Warsztaty wiedzy w Ekonomiku
29 kwietnia odbyły się w naszej szkole Warsztaty Wiedzy dla gimnazjalistów.
Organizatorami zajęć były: p. Aneta Kaczyńska, p. Anna Wróblewska, p. Anna
Kowalczyk, p. Agnieszka Koziara-Idzikowska.
W warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy III z Publicznego Gimnazjum w
Mochowie wraz z opiekunami. Zajęcia składały się z dwóch modułów: „FOTOGRAFIA
CYFROWA – GRAFIKA KOMPUTEROWA” i „EKONOMIA Z ELEMENTAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO”.
Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, które wymiennie wzięły udział w
zajęciach z grafiki komputerowej i ekonomii. W części poświęconej fotografii
cyfrowej uczestniczył tegoroczny absolwent Ekonomika Marcin Tucholski, który
właśnie w naszej szkole rozwinął swoje pasje fotograficzne. Marcin
zaprezentował gimnazjalistom swoje wybrane prace, dając przy tym kilka
wskazówek technicznych, dotyczących robienia fotografii. Absolwent technikum
informatycznego wyjaśnił także, jak kierunek kształcenia pomógł mu w
rozwijaniu jego pasji fotograficznych i doskonaleniu własnego warsztatu.
Marcin zwrócił uwagę uczniom gimnazjum, że kierunek technik cyfrowych
procesów graficznych daje im szereg możliwości rozwijania własnych
zainteresowań, m. in. w zakresie fotografii cyfrowej, grafiki komputerowej
czy projektowania gier komputerowych. Następnie chętni uczniowie mogli zrobić
sobie profesjonalne zdjęcia, które posłużyły do obróbki cyfrowej.
Kolejnym etapem warsztatów były zajęcia z grafiki w pracowni komputerowej, w
której gimnazjaliści pod opieką nauczycieli: p. Małgorzaty Opalskiej, p.
Anety Kaczyńskiej p. Anny Wróblewskiej i we współpracy z uczniami kl. I
technikum cyfrowych procesów graficznych ćwiczyli obróbkę cyfrową zdjęć,
poznawali wyposażenie pracowni komputerowej i możliwości kształcenia w
kierunku technik cyfrowych procesów graficznych. Gimnazjaliści pracowali
bardzo chętnie, przekonując się, że nauka może być świetną zabawą. Zadawali
wiele pytań, dotyczących kierunku kształcenia i pracy na najnowocześniejszym
sprzęcie do grafiki komputerowej. Na wszystkie wyczerpująco odpowiadali
zarówno nauczyciele, jaki i młodzi graficy, których do warsztatów
przygotowywała p. M. Opalska.
W tym czasie pozostała część uczniów uczestniczyła w zajęciach warsztatowych
„Ekonomia z elementami języka angielskiego” prowadzonymi przez p. Annę
Kowalczyk i p. Agnieszkę Koziarę-Idzikowską. Podczas zajęć uczniowie poznali
zagadnienia z zakresu ekonomii, pieniądza, historii jego powstania, procesu
produkcji oraz jego rodzajów. Ponadto podczas warsztatów gimnazjaliści mieli
okazję poszerzyć swoją wiedzę z języka angielskiego w tematyce obrotu
pieniędzmi, poznać i utrwalić słownictwo, wykonując różnorodne ćwiczenia w
grupach. Połączenie pojęć ekonomicznych z językiem angielskim pozwoliło
młodzieży na sprawdzenie swojej wiedzy językowej i umiejętności
porozumiewania się i załatwienia spraw dotyczących świata finansów.
Zainteresowanie młodzieży wzbudziła możliwość samodzielnego poznania
zabezpieczeń pieniądza oraz sprawdzenia znajomości słownictwa ekonomicznego w
oparciu o ćwiczenie z użyciem tekstu piosenki. Podczas warsztatów
wykorzystano prezentację multimedialną, film oraz piosenkę. Uczniowie byli
bardzo aktywni i zaangażowani w pracę, a najlepsi otrzymali nagrodę –

pocztówkę z Londynem.
Następnie grupy wymieniły się.
Po zakończeniu zajęć uczniowie spotykali się z organizatorami w świetlicy
szkolnej w celu podsumowania warsztatów, które odbyły się pod patronatem
Starosty Powiatu Sierpeckiego. Gimnazjaliści byli zachwyceni zajęciami, które
wielu z nich przekonały do wyboru naszej szkoły. Warsztaty zakończyły się
wspólnym zdjęciem i wręczeniem uczniom pamiątek.
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