LISTOPAD 2018 – będzie się działo

6 listopada Patrycja Pietrasik i Sandra Mańkowska zaprezentują repertuar
wokalny przygotowany dla chorych przebywających w chorzowskim
hospicjum.
8 listopada uczniowie trzecich klas gimnazjum wezmą udział w konkursie
zawodoznawczym „Twój talent – twoim przyszłym zawodem”. Będą
prezentować swoje umiejętności w branżach mechanicznej, samochodowej,
cukierniczej oraz fotograficznej.
Na okoliczność 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odbędzie
się uroczysta akademia. Rozwiązane zostaną również konkursy
„Niepodległość i patriotyzm”. Samorząd uczniowski weźmie również udział w
uroczystej mszy świętej w Kościele pw. św. Barbary w Chorzowie oraz
uroczystościach pod Pomnikiem Powstańca Śląskiego.
13 listopada odbędzie się spotkanie z przedstawicielką Policji z Wydziału ds.
Profilaktyki – p. mł. asp. Katarzyną Wiernicką, kierownikiem szkolenia
praktycznego – p. Adamem Rudzikiem oraz psychologiem szkolnym – p.
Jadwigą Gonerą-Tomeczek. Wiodącym tematem będzie aspekt prawny wieku
nastoletniego oraz abc pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.
13 listopada w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów młodzież
weźmie udział w Miejskim Konkursie Fotograficznym „Pamiętamy”. Celem
konkursu jest m. in. wzbudzenie wrażliwości i szacunku do osób starszych,
przeszłości oraz upływu czasu.
13 listopada odbędzie się spotkanie z rodzicami (16:30) w auli szkolnej ZSB.
W dniach 13 i 14 listopada uczniowie klas IIIa TB oraz IVa TB będą
uczestniczyć w warsztatach psychologicznych Nie daj się oszukać i Asertywna
obrona przed manipulacją.
W dniach 12-18 listopada odbędzie się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.
W ramach projektu edukacyjnego „Szkolny inkubator przedsiębiorczości”
uczniowie będą mieli okazję uczestnictwa w warsztatach, prelekcjach,
wyjściach dydaktycznych oraz konkursie na najlepszy biznesplan.

W dniach 19-23 listopada w szkole będziemy gościć strony partnerskie
projektu „Better professional life” realizowanego w ramach programu
Erasmus+. W Chorzowie spotkają się nauczyciele z Litwy, Rumuni, Włoch oraz
Turcji. Podczas wizyty roboczej koordynatorzy i uczestnicy zaprezentują plany
dotyczące udziału i realizacji poszczególnych etapów projektu.
20 listopada w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie odbędzie się
V Miejska Konferencja „Dobry zawód – krokiem we właściwym kierunku”.
Na konferencję serdecznie zapraszamy wychowawców i rodziców uczniów
trzecich klas gimnazjum oraz ósmych klas szkół podstawowych. Tematyka
spotkania dotyczyć będzie m. in. pomocy uczniom w procesie podejmowania
decyzji edukacyjno-zawodowych, prezentacji ścieżek i możliwości kształcenia
oraz lokalnego rynku pracy.
22 listopada uczniowie klasy IIb TB wezmą udział w warsztatach
psychologicznych Psychologia miłości – o co w związku chodzi?; Profilaktyka
zaburzeń nastroju w okresie dorastania; Moja seksualność, które odbędą się
na Uniwersytecie SWPS w Katowicach
26 listopada szkołę odwiedzą wychowankowie Przedszkola nr 9 w Chorzowie.
Uczestnicy projektu „WICKER-WEEKtogEtheR” przeprowadzą dla
przedszkolaków warsztaty wikliniarskie zatytułowane „Eko-bombki”.
Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w akcji czytelniczej „Upoluj swoją
książkę”. Akcja ma charakter bezpłatnej wypożyczalni bestsellerowych ebooków i audiobooków. Aby wziąć w niej udział należy pobrać mobilną
aplikację Woblink i przy jej pomocy zeskanować kod QR. Kod QR można
znaleźć na plakacie zamieszczonym w bibliotece szkolnej.
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