nr IX, PSP
Jełowa, PSP 20, PSP 14. Każdy
z zespołów składał się 3 osób
oraz opiekuna. Punktualnie
o godz. 21 rozpoczęła się
walka o wielki finał.
Tym razem uczniowie
mieli do pokonania cztery pokoje, które zostały zainspirowane twórczością Stanisława
Moniuszki. Tego dnia w szkole
obowiązywała również nowa
waluta, tzw. moniuszki. Były
one poukrywane w różnych
zakamarkach szkolnego budynku. Uczestnicy musieli
znaleźć ich jak najwięcej, bo
dzięki nim mogli kupować
podpowiedzi do zagadek. Jeśli
komuś nie udało się pokonać

FOT. IX LO

W nietypowy sposób społeczność Dziewiątki włączyła się
w obchody Roku Moniuszkowskiego. W nocy z 29 na 30
kwietnia w Liceum nr IX
przy dźwiękach muzyki
z opery „Straszny dwór” rozpoczęły się ostatnie eliminacje
do wielkiego finału szkolnego
Escape School.

Po zaciętej grze uczniowie mogli spędzić noc w szkole. Wśród
atrakcji były planszówk, a dla ciała - pyszna pizza.
jednego z czterech pomieszczeń, mógł udać się do sali Jokera i tam rozwiązać zagadkę,
która uniemożliwiła drużynie
zdobycie obowiązkowych pokoi. Jednak pokonanie Jokera
nie było zadaniem prostym,
ponieważ czekała na uczestników zagadka oparta na prawach fizyki.
Drużyny z ogromnym zaangażowaniem szukały rozwiązań. Doszukiwali się
w każdym elemencie podstępu, ukrytej podpowiedzi
do następnych zagadek. Niby

niepozorna dekoracja stanowiła podpowiedź do zdobycia
pokoju. Jak się jednak okazuje, często drużyny były tak
zaabsorbowane przeszukiwaniem pomieszczeń, że zapominały o komunikacji między
sobą. Czasami nic nieznaczący
kucz był najważniejszym elementem układanki.
Na rozwiązanie zagadek
każdego pokoju uczestnicy
mieli po 45 minut. Jeśli udało
się drużynom wyjść bez problemu z pokoju, otrzymywali
kartki z zapisem nutowym.

Musieli zdobyć cztery takie zapisy. Połączone ze sobą nuty
dawały hasło finałowe, które
było potrzebne, żeby rozwiązać ostatnie zadanie.
Po zaciętej grze do wielkiego finału przeszła drużyna
z PSP nr 14. Jednak to nie był
jeszcze koniec wieczoru.
Po umysłowych rozgrywkach
uczestnicy mogli spędzić noc
w szkole. Czekały na nich kolejne atrakcje: piłkarzyki,
planszówki oraz pyszna pizza.
Takie imprezy jak Escape
School pokazują, że każdy lubi
ciekawą i zdrową rywalizację,
o czym świadczy ogromne zaangażowanie uczniów oraz
nauczycieli.
III Escape School za uczniami. Teraz czas na przygotowanie wielkiego finału, który
odbędzie się w czerwcu. Hasłem przewodnim będzie
Sherlock Holmes.
Władze UNESCO postanowiły rok 2019 ogłosić Międzynarodowym Rokiem Stanisława Moniuszki na wniosek trzech krajów: Litwy, Białorusi i Polski. Urodzony 200
lat temu kompozytor to
twórca opery narodowej i setek innych utworów.

Logistycy z Ekonomika
najlepsi w rankingach
olimpiad logistycznych
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego opublikował ranking, sporządzony
w oparciu o wyniki zawodów
finałowych (III stopnia)
od pierwszej do trzeciej edycji
Ogólnopolskiej Olimpiady
Spedycyjno-Logistycznej
w latach 2016-2019.
Pierwsze miejsce w rankingu
oraz 175 punktów uzyskali
uczniowie Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu. To bardzo wysoki wynik uzyskany
na przestrzeni trzech lat. Drugie miejsce w rankingu dzieli
różnica ponad 40 punktów.
- Logistycy bardzo chętnie
przystępują do wielu konkursów i olimpiad z zakresu spedycji, transportu i logistyki ze
względu na atrakcyjne nagrody
oraz możliwość odbycia staży
zawodowych w wybranych
miejscach - podkreśla przewodnicząca katedry nauczycieli logistyki, Anna Rogowska.
Nagrody finansowe
i staże to niejedyna motywacja olimpijczyków. - Młodzież
chętnie bierze udział w tego
typu rozgrywkach, ponieważ
dostrzega możliwość rozwoju
i zdobywania cennego doświadczenia – dodaje nauczycielka.
Tematyka olimpiad jest
bardzo zróżnicowana i obejmuje szeroki zakres pojęciowy. Na drugim etapie
uczestnicy pytani są o: elementy realizacji zlecenia transportowego, zamawiania towarów, operacji manipulacyjnych i wydań magazynowych,
dobieranie urządzeń do wykonywania czynności transportowych i magazynowych,
dokumentację transportową,
spedycyjną, magazynową.
Na poziomie ogólnopolskim
25 pytań wielokrotnego wyboru dotyczy m.in. formuły
Incoterms, systemów automatycznej identyfikacji towarów i monitorowania dostaw;
metod optymalizacyjnych
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w transporcie i magazynowaniu; oceny wskaźnikowej procesów transportowych i magazynowych. Wymagana jest
terminologia fachowa w j. polskim i angielskim.
Celem olimpiady jest zainteresowanie uczniów szkół
ponadgimnazjalnych problematyką spedycyjną i logistyczną z perspektywą kontynuacji tych zainteresowań
na studiach, upowszechnienie
wiedzy i umiejętności oraz
wykształcenie kompetencji
społecznych w zakresie spedycji i logistyki, a także poszerzanie nauczanych treści ponad
podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika
spedytora i technika logistyka.
W tym roku tytuł finalisty
otrzymał uczeń klasy czwartej
logistycznej - Wojciech Osada,
który przygotowywał się
do zadań testowych ze swoim
opiekunem, Dariuszem
Kordkiem.
W rankingu szkół średnich Wyższej Szkoły Logistyki
w Poznaniu, opolski Zespół
Szkół Ekonomicznych zajmuje czwarte miejsce spośród
159 placówek z całej Polski,
pomimo udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej dopiero od czwartej
edycji.
- Konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a większości uczniów
nie trzeba nawet specjalnie namawiać do wytężonej nauki
i pracy. Sami wykazują inicjatywę w przygotowaniach –
podkreśla Anna Rogowska.
Karolina Łukomska
z klasy drugiej logistycznej zajęła ósme miejsce w Polsce
i otrzymała indeks uczelni
w Poznaniu.
Anna Rogowska zauważa,
że z każdym rokiem rośnie determinacja uczniów i sami stawiają
sobie wysoko poprzeczkę. Rynek pracy jest bardzo mobilny
i konkurencyjny, a tego typu rywalizacja przygotowuje ich
na wymagania pracodawców.

FOT. EKONOMIK

WTOREK, 21 MAJA 2019
NOWA TRYBUNA OPOLSKA

W tym roku finalistą został Wojciech Osada, który do olimpiady
przygotowywał się pod kierunkiem nauczyciela, Dariusza Kordka.

