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...uczymy rzeczy przydatnych...

Szanowni Państwo!
Przedstawiamy Państwu piąte wydanie Biuletynu Informacyjnego Noworudzkiej Szkoły Technicznej. Zamieściliśmy w nim najważniejsze wydarzenia z jej życia, które miały miejsce w 2017 roku.
Prezentujemy szkołę jako nowoczesne miejsce, które proponuje kształcenie w zawodach pożądanych na rynku pracy. W najnowocześniejszych pracowniach przygotowujemy profesjonalistów w różnych zawodach.
Naszym mottem przewodnim jest „Uczymy rzeczy przydatnych”. Nawiązujemy umowy patronackie oraz umowy o współpracy z lokalnymi
firmami, które zapewniają młodzieży dostęp do najnowszych technologii oraz poznanie rzeczywistych warunków pracy. Odbywanie zajęć praktycznych i praktyk w firmach umożliwia ,,budowanie’’ kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować szybszym znalezieniem miejsca pracy po
ukończeniu szkoły. Praktyczne kształcenie zawodowe pozwala uczniom zapoznać się z pracą w firmie i stosowaną technologią.
W ramach umowy z firmą Matplast, we wrześniu 2018 r. zostanie utworzona klasa patronacka Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie
monter stolarski budowlanej. Firma zorganizuje zajęcia praktyczne dla uczniów nowej klasy, wyposaży ich w ubranie robocze, w czasie zajęć
praktycznych zapewni posiłek oraz zaproponuje młodzieży stypendia. W ciągu trzech lat młodzież będzie uczyć się zawodu z wykorzystaniem
najnowocześniejszych technologii stosowanych w firmie oraz uczestniczyć w procesie produkcyjnym i instalacjach stolarki budowlanej.
Klasy patronackie dla uczniów to także: dla zawodu technik elektryk - ZPAS GROUP S.A., technik pojazdów samochodowych - PKS S. A. w
Kłodzku, technik grafiki i poligrafii cyfrowej - firma BEDAX, zawody mechaniczne i elektryczne - REGNARS Sp. z o. w Tłumaczowie, kierunki
hotelarskie - Hotel SPA dr Irena Eris oraz Nowy Zdrój Centrum Zdrowia i Wypoczynku w Polanicy Zdroju.
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Kalendarium wydarzeń roku 2017
STYCZEŃ
3 miejsce w narciarstwie alpejskim
Na stoku stacji narciarskiej w Lądku Zdroju zorganizowane zostały
Mistrzostwa Powiatu w narciarstwie alpejskim. NST reprezentowały:
Magdalena Doręgowska i Aleksandra Szczęśniak, które w
dwóch przejazdach slalomu
gigant zajęły trzecie miejsce w
mistrzostwach drużynowych
dziewcząt. Męska część reprezentacji: Jakub Michalak, Mikołaj Szałęga i Michał Warchał w
klasyfikacji końcowej zajęła V
miejsce.

życiem twórcy, dociera do wielu szkół, ośrodków wychowawczych i
domów poprawczych, aby przekonać uczniów, że można żyć inaczej.
Zajęcia, ze względu na swą formę, stanowiły ciekawą alternatywę wobec
tradycyjnych wykładów oraz prelekcji profilaktycznych. Tematyka
warsztatów dotyczyła niezwykle ważnej dla młodych ludzi problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych: narkotyków i dopalaczy.
Uczestnicy spotkania aktywnie w nim uczestniczyli, a świadectwo
rapera wywarło na nich ogromne
wrażenie. Każdy uczestnik
występu opuszczał salę pełen
wzruszeń, bogatszy o nowe
doświadczenia. Projekt ,,RapPedagogia” został zrealizowany
przy wsparciu finansowym
Urzędu Miasta Nowa Ruda oraz
parafii św. Barbary w Drogosławiu.

„RapPedagogia”

Jasełka

Do młodych ludzi najbardziej przemawia „żywe świadectwo”, dlatego
do Naszej Szkoły zaprosiliśmy Pana Dobromira Makowskiego,
nauczyciela wychowania fizycznego oraz pedagoga, który zaproponował młodzieży atrakcyjny program „RapPedagogia”. Projekt oparty na
muzyce hip-hop, elementach profilaktyki oraz inspirowany przeszłym

W NST odbyły się szkolne jasełka pt. ,,Gwiazda jeszcze nie zgasła”.
Uczniowie przygotowali spektakl teatralny, w którym przedstawili
historię typowej, współczesnej polskiej rodziny wraz z jej problemami.
Najważniejszym przesłaniem jasełek były zacytowane słowa Matki
Teresy z Kalkuty „Zawsze, ilekroć się uśmiechasz do swojego brata i
wyciągasz do niego rękę, jest BOŻE NARODZENIE..., kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności,
jest BOŻE NARODZENIE...
Chodzi o to, aby Boże Narodzenie nie kończyło się na świętach, ale trwało cały rok”. Na
koniec uczennice z klasy 3
technikum hotelarskiego w
języku migowym zaprezentowały kolędy: „Cicha noc” i
„Anioł pasterzom mówił”.

UWAGA
NOWOŚĆ
W Noworudzkiej Szkole Technicznej
utworzona zostanie klasa patronacka
Branżowej Szkoły I stopnia
w zawodzie

monter stolarski budowlanej.

LUTY
Narodowy program rozwoju czytelnictwa
NST zakwalifikowała się do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym
zakup nowości wydawniczych. Celem tego programu jest rozbudzanie
aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój czytelnictwa. NST złożyła dwa
wnioski dla technikum i szkoły zawodowej, które zostały pozytywnie
rozpatrzone. Przyznana kwota dotacji to 14 480 zł. Ważne były przede
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wszystkim potrzeby i zainteresowania czytelników i to oni
mogli zdecydować, jakie książki
chcą czytać. Przy planowaniu
zakupów uwzględniono też potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Zakupiono 700 pozycji
książkowych i 20 audio-booków.
W ramach programu przeprowadzono: konkursy, projekty edukacyjne, akcje czytelnicze, spotkania
autorskie, promocje książek. Braliśmy udział w wystawach, targach
książki, a także współpracowaliśmy z Miejską Biblioteką Publiczną w
Nowej Rudzie oraz z Biblioteką Pedagogiczną.

Ferie na sportowo
Młodzież, dzięki realizacji przez Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i
Sportu, Starostwa Powiatowego
w Kłodzku projektu „Ruszamy
na stoki Kotliny Kłodzkiej”, w
okresie ferii uczestniczyła w
wyjazdach na narty do Sokolca.
Uczniowie również brali udział w
zajęciach na pływalni CTS w
Nowej Rudzie-Słupcu. Jak co
roku, było super, zdrowo i co
ważne na sportowo!!!

rialnego i administracji rządowej w Polsce. Konkurs odbył się
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku
pod patronatem Starosty Powiatu Kłodzkiego.

Praktyki w Austrii
Uczennice Technikum Hotelarskiego: Ksenia Gajda, Jagoda Lamparska, Julia Niemirowczenko odbywały swoje praktyki zawodowe w rejonie Salzburg w miejscowościach Obertauern i Filzmoos. Trwały one 6
tygodni i realizowane były w systemie zmianowym. Za organizację
praktyk zawodowych w Austrii odpowiedzialny jest Dolnośląski
Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu oraz EURES z Austrii.
Uczennice ,,realizowały tematykę programową’’ praktyk zawodowych zgodnie z
cyklem kształcenia dla technikum hotelarskiego, wykonywały powierzone im zadania i obowiązki, rozwijały swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem niemieckim oraz poznawały kulturę
innego kraju; w wolnym czasie - miały
możliwość uprawiania sportów zimowych
w Alpach i zwiedzania malowniczych
okolic. Praktyka odbywała się w hotelach
Wismeyerhaus i Weinpreß.

MARZEC
Targi Edukacyjne w Ścinawce Średniej
Delegacja Naszej Szkoły wzięła udział w Targach Edukacyjnych Szkół
Ponadgimnazjalnych Powiatu Kłodzkiego, które odbyły się w Ścinawce
Średniej. Przedstawiliśmy uczniom klas trzecich gimnazjów z Radkowa
i Nowej Rudy naszą ofertę, a także odpowiadaliśmy na pytania związane z edukacją w NST. Rozdawaliśmy biuletyny i ulotki, które pomogły
przybliżyć wszystkim to, co w
szkole dzieje się przez cały rok.
Dużym zainteresowaniem gimnazjalistów cieszyły się nasze
sztandarowe kierunki, tj. technik
informatyk, technik cyfrowych
procesów graficznych oraz
technik hotelarstwa.

UWAGA
NOWOŚĆ
W Noworudzkiej Szkole Technicznej
utworzona zostanie klasa
Branżowej Szkoły I stopnia
w zawodzie

kierowca mechanik.

VI Powiatowy Konkurs ,, Europa nasz dom’’
Drużyna NST w składzie: Mateusz Kolk, Miłosz Jackowiec, Adam
Podgórski z klasy 2a technikum informatycznego reprezentowała
szkołę w VI edycji Powiatowego Konkursu ,,Europa nasz dom’’. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były działania samorządu teryto-
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Targi Edukacyjne w Kłodzku
Już po raz kolejny uczestniczyliśmy w Targach Edukacyjnych w Kłodzku, gdzie przedstawialiśmy uczniom gimnazjum naszą ofertę edukacyjną.
Dużym zainteresowaniem cieszył się kierunek dla dziewcząt hotelarstwo.

W gronie najlepszych na Dolnym Śląsku
Radosław Marcinkowski i Mateusz Wesołowski z kl. 3c T wzięli udział
w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ,,Olimpiada
Solidarności. Dwie dekady historii” (etap wojewódzki). Znaleźli się
w gronie 70 najlepszych uczniów Dolnego Śląska.
Konkurs na tymże etapie został
zorganizowany przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w
Liceum Ogólnokształcącym nr
XVII im. A. Osieckiej.

UWAGA
KONTYNUACJA
W Noworudzkiej Szkole Technicznej
utworzona zostanie klasa
Branżowej Szkoły I stopnia

klasa wielozawodowa.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
Państwowa Komisja Wyborcza
wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłosiła, Ogólnopolski
Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.
NST reprezentowali: Magda
Kostrzewska, Szymon Barańców,
Dominik Jóźwiakowski, Janusz
Nawojski, Kordian Kęskiewicz,
Rafał Młynarczyk, Dawid Piaskowski. Dawid Piaskowski uczeń klasy 2a
Technikum Informatycznego, uzyskał najwyższy wynik - 18 punktów
na 22. W Konkursie uczestniczyło ponad 4,5 tysiąca uczniów z ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych w Polsce. Cel
konkursu to upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego
wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Wycieczka do
GE Power Controls Polska Sp. z o.o.
Uczniowie klasy 3cT o specjalności technik elektryk odwiedzili firmę z
branży elektro-energetycznej GE Power Controls Polska z Kłodzka.
Zakład ten specjalizuje się w produkcji aparatury zabezpieczeniowej,
łączeniowej i sygnalizacyjnej niskiego napięcia. Na początku wycieczki
zaopatrzono wszystkich w specjalne obuwie i okulary ochronne. Każdy
otrzymał identyfikator oraz uczestniczył w szkoleniu dotyczącym
zasad BHP obowiązujących na terenie zakładu. Zwiedzano: dział
materiałowy, magazyn dostaw, pakowanie, a następnie część produkcyjną. Tam też uczniowie mogli prześledzić cały cykl produkcyjny
poszczególnych wyrobów, włącznie z kontrolą jakości oraz testami
wytrzymałościowymi. Młodzież zapoznano także ze specyfiką pracy
działu technicznego, który ma za zadanie utrzymanie ciągłości ruchu
wszystkich maszyn i całego
zakładu produkcyjnego.
Aktywni i spostrzegawczy
uczniowie zostali wyróżnieni
gadżetami firmowymi. Wyjazd
ten okazał się niezwykle cenny z
punktu widzenia zdobytych
doświadczeń zawodowych.

Dzień wagarowicza
21 marca uczniowie klasy 1aT razem z wychowawcami wzięli udział w
zajęciach terenowych w Dzikowcu polegających na grze w Paintball. Na
miejscu zostali wyposażeni w sprzęt bojowy oraz odzież ochronną. Po
dokładnym wprowadzeniu w arkana gry zespołowej podzielono ich na
dwie drużyny: czerwoną i niebieską. Na początku przeprowadzono trzy
rozgrywki na specjalnie przygotowanym terenie,polegające na zdoby-
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ciu flagi przeciwnika. Kolejne
dwie rundy miały miejsce w
znajdującym się w niedalekiej
odległości lesie. Te były o wiele
trudniejsze, ale i ciekawsze.
Przyjemnym akcentem było
przygotowane ognisko, podczas
którego uczniowie posilali się
upieczonymi kiełbaskami. Dzień
wagarowicza był pełen niezapomnianych wrażeń, w którym nie zabrakło też strzelania z wiatrówki do celu oraz - przeciągania liny.

Targi Edukacyjne w Głuszycy
23 marca przedstawiciele NST
uczestniczyli w IX Targach
Edukacyjnych w Głuszycy.
Uczniowie prezentowali gimnazjalistom ofertę edukacyjną
Naszej Szkoły.

KWIECIEŃ
Janusz Nawojski - laureatem
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
W pierwszej piątce najlepszych uczniów w Polsce znalazł się Janusz
Nawojski – z klasy 4a Technikum Informatycznego. Etap finałowy IV
edycji konkursu odbył się 3 kwietnia 2017 r. Wzięło w nim udział
404 uczniów z całej Polski.
Janusz Nawojski został nagrodzony przez komisję konkursową wyróżnieniem - 5 miejscem
w kategorii: test wiedzy.

,,Katyń-Golgota Wschodu”

kiego. NST reprezentowali: Janusz Nawojski - uczeń klasy IVa T i
Krzysztof Sąsiadek – uczeń klasy 3cT. Konkursowi towarzyszyła
przygotowana wystawa Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we
Wrocławiu.

Wycieczka zawodoznawcza do Karpacza
Uczniowie klas 1B i 3B Technikum Hotelarskiego uczestniczyli w
wycieczce zawodoznawczej do Karpacza. Jej głównym celem była wizyta
w Hotelu Gołębiewski, jednak oprócz tego w wolnym czasie mogli
skorzystać z toru saneczkowego oraz pozwiedzać Karpacz. Hotel
Gołębiewski był dla wszystkich zaskoczeniem. Z hotelu mogli
podziwiać szczyt Karkonoszy - Śnieżkę. Już hol hotelowy wywarł na nas
wrażenie, był bardzo przestrzenny i luksusowy; mogliśmy zobaczyć
piękne akwarium z różnymi gatunkami ryb, restaurację i kawiarnię,
butik odzieżowy oraz dużą recepcję, niezbędną do obsługi bardzo wielu
gości, chętnie odwiedzających Karpacz. Zobaczyliśmy również Hotelowy Park Wodny Tropikana, w którym można skorzystać m.in. z
basenu sportowego, rekreacyjnego z falami, z hydromasażem, basenu
rzeka, wanien jacuzzi, zjeżdżalni, kilku saun, groty solnej, groty lodowej
oraz innych atrakcji. W programie nie zabrakło zwiedzania
apartamentu hotelowego, sali
konferencyjnej, sal kongresowych, restauracji, sali bankietowej, gier oraz kręgielni. Poznaliśmy też, uroki zjeżdżalni, karuzeli pontonowej, wyciągu taśmo-

UWAGA
KONTYNUACJA
W Noworudzkiej Szkole Technicznej
utworzona zostanie klasa
Branżowej Szkoły I stopnia
w zawodzie

mechanik pojazdów samochodowych.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku została zorganizowana II edycja Powiatowego Konkursu Historycznego ,,Katyń-Golgota
Wschodu”, którego ideą jest popularyzacja wiedzy o Katyniu, uczczenie pamięci ofiar stalinowskich
mordów, kształtowanie postaw
patriotycznych i wrażliwości
społecznej wśród młodzieży
Powiatu Kłodzkiego. Wzięły w
nim udział 2-osobowe drużyny
ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Kłodz-
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wego, Alpine Coaster oraz spacerów z kucykami. Wyjazd do Karpacza
był dla nas nowym doświadczeniem, pozwalającym poznawać kierunek, w którym się kształcimy.

,,Łączy nas pamięć”
19 kwietnia obchodziliśmy 74 rocznicę wybuchu powstania w Getcie
Warszawskim. Uczniowie upamiętniają to wydarzenie, biorąc udział w
akcji ŻONKILE, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich
- POLIN. W tym dniu Dyrekcja
szkoły, grono pedagogiczne,
uczniowie przypinają, własnoręcznie wykonane, żółte
kwiaty, żonkile - symbol pamięci
o powstańcach z Getta Warszawskiego. Akcja została połączona z zajęciami edukacyjnymi
pt. ,,Nie było żadnej nadziei”.

Warsztaty pt. „Wiek pary i pieniądza”
W NST odbyły się warsztaty związane z wystawą „Wiek pary i pieniądza. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się nowoczesnej
gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach
polskich XIX wieku”. Wystawa i warsztaty jej towarzyszące realizowane
były w związku z projektem Fundacji Wolność i Demokracja przy
udziale Narodowego Banku Polskiego. Uczniom zaproponowano
wykład oraz grę edukacyjną, która miała przybliżyć historię postaci

UWAGA
KONTYNUACJA
W Noworudzkiej Szkole Technicznej
utworzona zostanie klasa technikum
w zawodzie

technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
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przedstawionych na wystawie i
umożliwić przeprowadzenie
symulacji giełdy kupieckiej.
Młodzież mogła przyswoić sobie
w atrakcyjny sposób zagadnienia
związane ze spółkami akcyjnymi
oraz giełdą.
Bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych
W styczniu uczniowie klasy 3c
Technik elektryk przystąpili do
swojego pierwszego egzaminu
zawodowego z kwalifikacji E07 montaż i konserwacja maszyn i
urządzeń elektrycznych. Egzamin składał się z dwóch części:
praktycznej, podczas której mieli
za zadanie wykonanie i
uruchomienie układu sterowania silnikiem trójfazowym oraz teoretycznej, sprawdzającej w formie testu wiedzę techniczną jaką powinien
posiadać technik elektryk.
W kwietniu Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna opublikowała
oficjalne wyniki. Część praktyczną
zdało 100% zdających, czyli wszyscy
elektrycy z klasy 3cT, a część teoretyczną 75%. Jest to doskonały wynik.

Mechanicy w Finale
Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników
Podczas dni prasowych Poznańskich Targów Motoryzacyjnych oraz
Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu odbył się finał VI Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników 2017. W konkursie wzięło udział
500 zespołów z całej Polski a do ścisłego finału zakwalifikowało się 30,
wśród których znalazły się aż trzy dwuosobowe zespoły z NST; Michał
Majerczyk, Marcin Młynarczyk; Wojciech Nowak, Kordian Kęskiewicz;
Miłosz Bednarski i Krzysztof Szewczyk. Dzięki hojności sponsorów
takich jak PKS SA z Kłodzka, ZPAS SA w Przygórzu oraz TIGER-BUS z
Jugowa uczniowie mieli zapewniony transport i mogli wziąć w nich
udział. Organizatorami konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie i Fundacja Cooperatio, zrzeszająca ekspertów, przedstawicieli
organizacji branżowych i firm
współpracujących na rzecz
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i promujących rozwój
edukacji technicznej. Partnerzy
Mistrzostw to: Akademia
Kierowcy - ODTJ, Akademia Praktycznych Umiejętności, Hyun-
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dai Motor Polska, ExxonMobil oraz NEO Tools. Zmagania rozpoczęły
się od indywidualnego rozwiązania testu opracowanego przez wykładowców Wydziału Samochodowego Politechniki Śląskiej. Następnie
przyszedł czas na konkurencje praktyczne przygotowane przez
Akademię Praktycznych Umiejętności oraz partnerów Mistrzostw.
Mechanicy musieli wykonać wiele zadań m.in. wskazać i nazwać
elementy składowe układu hybrydowego samochodu Hyundai Ioniq,
znajdujące się w komorze silnika zasilane prądem stałym o napięciu
powyżej 60 V. Kolejne zadanie na stanowisku IVECO, na którym
znajdował się premierowy ciągnik siodłowy Stralis XP polegało na
wskazaniu elementów wyposażenia odpowiedzialnych za spełnianie
normy czystości spalin Euro VI oraz omówienie ich działania. Zawodnicy musieli wskazać zbiornik z płynem AdBlue oraz zlokalizować
układ oczyszczania spalin SCR.

Nagroda SIMP-u dla Arka
Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich Oddział w Wałbrzychu uhonorowało naszego absolwenta nagrodą pieniężną w wysokości 1000 zł. Jest to nagroda dla ucznia klasy technicznej, który w ciągu 4
lat nauki w szkole osiągał bardzo wysokie wyniki z przed-miotów
zawodowych oraz ogólnokształcących i realizował projekty zawodowe.
W tym roku nagrodę otrzymał Arkadiusz Stelmach, uczeń technikum
informatycznego. Arek, oprócz wysokich wyników w nauce, w ramach
„Modernizacji Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”, razem z
dwoma kolegami realizował projekt
„Audyt bez-pieczeństwa sieci komputerowych z wykorzystaniem analizy typologii
sieci przewodowej i bezprzewodowej,
zasto-sowanych zabezpieczeń i testów
pene-tracyjnych”.
W 2016 roku projekt ten został bardzo
wysoko oceniony przez komisję konkursową i zajął III miejsce na Dolnym Śląsku.

Według badań WSSE najbardziej poszukiwani są w naszym
rejonie pracownicy wykwalifikowani w zawodach: operator
obrabiarek skrawających,
elektryk, elektromechanik,
mechanik - monter maszyn i
urządzeń, technik elektryk,
technik mechanik, inżynier
mechanik, inżynier automatyki i robotyki, inżynier energetyk, inżynier elektryk-automatyk.

XVIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny
W NST po raz osiemnasty spotkali się uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, aby wziąć udział w konkursie organizowanym
pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Kłodzkiego. Swoją
szczególną „oprawę” dyktando zawdzięcza sponsorom. Są to: Starosta
Powiatu Kłodzkiego - Maciej Awiżeń, Urząd Miasta Nowa Ruda burmistrz Tomasz Kiliński, Urząd Gminy Nowa Ruda - wójt Adrianna
Mierzejewska, Centrum Turystyczno-Sportowe Nowa Ruda - Paweł
Marciniak, Matplast, Agroreg.
Dodatkową atrakcją uroczystości była wycieczka do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, na którą zaprosiła uczniów i ich opiekunów Pani
Dyrektor, mgr Brygida Gąsior.
Zwycięzcami XVIII Powiatowego Konkursu Ortograficznego zostali:

UWAGA
INNOWACJA
W Noworudzkiej Szkole Technicznej

Rajd Po Strefie
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna we współpracy z NST i
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku zorganizowała
atrakcyjną przygodę dla gimnazjalistów, związaną z kształceniem
zawodowym i przyszłą pracą, pod nazwą Rajd Po Strefie. Obie szkoły
ponadgimnazjalne wchodzą w skład Klastra Edukacyjnego Inwest in
Edu przy WSSE i współpracują z okolicznymi zakładami strefowymi.
Celem Rajdu było przybliżenie gimnazjalistom lokalnego rynku pracy
oraz pomoc przy wyborze dalszej drogi kształcenia, a jego mott0
brzmiało: „DOBRY ZAWÓD = SUKCES”. Gimnazjaliści uczestniczyli
w warsztatach przygotowanych przez nauczycieli NST oraz wykładowców Politechniki Wrocławskiej i przedstawicieli WSSE; zwiedzili
noworudzkie zakłady strefowe: ZPAS GRUP i UMICORE. W drugim
dniu młodzież udała się do Kłodzka, by w podobny sposób zapoznać
się z zakładami strefowymi i propozycjami kształcenia zawodowego w
Zespole Szkół Ponadgimnazjal-nych Nr 1.

utworzona zostanie klasa technikum
w zawodzie technik informatyk
innowacje:
gry komputerowe, multimedia, e-sport.

INNOWACJE: GRY KOMPUTEROWE,
MULTIMEDIA, E-SPORT
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!

w kategorii szkół gimnazjalnych:

Karolina Jaśnikowska – I miejsce
(Gimnazjum nr 2 w Nowej
Rudzie); Roch Morawski – II
(Gimnazjum przy LO im.
Chrobrego w Kłodzku); Liwia
Markisz – III (Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku),
!

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

Paulina Matkowska – I miejsce (LO w Lądku Zdroju), Adrianna
Kwiatkowska – II (LO im. Chrobrego w Kłodzku), Zofia Borszowska –
III (ZSP nr 1 w Kłodzku).
.I i II miejsce w konkursie
,,Noworudzkie Gwiazdy i Gwiazdeczki’’
25 kwietnia w sali widowiskowej MOK w Nowej Rudzie odbył się
konkurs ,,Noworudzkie Gwiazdy i Gwiazdeczki”, którego organizatorem była Młodzieżowa Rada Miasta w Nowej Rudzie. Przystąpiła do
niego młodzież z noworudzkich szkół, która reprezentowała swoje
uzdolnienia wokalne, taneczne, instrumentalne, rysunkowe. Jury
konkursu 1 miejsce i złotą statuetkę przyznało duetowi w składzie :
Marek Lisowski (wokal, gra na fortepianie) i Kamil Raróg (gitara) -

UWAGA
W Noworudzkiej Szkole Technicznej
utworzona zostanie klasa technikum
w zawodzie

mechanik monter maszyn i urządzeń.

NST.
Drugie (nagroda Młodzieżowej Rady
Miasta w Nowej Rudzie) otrzymała grupa
taneczna: FREAKY HUSTLAZZZ GANG w
składzie: Mateusz Kolk, Adam Podgórny,
Miłosz Jackowiec, Kuba Kowalski, Radek
Adamek - NST.
Uczniowie TCPG na konferencji TMZK
28 kwietnia uczniowie technikum
cyfrowych procesów graficznych
wraz z opiekunami wzięli udział
w konferencji ,,Szanse wzmocnienia promocji Ziemi Kłodzkiej
z wykorzystaniem nowych form
prezentacji”.

Informatycy na Politechnice Wrocławskiej
Grupa 15 uczniów technikum informatycznego uczestniczyła w
zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej w ramach
projektu Zawodowy Dolny Śląsk. Tematem zajęć, które realizowano na
Wydziale Mechanicznym uczelni, były „Współczesne metody
pomiarów elementów maszyn”. Uczniowie po wstępnych zajęciach
wykładowych, które prowadził dr inż. Jacek Ziemba, mieli okazję
poznać narzędzia służące do
pomiaru, na specjalnie przygotowanych stanowiskach laboratoryjnych oraz dokonywali
interpretacji uzyskanych wyników, głównie pod względem ich
dokładności i poprawności.
Warto dodać, że organizator
zagwarantował młodzieży m.in.
transport, wyżywienie. Sam
Projekt „Zawodowy Dolny Śląsk” jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020.

Uprawnienia SEP
W dniu 27 kwietnia młodzież z
klas technikum elektrycznego
przystąpiła do Państwowego
Egzaminu Kwalifikacyjnego SEP.
Egzamin zdali wszyscy uczniowie, którzy do niego przystąpili i
uzyskali uprawnienia pozwa-
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lające na podjęcie pracy zawodowej przy obsłudze i eksploatacji
urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV. Zdobyty dokument
uprawnia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji do 1 kV w ciągu 5 lat,
po czym wymaga się udziału w kolejnym egzaminie. Wiąże się to z
potrzebą ciągłego uzupełniania i kontrolowania wiedzy technicznej w
kontekście zachodzących zmian w tej dziedzinie.

MAJ
Pożegnanie maturzystów
28 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły. W
tym dniu po raz ostatni
maturzyści spotkali się w takim
gronie. Tradycyjnie jak co roku
za całą uroczystość odpowiedzialni byli uczniowie klas
trzecich wraz ze swoimi wychowawcami. Uczniów zainteresował
m.in. program artystyczny, np.
skecz dotyczący ewolucji ucznia
w trakcie procesu dydaktycznego czy też prezentacje multimedialne
poszczególnych klas. Całość uświetnił występ Kuby Matuszczaka i
Kamila Zięby, którzy zaprezentowali swój autorski utwór pod tytułem:
„Nic nie jest straco-ne”. Podczas uroczystości wręczono nagrody i

żenia na przykładzie holenderskiego rynku pracy” miała na celu
nauczyć młodzież, na co należy zwrócić uwagę podczas szukania pracy
za granicą oraz jak ustrzec się przed ewentualnym
niebezpieczeństwem ze strony nieuczciwych pracodawców. Uczniowie
obejrzeli film instruktażowy oraz poznali prawa młodocianego
pracownika za granicą.
Spotkanie było początkiem współpracy między Noworudzką Szkołą
Techniczną a Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Wałbrzycha.

Wystawa z okazji Rocznicy
Konstytucji 3 Maja
W Bibliotecznym Centrum
Multimedialnym uczniowie klasy
2cT Patryk Goraj i Paweł Jarzyński pod opieką pani Beaty Skibińskiej przygotowali wystawę z
okazji rocznicy Konstytucji 3
maja.

CZERWIEC
Jak nie czytam jak czytam...
1 czerwca o godzinie 10.00 uczniowie i nauczyciele wzięli udział w
ogólnopolskiej akcji wspólnego czytania „Jak nie czytam – jak czytam”.
Postanowili przyczynić się do ustanowienia rekordu czytania w ,,jed-

UWAGA
KONTYNUACJA
dyplomy dla najlepszych absolwentów. Uczynili to: pani dyrektor,
Brygida Gąsior oraz przedstawiciel SIMP - Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Mechaników Polskich. Wyróżnienia otrzymali również
uczniowie, którzy w trakcie nauki godnie, i co należy podkreślić z
sukcesami, reprezentowali Naszą Szkołę w zawodach sportowych. Pod
koniec uroczystości wszystkich absolwentów obdarowano drobnymi
upominkami, które były wyko-nywane przez ich młodszych kolegów w
czasie lekcji z wychowawcami.

W Noworudzkiej Szkole Technicznej
utworzona zostanie klasa technikum
w zawodzie

technik pojazdów samochodowych.

Bezpieczna praca za granicą
Uczniowie klas III uczestniczyli w
spotkaniu z przedstawicielem
Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży z Wałbrzycha panem
Zbigniewem Durajem. Prelekcja
pod tytułem „Praca poza granicami kraju – warunki i zagro-
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nym momencie’’. Przygotowali
hasło propagujące akcję czytelniczą, zebrali się na boisku
szkolnym i wspólnie czytali.

VIII edycja akcji
Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia

trasie Polska–Szwecja, podczas
których mieli okazję zebrać cenne
doświadczenia związane z ich
zawodem. Pracując w ,,transporcie wodnym’’ mogli się przekonać, że technik hotelarstwa nie
musi łączyć swoich losów zawodowych jedynie z hotelem. Branża
hotelarska daje wiele możliwości.

Srebrny medal siatkarek

9 czerwca we Wrocławiu odbyło się wielkie patriotyczne spotkanie
uczniów dolnośląskich szkół, nauczycieli, rodziców, samorządowców wszystkich ludzi dobrej woli, którzy od ośmiu lat pomagają ratować
polskie nekropolie - nasze narodowe dziedzictwo niszczejące za
wschodnią granicą. Na
wrocławskim rynku w paradzie
pocztów z całego Dolnego Śląska
uczestniczył Poczet Sztandarowy NST - Michał Warchał,
Oliwia Barczyk, Daria
Chandrała, którzy w taki sposób
świad-czyli o swoim przywiązaniu do polskiej historii i tradycji.

14 czerwca w obiektach Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców. Zawody te kończyły sezon sportowy w obecnym
roku szkolnym. Dziewczęta z NST
dotarły do finału i zajęły drugie
miejsce. Srebrne medale zdobyły:
Estera Mudrecka, Julia Niemierowczenko i Weronika Brzezińska.

Praktyki na promie UNITY LINE

Zawody w wyciskaniu sztangi

Uczniowie z klasy 3 hotelarskiej: Ania, Patrycja, Gabrysia, Natalia,
Paulina, Klaudia i Karol odbywali praktyki na promie Unity Line, na

W dniu 15 czerwca na siłowni przy sali gimnastycznej odbyły się zawody
siłowe w wyciskaniu wielokrotnym sztangi. Zawody zostały
rozegrane w kategorii mężczyzn,
a ciężar sztangi wynosił 50 kg.
Rywalizacja była bardzo zacięta i
wyrównana. Wszyscy uczestnicy
zostali nagrodzeni drobnymi
upominkami.

UWAGA
INNOWACJA
W Noworudzkiej Szkole Technicznej
utworzona zostanie klasa technikum
w zawodzie technik

hotelarstwa

innowacje:
język migowy, dietetyka, wellness & spa.

Akademia CISCO
Od kilku lat w NST działa Lokalna Akademia sieciowa firmy Cisco
(Cisco Networking Academy). CISCO jest największym na świecie
producentem profesjonalnych rozwiązań sieciowych i zarazem ośrodkiem szkolącym w zakresie sieci komputerowych. Stwarza to ogromne
możliwości rozwojowe dla uczniów naszej szkoły i zwiększa ich szanse
na rynku pracy. W ramach Akademii Cisco młodzież NST uczestniczy w
międzynarodowych konkursach informatycznych. W tym roku szkolnym brała udział w dwóch ważnych rywalizacjach: „IT Essentials” i
„CCENT NetRiders”- konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi Cisco CCENT. W ramach współpracy z SUSE Polska i On-Line
Education uczniowie uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie
„Potyczki Młodych Adminów”. Jest to konkurs z zakresu administrowania systemami operacyjnymi klasy SUSE Linux Enter-prise. Na
każdym etapie konkursu uczniowie rozwiązują praktyczne zadania.
Wykonanie każdego polecenia na etapach kwalifikacji sprawdza
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automatyczny system komputerowy, na etapie finału rozwiązania
sprawdzane są indywidualnie przez zespół techniczny wyznaczony
przez organizatorów. Młodzież NST zakwalifikowała się do finału
międzynarodowego konkursu IT Essentials. Warto dodać, że rywalizuje z młodymi ludźmi z całej
Europy. O sukcesie uczniów NST
Akademii Cisco świadczy choćby
liczba finalistów (5 osób): Artur
Kocoń, Patryk Juszczak, Adam
Szpilowski, Dominik Jóźwiakowski, Dawid Piaskowski.

Najlepsze wyniki uzyskali:
1. Weronika Moskała – 5,24
– klasa 2 wielozawodowa - fryzjer,
2. Artur Kocoń – 5,21 – klasa 3 technik informatyk,
3. Julia Niemierowczenko – 4, 94
– klasa 3 technik hotelarstwa,
4. Mateusz Górski – 4,93 – klasa 3 technik elektryk.

Współpraca z firmą Kolbus

Świetne wyniki matury

Nasza Szkoła nawiązuje kontakty z lokalnymi firmami, które stają się
partnerami w procesie kształcenia zawodowego. Zyskuje na tym
młodzież, która może kształcić się wykorzystując potencjał partnerskich firm oraz poznawać rzeczywiste warunki przyszłej pracy. Zyskują
również pracodawcy, którzy przygotowują uczniów do pracy zgodnie ze
swoimi oczekiwaniami, aby w przyszłości zatrudnić pracowników,
wykształconych przez siebie.

30 czerwca CKE ogłosiła oficjalne
wyniki tegorocznego egzaminu
dojrzałości. To był bardzo radosny
dzień dla naszych absolwentów,
zdawalność z matematyki wyniosła
80,6%, podczas gdy wynik
ogólnopolski dla technikum wynosi
75%. W porównaniu z województwem i powiatem, statystyka jest jeszcze lepsza (odpowiednio
67% i 65,7% ). Wyniki z innych przedmiotów obowiązkowych są
również na dobrym poziomie. Zdawalność ogólna w tym roku jest
lepsza niż w województwie dolnośląskim i powiecie kłodzkim. Nasza
Szkoła osiągnęła wynik 63,9% , powiat 58,4%, a województwo 60,8.

Tym razem szkoła, której tradycje poligraficzne są znane nie tylko w
okolicy Nowej Rudy, ale również w całej Polsce, nawiązuje kontakty ze
światowym liderem w produkcji maszyn introligatorskich – firmą
Kolbus.
Prowadzone obecnie rozmowy z przedstawicielami tej firmy zmierzają
do podjęcia przez szkołę kształcenia kandydatów na przyszłych pracowników działu serwisowego.
Niemieckie przedsiębiorstwo chętnym uczniom reprezentującym różne
kierunki techniczne, którzy przejdą proces kwalifikacji, oferuje
wycieczki do zakładu w Rahden, miesięczne praktyki i staże, po odbyciu których najlepsi uzyskają możliwość zatrudnienia w dziale serwisowym tego zakładu. Ponieważ 90% produkcji Kolbusa jest wysyłanych
za granicę, więc oprócz wynagrodzenia
,,serwisanci’’ mają okazję zwiedzenia
świata.
Nowy partner szkoły to kolejna szansa dla
uczniów. Szansa na poznanie zaawansowanych technologii z pogranicza automatyki, mechatroniki, informatyki i
konstrukcji maszyn. To także szansa na
przyszłą dobrze płatną i ciekawą pracę w
międzynarodowej firmie.

UWAGA
KONTYNUACJA
W Noworudzkiej Szkole Technicznej
utworzona zostanie klasa technikum
w zawodzie

technik elektryk.

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Rok szkolny szybko minął. Nadszedł czas podsumowania, które dla
naszych uczniów okazało się bardzo pozytywne.
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LIPIEC-SIERPIEŃ

WAKACJE
WRZESIEŃ
Narodowe Czytanie
8 września w Noworudzkiej
Szkole Technicznej odbyła się
szósta edycja akcji Narodowego
Czytania pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. W
tym roku czytaliśmy „Wesele”
Stanisława Wyspiańskiego.
Wybrane fragmenty prezentowali: pani dyrektor Brygida
Gąsior, przedstawicielka rodziców pani Beata Linkiewicz oraz nasi
wspaniali uczniowie, którzy chętnie uczestniczą w takich wydarzeniach.
Z tej okazji zorganizowany został konkurs wiedzy o „Życiu i twórczości
Stanisława Wyspiańskiego”. Jego zwycięzcami zostali:
! I miejsce – Martyna Kurasińska z klasy 4b,
! II miejsce – Mateusz Górski z klasy 4c,
! III miejsce – Magdalena Kostrzewska z klasy 4.

UWAGA
W Noworudzkiej Szkole Technicznej
utworzona zostanie klasa technikum
w zawodzie

technik górnictwa odkrywkowego.

Wycieczka na Międzynarodowe
Targi Energetyczne ENERGETAB
13 września uczniowie klasy 4cT
o specjalności technik elektryk
odwiedzili 30 jubileuszowe
Targi Energetyczne
ENERGETAB 2017 - największe
w Polsce targi nowoczesnych
urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego. Wycieczka ta była
nagrodą dla uczniów za bardzo dobrze zdane egzaminy zawodowe.
Dzięki wsparciu finansowemu ZPAS S.A., młodzież mogła zetknąć się z
najnowszymi i najnowocześniejszymi rozwiązaniami, jakie funkcjonują w branży elektro-energetycznej. Wyjazd ten niezwykle wzbogacił
wiedzę teoretyczną uczniów o aspekt praktyczny.

Festiwal Młodych w Wambierzycach.
Light for life - Światło dla życia
16 września odbył się Diecezjalny
Dzień Młodzieży. Festiwal
Młodych „Light for life” to nowy
projekt ewangelizacyjny realizowany w Wambierzycach.
Wywodzi się on z dorocznych
spotkań młodzieży, organizowanych w Archidiecezji Wrocławskiej, następnie w Diecezji
Świdnickiej. „Light for life” to koncerty, zabawa, prelekcje, warsztaty i
modlitwa, by wspólnie odkryć Światło dla życia. Elementem wyróżniającym festiwal „Light for live” była „Strefa Młodych” – warsztaty aktywizujące. Gwiazdy pierwszej edycji festiwalu to: zespół „niemaGotu”
oraz Dobromir „Mak” Makowski.

CodeWeek 2017
W ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania odbyło się wiele
ciekawych zajęć związanych z tematyką programowania. Uczniowie
technikum informatycznego wzięli udział w wykładach zorganizowanych przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki: Wprowadzenie
do programowania w C# oraz Poskromić „węża”… czyli podstawy języka
Python. Uczestniczyli w zajęciach nauki programowania z wykorzystaniem biblioteki P5.js przeprowadzonych przez p. Daniela
Jabłońskiego, a przygotowanych
przez Fundację Media3.0, z którą
szkoła współpracuje w ramach
projektu Apki++. Młodzież
przygotowała pracę konkursową
pn. Na Szlaku na II Ogólnopolski
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...uczymy rzeczy przydatnych...
Hackathon HACK HEROES oraz zgłosiła swój udział na zaplanowany
w listopadzie I Wałbrzyski Software Hackathon - dwudniowe, całonocne zawody w programowaniu. Uczniowie rywalizowali także w
konkursie Grand IT Test, rozwiązując testy wiedzy z zakresu algorytmiki i programowania.

Lekcja w hotelu
28 września uczniowie klas Technikum
Hotelarskiego z naszej szkoły wybrali się
na wycieczkę zawodoznawczą do Boguszyna i Barda. Naszym głównym celem
była wizyta w 3* hotelach - Hotelu Metro i
Hotelu Bardo, porównanie wyposażenia,
świadczonych w nich usług oraz poznanie
pracy hotelarza.

roku szkolnym zaczynają cotygodniowe praktyki zawodowe. Mieli
okazję zobaczyć cały cykl produkcyjny i logistyczny od działu zaopatrzenia poprzez wszystkie etapy produkcji. Zapoznali się ze zautomatyzowanym parkiem maszynowym ZPAS S.A. od wykrawarek laserowych poprzez giętarki, spawalnie, lakiernie proszkową, dział montażu, pakowanie, na magazynie wyrobów gotowych kończąc. Odwiedzili
dział konstrukcyjny, gdzie projektuje się nowe produkty zgodnie z
wytycznymi zamawiającego. Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda
instalacja zasilająca tak dużego zakładu produkcyjnego począwszy od
linii zasilającej 20 kV, transformatory, rozdzielnice aż do
maszyn na hali produkcyjnej.
Dzięki takiej wycieczce już na
początku nauki łatwiej będzie
przyswoić sobie wiedzę teoretyczną oraz stworzyć właściwe
wyobrażenie o pracy elektryka.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta
Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Rady Miasta Nowa
Ruda, 27 września 2017 r. na terenie szkoły odbyły się wybory radnych
do Młodzieżowej Rady Miasta w
Nowej Rudzie. Uprawnionych do
głosowania w NST było 320
uczniów. Radnymi na dwuletnią
kadencję zostali wybrani: 1.
Mikołaj Szałęga – uczeń klasy
3aTI; 2. Emil Bartnicki – uczeń
klasy 2aTI; 3. Monika Telus –
uczennica klasy 1c T.

Zbiórka żywności w Ścinawce Średniej
W dniach 29 i 30 września wolontariusze z Naszej Szkoły brali udział w
zbiórce żywności w Ścinawce Średniej, a byli to: Zuzanna Piecuch,
Paulina Czura, Bartłomiej Polański, Kuba Mrozicki, Weronika Ciachera, Weronika Skolmowska, Natalia Balcerzak, Ewelina Mądrzyk,
Emil Bartnicki, Patryk Mrozicki, Maciek Oremus. Uczniowie uczestniczyli w zbieraniu żywności przez 2 dni od godziny 9 do wieczora.
Efekt zbiórki był lepszy niż się
spodziewaliśmy. Akcja została
zorganizowana przez ,,Towarzystwo pomocy imienia św.
brata Alberta". Wolontariusze
chętnie brali udział w tej akcji i z
całą pewnością wezmą jeszcze nie
raz w podobnych przedsięwzięciach.

Lekcja w ZPAS-ie

PAŹDZIERNIK
Dzień Edukacji Narodowej
Każdego roku Święto Edukacji obchodzone jest wyjątkowo uroczyście.

Projekty realizowane w NST:
Zawodowy Dolny Śląsk

Erasmus+ Power

Europejska Nowa Ruda
Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

AKTYWIZACJA ZAWODOWA - TAK
Fundacja ECO-INNOVA
w partnerstwie z Noworudzką Szkołą Techniczną
realizuje projekt AKTYWIZACJA ZAWODOWA - TAK

We wrześniu uczniowie klasy 1aT o specjalności technik elektryk
odwiedzili Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej w Przygórzu.W tym
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...uczymy rzeczy przydatnych...
Jest to nie tylko święto pracowników szkoły, ale również
ważny dzień dla uczniów klas
pierwszych, którzy składają
ślubowanie na sztandar szkoły
oraz prezentują się społeczności
szkolnej przygotowując
program artystyczny. Stało się
tradycją Naszej Szkoły, że w
ramach obchodów Święta
Edukacji Narodowej młodzież
ma okazję zmierzyć się w
sportowej rywalizacji z nauczycielami. Podobnie było w tym
roku szkolnym. W sali gimnastycznej odbył się turniej piłki
siatkowej ,,Nauczyciele kontra Uczniowie’’. Turniej cieszył się dużym
zainteresowaniem. Choć wyniki rywalizacji nie były w tym dniu najważniejsze, to i tak mecze obfitowały w wiele ciekawych akcji, a kibicom
dostarczyły wielu pozytywnych emocji.

Współpraca z firmą „REGNARS Sp. z o. o.”
Noworudzka Szkoła Techniczna w celu zwiększenia kompetencji
zawodowych swoich uczniów podpisała umowę o współpracy z kolej-

Projekty realizowane w NST:
„Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”.

Celem projektu jest rozwój e-usług publicznych w zakresie e-administracji oraz
elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych. Nasza Szkoła w ramach projektu
otrzymała 15 laptopów do obsługi dziennika elektronicznego LIBRUS z darmowym
dostępem do obsługi tego narzędzia na okres 3 lat.

„Badacz, matematyk, lingwista, noworudzki noblista”

W ramach projektu od września 2017 do grudnia 2019 roku realizowane są
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki, języka angielskiego, języka
niemieckiego i chemii. Bierze w nich udział ponad 100 uczniów. W najbliższym
czasie szkoła otrzyma 5 tablic interaktywnych i w pełni wyposażoną pracownię
chemiczną.

Programowanie z eTwinning

Nauczycielki języków obcych wzięły udział w krajowym seminarium kontaktowym
„Programowanie z eTwinning” we Wrocławiu przygotowanym przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji. Akcji patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem
seminariów jest doskonalenie umiejętności programowania, inspiracja nauczycieli do
większej innowacyjności oraz zachęcenie uczniów do korzystania z nowoczesnych
technologii.
Powstają plany realizacji dwóch projektów ze szkołami partnerskimi z Warszawy,
Wrocławia i Złotoryi pt.: „Młodzi ludzie w zmieniającym się świecie zawodowym” i
„Mobilność-partnerstwo-otwartść”, które zostały już zarejestrowane na platformie
eTwinnig.

nym zakładem pracy. Jest to firma „REGNARS Sp. z o. o.”, czyli kopalnia
surowców skalnych w Tłumaczowie. Szkoła zabiega o to, by uczniowie w
trakcie edukacji mieli możliwość odbywania praktyk w warunkach
zbliżonych do tych, w jakich będą pracować w przyszłości.

Otwarta Firma 2017
Otwarta Firma to program realizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - największego na świecie wydarzenia promującego przedsiębiorczość. Realizacja programu polega na zorganizowaniu dla uczniów szkoły
ponadgimnazjalnej spotkania w
szkole z przedstawicielem firmy
bądź instytucji. Stanowi ono
świetną okazję do wdrażania
treści nauczania i wychowania z
zakresu podstaw przedsiębiorczości oraz zwią-zanych z przygotowaniem ucz-niów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i wejścia na rynek pracy.

Lekcja elektryków w busie
prezentacyjno-szkoleniowym WAGO
W październiku na dziedzińcu NST zaparkował samochód prezentacyjno-szkoleniowy WAGO z Wrocławia. Na zaproszenie NST firma
WAGO ELWAG, w ramach podnoszenia kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej z branży elektroenergetycznej, przeprowadziła szkolenie dla uczniów o specjalności technik elektryk z zakresu techniki
łączeniowej opartej na złączach sprężynowych WAGO. W trakcie
prezentacji dla każdej z klas przeprowadzono szereg prób i testów
obciążeniowych złączy oraz
przewodów i kabli. W przerwach
między zajęciami uczniowie oraz
nauczyciele mogli zwiedzać
jeżdżące laboratorium szkoleniowe. Każdy z uczestników
szkolenia otrzymał w prezencie
zestaw „startowy” złącz sprężynowych. Była to interesująca
lekcja wykorzystująca najnowocześniejsze techniki dydaktyczne, ukierunkowane na praktyczny i
aktywny udział uczniów.

Wyprawa
na Śnieżnik
Uczniowie klasy 4cT i 4bT udali
się na dwudniową wycieczkę w
Masyw Śnieżnika. Po przybyciu
autokarem na Przełęcz Puchaczówka i fachowym instruktażu
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...uczymy rzeczy przydatnych...
przodownika turystyki górskiej rozpoczęła się piesza wędrówka. Mimo
niesprzyjającej aury idąc przez Czarną Górę, Żmijowiec wszyscy
szczęśliwi dotarli do schroniska na hali pod Śnieżnikiem, gdzie zaplanowano nocleg. Na drugi dzień młodzież ruszyła szlakiem przez Śnieżnik, dalej przez źródła rzeki Morawy, drogą nad Lejami. Uczestnicy
wycieczki w dobrej kondycji dotarli do Kletna, skąd autokarem wrócili
do Nowej Rudy.

Debata o Unii Europejskiej

Poligraficznej. Uczniowie technikum cyfrowych procesów graficznych,
następcy dawnej poligrafii, udali się na miejski cmentarz, by
uporządkować ten zapomniany grobowiec.

II edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym
,,Wybieram wybory”

w 60 rocznicę podpisania traktatów rzymskich w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Kłodzku
została zorganizowana debata o
przyszłości Unii Europejskiej, z
udziałem parlamentarzystów,
przedstawi-cieli lokalnych władz
oraz mło-dzieży z terenu Powiatu
Kłodz-kiego. Nasi uczniowie:
Maciej Szumiński, Dawid Piaskowski, Karol Linkiewicz wzięli udział
grupach dyskusyjnych dotyczących: Mobilność i migracje; Edukacja;
Zatrudnienie; Gospodarka w UE.

Państwowa Komisja Wyborcza
wraz z Krajowym Biurem
Wyborczym ogłosiła II edycję
Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o Prawie Wyborczym
,,Wybieram wybory”. Tegoroczna
edycja dotyczyła ordynacji
wyborczej do samorządów
terytorialnych. Etap szkolny
odbył się 9 listopada. W konkursie udział wzięło 10 uczniów Naszej
Szkoły: Szymon Barańców, Dominik Jóźwiakowski, Rafał Młynarczyk,
Dawid Piaskowski, Daniel Chrobociński, Mateusz Górski, Bartosz
Wiśniewski, Karol Linkiewicz, Patryk Bożek.

Lekcja wiedzy o administracji

Tomasz Kocher uczeń klasy 1a Technikum Informatycznego, uzyskał
najwyższy wynik i awansował do etapu wojewódzkiego.

Uczniowie klas pierwszych skorzystali z zaproszenia Przewodniczącego Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego oraz pracowników Kancelarii Sejmiku i wzięli
udział w projekcie pod nazwą:
,,Lekcja wiedzy o administracji
rządowej i samorządowej w
województwie”. Tematem zajęć
były informacje, dotyczące zadań
realizowanych przez Wojewodę
Dolnośląskiego, jak i zasad funkcjonowania Samorządu Województwa
Dolnośląskiego. Udział w lekcji stanowił formę wsparcia procesu
edukacji w obszarze administracji, który wpływa pozytywnie na kształtowanie świadomości społecznej młodzieży oraz zrozumienie praw i
obowiązków, wynikających z przynależności do regionalnej wspólnoty.

LISTOPAD
Porządkowanie grobowca Familie Rose
Noworudzka Szkoła Techniczna,
pielęgnując dawne tradycje
Szkoły Poligraficznej, nie
zapomniała o grobowcu
rodzinnym Familie Rose,
właścicieli przedwojennej
drukarni i wydawnictwa w Nowej
Rudzie oraz założycieli Szkoły

Narodowe Święto Niepodległości

Nasze
sukcesy
U Dyplom uznania dla Arkadiusza Stelmacha dla Najlepszego
Absolwenta 2017 w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w
Wałbrzychu.
U Dyplom dla Wojciecha Nowaka, Michała Majerczyka, Kordiana
Kęskiewicza, Miłosza Bednarczyka, Marcina Młynarczyka za udział
w VI Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników.
U Dyplom dla drużyny w składzie Mateusz Kolk, Miłosz Jackowiec,
Adam Podgórski za udział w VI Konkursie Powiatowym ,,Europa
Nasz Dom. Działania samorządu terytorialnego.’’
U Certyfikat Jakości Kształcenia Języków dla NST przyznany w
uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu
optymalizacji nauki słownictwa Insta.Ling.
U Podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za udział
we współtworzeniu przez Noworudzką Szkołę Techniczną
tegorocznej odsłony Narodowego Czytania.
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Nasi uczniowie pamiętają o ważnych dla Polaków wydarzeniach. Jak co
roku, w Bibliotecznym Centrum Multimedialnym, przygotowali
wystawę z okazji Narodowego Święta Odzyskania przez Polskę
Niepodległości.

I miejsce
w rankingu województwa dolnośląskiego
Trwa ogólnopolski konkurs pn. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa.
Jedna ze szkolnych drużyn Noworudzkiej Szkoły Technicznej Skuter
TEAM w składzie: Adrian Dąbkowski, Jakub Budziński i Dawid
Oczerklewicz, znajduje się w czołówce województwa dolnośląskiego zajmując obecnie I miejsce oraz 17 w Polsce na blisko 7000
zarejestrowanych drużyn. Zespoły zmagają się na specjalnie
przygotowanej platformie demo służącej do nauki inwestowania w
akcje, ETF-y i kontrakty terminowe notowane na GPW. Cały proces
edukacji odbywa się w oparciu o wirtualne środki i notowania w czasie
rzeczywistym.

XIV Międzynarodowy Festiwal Poezji
,,Poeci bez granic’’
Grupa uczniów NST wzięła udział w I Powiatowym Konkursie
Literackim organizowanym przez Teatr Zdrojowy - Centrum Kultury i
Promocji, Towarzystwo Miłośników Polanicy oraz Związek Literatów
Polskich, w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego
„Poeci bez granic”. Ewelina Mądrzyk, uczennica klasy drugiej

Nasze
sukcesy
U Wyróżnienie dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej w rankingu IT
Szkoła NASK w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 w
zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych.
U Podziękowanie dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej od Fundacji
Na Ratunek za udział w akcji ,,Szkoły dla nadziei", dotychczasową
współpracę i wspieranie Fundacji.
U Radosław Marcinkiewicz i Mateusz Wesołowski w gronie
najlepszych uczniów Dolnego Śląska w IV Edycji Konkursu
Historycznego ,,Olimpiada Solidarności’’.
U Podziękowanie dla Pani Małgorzaty Kałwak za zaangażowanie i
aktywny udział w VI edycji Projektu ,,Praktyki w Austrii dla
najlepszych’’.
U Dyplom dla NST za udział w realizacji projektu Dzień
Przedsiębiorczości przygotowującego młodzież do świadomego
wyboru drogi zawodowej i ścieżki edukacyjnej.
U Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki z egzaminów zawodowych i
maturalnych.

technikum zajęła II miejsce w kategorii „Proza”, a Dagmara Sołtys,
tegoroczna absolwentka technikum III w kategorii „Poezja”. To duży
sukces młodych autorek, bowiem w jury konkursu zasiadali
członkowie Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. W
Naszej Szkole gościliśmy uczestników festiwalu: Andrzeja
Dębkowskiego, poetę i krytyka literackiego, redaktora naczel-nego
„Gazety Kulturalnej” oraz
Szymona Koprowskiego, pisarza
i rysownika, autora wystawy
uświetniającej tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Poezji w
Polanicy.

Informatycy
na
SOFTWARE
HACKATONIE
Uczniowie klasy 4A Technikum Informatycznego: Szymon Barańców,
Bartosz Pikos oraz Dawid Łuczak uczestniczyli w I SOFTWARE
HACKATONIE czyli maratonie programistycznym, który odbywał się
na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. Wydarzenie to,
skierowane do wszystkich pasjonatów programowania, zorganizował
Urząd Miasta w Wałbrzychu. Nasi uczniowie byli jedynymi z terenu
miasta i gminy Nowa Ruda. Uczestnicy korzystali z konsultacji
mentorów z zakresu architektury tworzenia aplikacji oraz środowisk
programistycznych i zarządzania projektem. Posiłkując się otwar-tymi
bazami danych, które udo-stępniał
UM w Wałbrzychu, uczniowie
mogli stworzyć apli-kację, która
podniesie komfort życia
mieszkańców miasta. Ich
pomysłem była aplikacja, która
pozwoli zainteresowanym poznać
największe atrakcje miasta i
jednocześnie znaleźć w pobliżu
odpo-wiedni hotel.

II miejsce siatkarek w Powiecie Kłodzkim
W obiektach Centrum Turystyczno Sportowego w Nowej Rudzie odbyły
się Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego szkół ponadgimnazjalnych w piłce
siatkowej dziewcząt i chłopców. W gronie dziewięciu szkół rywalizujących o miano najlepszej - nasze siatkarki zajęły II miejsce. Skład
reprezentacji NST: Aniszewska Katarzyna, Brzezińska Weronika,
Gołaszewska Aleksandra, Kociemba Jessica, Masheimer Dominika,
Niemierowczenko Julia, Pa-rzonko Natalia, Polak Ale-ksandra,
Więckowska Weronika,
Wiśniewska Patrycja, Wojtkowiak Ewelina. Drużyna chłopców
NST w gronie ośmiu szkół zajęła
czwarte miejsce.

GRUDZIEŃ
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Wyjazd na lodowisko do Świdnicy
Uczniowie Naszej Szkoły propagują różne formy spę-dzania wolnego
czasu oraz aktywności fizycznej. Jedną z nich jest doskonalenie
umiejętności jazdy na łyżwach.
Młodzież klas I-III Technikum
pod opieką wychowawców
wybrała się na lodowisko do
Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji. Wszyscy weszli na taflę
i jeździli całkiem nieźle. To była
prawdziwa frajda dla uczestników.

Wizyta w hotelu Platinum Palace 5*
we Wrocławiu
Klasy 4B i 1B odwiedziły 5* hotel tzw. butikowy Platinum Palace. To
piękny pałac z 1907 roku położony w parku, z dobudowaną nowoczesną częścią SPA & Wellnes.
Rozmowy z profesjonalistami
pozwoliły przybliżyć arkana tego
zawodu; obejrzeli-śmy wspaniałe
apartamenty i pokoje, sale
konferencyjne i wielofunkcyjne
oraz restaurację hotelową.

Jarmark Bożonarodzeniowy
Świąteczny czas rozpoczął się Jarmarkiem Bożonarodzeniowym w
Ścinawce Średniej pod hasłem ,,Bakalie na wigilijnym stole”. Uczniowie
Naszej Szkoły uczestniczyli w tym wydarzeniu. Wspólnie przygotowaliśmy stoisko, na którym sprze-dawaliśmy pyszne domowe ciasta. Było
miło, świątecznie i bardzo słodko. Na Jarmarku sprzedawano
tradycyjne potrawy świąteczne oraz różnego rodzaju ozdoby związane
z Świętami Bożego Narodzenia.

IV Powiatowy Konkurs Piosenki
Obcojęzycznej
Czwarty Powiatowy Konkurs
Piosenki Obcojęzycznej,
zorganizowany przez NST, odbył
się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie. Miał charakter
świąteczny, gdyż uczestnicy prezentowali utwór o tematyce bożonarodzeniowej. Główny cel konkursu to propagowanie kultury
muzycznej wśród młodzieży, motywowanie do uczenia się języków
obcych oraz wspieranie najzdolniejszych uczniów i umożliwienie
prezen-tacji ich umiejętności wokalnych.

Laureatką I miejsca została
uczennica 3 klasy gimnazjum
przy Zespole Szkół Społecznych w
Kłodzku Aleksandra Łabędź,
która wykonała piosenkę „Sleigh
Ride”.
I miejsce w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych zdobyła
Julia Jaroszewska-Świtaj, która ciekawie zinterpretowała utwór Deana
Martina „Let it snow”.

„Wielka Radość –Mały Gest”
W NST miał miejsce finał Akcji Mikołajkowej pod hasłem „Wielka
Radość – Mały Gest”. Nauczyciele i młodzież, przynosząc pluszaki,
zabawki, książki, gry dydak-tyczne, słodycze sprawili miłe prezenty
dzieciom z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Nowej Rudzie, Szkoły
Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie i Niepublicznej Szkoły Specjalnej w
Ludwikowicach Kłodzkich.

Nasze
sukcesy
U Certyfikat Jakości Kształcenia Języka Angielskiego dla Pani
Agnieszki Kozłowskiej przyznany w uznaniu skutecznego
wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki
słownictwa Insta.Ling.
U Podziękowanie dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej
Rudzie za udział w zbiórce zniczy na Kresowe Cmentarze.
U Podziękowanie dla NST za udział w akcji społeczno-edukacyjnej
Żonkile upamiętniającej 74 rocznicę Powstania w Getcie
Warszawskim.
U Podziękowanie za udział szkoły w Programie Edukacyjnym
Państwowej Inspekcji Pracy ,,Kultura bezpieczeństwa’’.
U Dyplom za koordynację XV Konkursu Ekologicznego dla Pani
Agnieszki Łaskarzewskiej zorganizowanego przez Noworudzkie
Usługi Komunalne.
U I i II miejsce NST w ,,Noworudzkich Gwiazdkach i Gwizdeczkach’’.
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Praktyka zawodowa
W ramach projektu Erasmus+ uczniowie Noworudzkiej Szkoły Technicznej brali udział w praktykach zawodowych w Bolonii (Włochy) i Berlinie
(Niemcy). Wyjazd był możliwy dzięki przystąpieniu szkoły do unijnego programu ERASMUS+ POWER.
Program został opracowany tak, aby wspierać różne kraje w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz
promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.
Uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności językowe oraz nabyć cennego doświadczenia, które zaowocuje w ich przyszłej pracy.

Bolonia - Włochy

Berlin - Niemcy

Trzydziestoosobowa grupa
składała się z uczniów technikum: informatycznego, logistycznego, hotelarskiego oraz
cyfrowych procesów graficznych.

Wśród uczestników praktyk byli
uczniowie klas: technik elektryk , technik
hotelarz i technik pojazdów samochodowych. Po przyjeździe do Berlina grupa
została zakwaterowana w hostelu PROSOCJAL, Blumbergem Damm. Nad
prawidłowym przebiegiem praktyki
czuwała instytucja GEB w Berlinie.

Pierwszy tydzień upłynął pod
znakiem spraw organizacyjnych
(zebrania, zajęcia kulturowe i językowe itd.). Na początku tygodnia
wszyscy otrzymali bilety miesięczne, żeby poruszać się po aglomeracji.
Opiekunowie z YouNet'u z każdym uczniem pojechali do pracy, żeby
pokazać drogę, którą będą codziennie pokonywać. Zakłady pracy były
wybierane pod kątem zawodów. Przedstawiciele informatyków i
cyfrowych procesów graficznych znaleźli zatrudnienie w biurach
projektowych, serwisach komputerowych i agencjach reklamowych.
Logistycy i hotelarze - w ogromnych centrach logistycznych znajdujących się na obrzeżach miasta oraz hotelach i restauracjach na
terenie miasta i okolic. Po pracy korzystaliśmy z siłowni i salki fitness
lub basenu. W czasie weekendu zwiedziliśmy Wenecję, udaliśmy się
do Palazzo Renzi na coroczny festiwal lokalnej kuchni. Mogliśmy
skosztować wszystkich specjałów, które są produkowane jedynie w
regionie Emilia Romana. Zwiedziliśmy sanktuarium San Luca,
Pinacoteca Nazionale di Bologna czyli muzeum sztuki w Bolonii.
Byliśmy na meczu Serie A: FC Bologna – Torino AC.
Praktyka w Bolonii to praca i obowiązki. Informatycy mają kontakt z
najnowszym sprzętem i oprogramowaniem IT. Logistycy widzą jak
przebiega praca w wielkich halach i magazynach. Hotelarze mają
możliwość pracy w hotelach i restauracjach, w których przewijają się
goście z całego świata co pozwala im na poznanie różnych obyczajów i
zachowań, a także wyczula na pewne zachowania. Graficy współpracują z dużymi agencjami i biurami reklamowymi – poprawiają swój
warsztat i mogą pracować w oparciu o oprogramowania najnowszej
generacji.
Wszyscy w pracy musieliśmy
porozumiewać się w języku
angielskim, co nam się bardzo
przydało w szlifowaniu i
podniesieniu swoich umiejętności lingwistycznych.

W firmie Elektro-Stasink praktykowali
uczniowie z klas technik elektryk,
dokonując demontażu instalacji elektrycznej w halach produkcyjnych, trasowania i układania instalacji
monitoringowej oraz przewodów z rozdzielnic do gniazd odbiorczych.
W Koch Gruppe AG terminowała młodzież z klas technik pojazdów
samochodowych, zajmowali się serwisem i mechaniką samochodową,
dokonując diagnozy, wymiany uszkodzonych podzespołów, płynów
oraz filtrów, instalowała system wyposażenia dodatkowego w
samochodach.
W Hotelu „i34” i Hostelu „A und O” praktykowali hotelarze, szykując
pyszne śniadanka dla gości hotelu, odpowiadając za hosekeeping oraz
koordynując prace firmy sprzątającej.
Miejsca praktyk znajdowały się w różnych częściach Berlina, do których
dojeżdżaliśmy środkami komunikacji miejskiej. W czasie wolnym
spacerowaliśmy ulicami miasta, podziwiając historyczne i współczesne
budowle takie jak: Mur Berliński, Bramę Brandenburską, Kolumnę
Zwycięstwa, Kościół Pamięci, Zamek Bellevue w parku Tiergarten,
nowoczesne Sony Center, a na ulicy KuDam - najstarszy i najbardziej
luksusowy dom handlowy. Na Alexanderplatz zwróciliśmy uwagę na
zegar Urania-Weltzeituhr, Wieżę Telewizyjną, pod którą nasi koledzy
zaprezentowali taniec brake dance. Były wycieczki w bardziej oddalone
miejsca od Berlina: na Tropical
Islands, do Poczdamu, do
Reichstagu - gmachu parlamentu, z atrakcyjną szklaną
kopułą, gdzie, wędrując po
krętych ścieżkach, mogliśmy
oglądać z góry dobrze znane nam
miejsca.
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Mobilność kadry edukacji szkolnej
Programowanie z eTwinning
W dniach 24-25 listopada 2017 r. nauczycielki języków obcych - pani
Agnieszka Kozłowska oraz pani Małgorzata Kałwak wzięły udział w
krajowym seminarium kontaktowym „Programowanie z eTwinning” we Wrocławiu przygotowanym przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji.
Akcję patronuje Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Celem
seminariów jest doskonalenie
umiejętności programowania,
inspiracja nauczycieli do innowacyjności oraz zachęcenie uczniów do
korzystania z nowoczesnych technologii.
eTwinning został zainaugurowany w 2005 roku jako akcja
Programu eLearning Komisji
Europejskiej, a od 2014 roku jest
związany z Erasmus+, programem Unii Europejskiej, wspierającym edukację, szkolenia,
inicjatywy młodzieżowe oraz
sportowe.
eTwinning oferuje platformę współpracy dla pracowników szkół
(nauczycieli, dyrektorów szkół,
bibliotekarzy, itp.) z jednego z
krajów europejskich oraz szkół z
Polski, które tutaj komunikują
się, współpracują, realizują
projekty, dzielą się wiedzą, czują
się i są częścią społeczności
edukacyjnej w Europie.

Jak organizować
szkolne projekty międzynarodowe
W październiku nauczycielki języka angielskiego - panie Agnieszka
Kozłowska i Dorota Kucharczyk
oraz języka niemieckiego Małgorzata Kałwak i Renata
Szostak-Chmielarz uczestniczyły
w ramach programu Erasus+ w
tygodniowym kursie: „Jak
organizować szkolne projekty
międzynarodowe” w Porto w
Portugalii.
Organizatorem szkolenia był IFEL Instytut z Hamburga. W szkoleniu
uczestniczyli nauczyciele z wielu krajów Unii Europejskiej, między
innymi z Niemiec, Austrii,
Węgier, Grecji, Bułgarii, Belgii i
Holandii. Nauczycielki z NST
jako nieliczne, reprezentowały
Polskę.
Uczestnicy szkolenia dowiedzieli
się, jak ogromne możliwości
rozwoju i współpracy dają
działania w ramach programu
Erasmus+. Umożliwił on nawiązanie znajomości i współpracy z
wieloma nauczycielami z zagranicznych szkół, a efektem tego jest zarys
projektu wymiany uczniów NST
ze szkołą z Niemiec i plan
p o dn o sz e n i a kw ali fi kacji
nauczycieli w ramach działania
job shadowing w ciągu najbliższych lat.

Seminarium we Wrocławiu zaowocowało powstaniem planów dwóch projektów ze szkołami
partnerskimi z Warszawy, Wrocławia i Złotoryi pt.: „Młodzi ludzie w
zmieniającym się świecie zawodowym” i „Mobilnośćpartnerstwo-otwartość”, które zostały już zarejestrowane na platformie eTwinnig. Tytuł drugiego
projektu jest ściśle
związany z realizacją w szkole projektów w ramach
Erasmus+, który
dotyczy mobilności kadry edukacyjnej.

www.nst.nowaruda.pl * www.nst.nowaruda.pl * www.nst.nowaruda.pl * www.nst.nowaruda.pl*

19

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2018/2019

INNOWACJE: GRY KOMPUTEROWE,
MULTIMEDIA, E-SPORT

Jeśli masz pytania lub chcesz
dowiedzieć się o nas więcej:

www.nst.nowaruda.pl

Patronat nad NST sprawują:

Dojazd do szkoły
Sokolec 7.05
Świerki 6.59
Ludwikowice 7.06

Wolibórz 7.19

NST Nowa Ruda
Dzikowiec 7.15
Nowa Wieś
Kłodzka 7.03
Czerwieńczyce 6.59

Radków 6.54
przez
Ratno Górne i Dolne,
Ścinawkę Śr. i Wambierzyce

