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Przygoda z ratownictwem
Nasza przygoda z ratownictwem
wodnym zaczęła się w 2016 roku na
obozie szkoleniowy, na który zostaliśmy
wysłani przez straż pożarną w Wieleniu.
Po 10 dniach szkolenia uzyskaliśmy
stopień Młodszego Ratownika WOPR .
W sierpniu 2016 r. wstąpiliśmy do
drużyny WOPR ANIOŁY TRZCIANKA,
gdzie pogłębialiśmy naszą wiedzę z
zakresu pierwszej pomocy
i
ratownictwa wodnego . Następnie w
marcu br. postanowiliśmy przekazywać
naszą wiedzę, prowadząc zajęcia w
szkołach oraz przedszkolach . W taki oto
sposób odwiedziliśmy 2 przedszkola w
Wieleniu , SP nr 1 w Wieleniu oraz
Gimnazjum w Drawsku . W maju 2017r.
zapisaliśmy się
na kurs RATOWNIKA
WODNEGO MSW, dającego nam
możliwość podjęcia pracy jako ratownik
wodny na kąpieliskach oraz basenach .
Idąc za ciosem planujemy dalej się
doskonalić, a co za tym idzie, zdobywać
kolejne kwalifikacje przydatne w
ratownictwie wodnym, takie jak : KPP (
kwalifikowany kurs pierwszej pomocy ) ,
sternik motorowodny oraz patent nurka.
Aby zostać członkiem WOPR -u
należy zapisać się na kurs organizowany
przez Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe i uzyskać jakikolwiek stopień
, który zależy od wieku . Dlaczego to
robimy ? Robimy to, ponieważ lubimy
pomagać innym, ale także uwielbiamy
pływać, czyli łączymy przyjemne z
pożytecznym !

Jesteśmy wszyscy na
początku wędrówki...
Jesteśmy wszyscy na początku
wędrówki- to motto inauguracji
roku szkolnego 2017/2018 w
Zespole Szkół w Wieleniu. 4
września rozpoczęliśmy wspólną
wędrówkę . Jaki będzie jej finiszczas pokaże. Nowy rok szkolny to
szereg zmian związanych z
reformą edukacji oraz z kadrą
pedagogiczną. Zmiany te stanowiły
sedno przemówienia pana
dyrektora – Karola
Nowakowskiego. Na zakończenie
uczniowie usłyszeli kilka słów
otuchy oraz życzenia owocnej
pracy.
Przed nami nowy rok szkolny.
Przeżyjemy w nim mnóstwo
wspólnych chwil, więc patrzmy w
przyszłość z optymizmem, bądźmy
pełni radości i czerpmy energię do
pracy z wakacyjnych przygód.
I pamiętajmy, że:
,,Im więcej wiedzy posiądziemy
teraz,
Tym trudniej będzie nas pokonać
w przyszłości
- o tyle będziemy mądrzejsi”.

Grono partnerów ZS w Wieleniu
We wrześniu tego roku powiększyło
się grono partnerów Zespołu Szkół w
Wieleniu o kolejne firmy z regionu. 27
września zostało podpisane
porozumienie z firmą Patria Top sp. z
o.o. i firmą MMJ sp. z o.o. z Wielenia.
Patria-Top to firma, która w Wieleniu
zaistniała w roku 2004 i zajmuje się
produkcją galanterii ogrodowej. Obecnie
firma prężnie się rozwija i zatrudnia ok.
200 pracowników. Dzięki licznym
inwestycjom i modernizacji zakładu
firma dysponuje nowoczesnym parkiem
maszynowym, z zaawansowanym
technicznie i technologicznie procesem
produkcyjnym. Jej wyroby osiągnęły
wysoki standard jakości i dostępne są
na terenie całej Europy Zachodniej.
Firma MMJ natomiast zajmuje się
produkcją ekologicznego brykietu
drzewnego.
Dzięki podpisaniu porozumień o
współpracy nasza młodzież będzie
mogła odbywać praktyki zawodowe na
terenie zakładu, uczestniczyć w
wizytach studyjnych i czerpać wiedzę
dotyczącą procesów produkcyjnych i
spedycji od fachowców. Wcześniej
Zespół Szkół w Wieleniu podpisał
podobne porozumienia o współpracy z
firmami: Brenderup (2015) , Thule
(2015), Kamex (2016), Timo Com
(2016). Oprócz naszych głównych
partnerów współpracujemy także na
różnych płaszczyznach z firmami:
Kettler, Steico, Danex, Joskin,
Volkswagen.
Współpraca szkół z pracodawcami
przynosi korzyści zarówno szkołom , jak
i pracodawcom. Jednak najwięcej
zyskuje uczeń, który podczas wizyt
studyjnych i praktyk zawodowych, a
także poprzez kontakt z fachowcami z
branży TLS nabywa umiejętności, ma
możliwość poznawania na bieżąco
nowych rozwiązań i

technologiistosowanych w branży.
Partnerzy ZS Wieleń dodatkowo
podnoszą kwalifikacje naszych uczniów,
sponsorując młodzieży kursy na prawo
jazdy kategorii B i
C.
Nawiązanie
współpracy ZS w Wieleniu z zakładami
ułatwia absolwentom zdobycie
atrakcyjnej pracy po ukończeniu szkoły,
a pracodawcy stwarza możliwość
zatrudnienia pracownika
kompetentnego, dobrze
przygotowanego do pracy w swoim
zawodzie. Dodatkową korzyścią dla firm
jest także promowanie marki
przedsiębiorstwa w otoczeniu
lokalnym.
Podsumowując, należy podkreślić, że
współpraca szkół z pracodawcami
przynosi korzyści zarówno placówkom
oświatowym, jak i pracodawcom.
Współpraca taka wpływa na
podniesienie jakości i efektywności
nauczania, a w konsekwencji także
zwiększa atrakcyjność kształcenia
zawodowego. Obecnie zarówno firmy,
jak i szkoły, dostrzegają konieczność
ścisłej współpracy. Firmy mogą dzięki
temu znaleźć wśród uczniów
najlepszych kandydatów do pracy,
szkoły mogą pochwalić się
zadowolonymi absolwentami, którzy
znajdują pracę, a to dobra
rekomendacja dla szkoły.

Projekt „Nadnoteckie życiorysy”
Wieleńska młodzież skupiona wokół
projektu „Nadnoteckie życiorysy. Piszemy
biografie lokalnych bohaterów” „odrobiła
zadanie domowe”.
Kolejna wizyta pracowników naukowych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, która odbyła się
9.10.2017r., związana była z warsztatową
analizą prac wykonanych przez naszych
uczniów. To krok mający na celu
zbudować niezbędną wiedzę
i
umiejętności do bezpośredniej realizacji
tematu projektu. Liczne pytania badawcze
postawione w trakcie zajęć wzbudzały
kreatywność, ciekawość i nadzieję, że
„coś z tego może być”. Zbudowani
zaangażowaniem uczniów opiekunowie
naukowi projektu dr Jerzy Borowczyk i
mgr Jędrzej Krystek powierzyli im kolejne
zadania do realizacji. Przypomnijmy, w
projekcie biorą udział uczniowie LO:
Seweryn Tymek, Katarzyna Wojtkowiak,
Iwona Dyla (biografia rodziny
Wielebskich), Monika Fabiszak, Joanna
Gierłowska, Kamila Osajda (biografia
Józefa Nojego) oraz uczniowie IID SP 2
Gimnazjum: Julianna Domina, Ewelina
Piontek, Agata Rojewska (biografia
Stanisława Neumerta), Agnieszka
Stankiewicz, Matylda Mazur, Julia
Harmacińska (biografia Andrzeja SulimySuryna) oraz Klaudia Grott, Sandra
Rychlik,Julia Szewczyk (biografia Elżbiety
Wasyłyk).

Nowoczesny obiekt sporotwy w
Wieleniu
W niedzielę 15 października
nastąpiło uroczyste otwarcie
nowo wybudowanej hali
widowiskowo-sportowej, która
mieści się koło Zespołu Szkół
w Wieleniu. Nowoczesny
obiekt sportowy, sale
treningowe, szatnie oraz
boiska do siatkówki, piłki
nożnej halowej, koszykówki i
tenisa – z tego wszystkiego
będą mogli korzystać
uczniowie Zespołu Szkół w
Wieleniu.

Żonkilowe Pola Nadziei
W ramach akcji Żonkilowe Pola
Nadziei mieliśmy zaszczyt gościć u
nas księdza prałata Andrzeja
Rygielskiego z Hospicjum
Miłosiernego Samarytanina z
Wągrowca. Celem wizyty było
przybliżenie uczniom istoty
działalności hospicjum oraz akcji Pola
Nadziei. Ks. Prałat dziękował
młodzieży za długoletnią już
współpracę oraz zachęcał do dalszej
pomocy na rzecz osób paliatywnie
chorych, którzy na swojej ostatniej
drodze potrzebują najwięcej miłości
od drugiego człowieka. Ważne jest,
aby odchodząc, nie czuli się samotni.
Wierzymy, że obraz jaki przedstawił
nam prezes Stowarzyszenia zostanie
im na długo, a może nawet na całe
życie w pamięci.

Piknik Rodzinny
21.09.2017 już po raz drugi w Zespole Szkół w Wieleniu odbył się Piknik
Rodzinny. Wszystkich przybyłych na festyn czekało moc atrakcji i dobrej zabawy
m.in. gry, zabawy, zagadki i rebusy, podczas których można było zdobyć
ciekawe nagrody.
Nie zabrakło również kącika ze ,,słodkościami”. Wybór był naprawdę imponujący.
Amatorzy słodkości mogli delektować się pysznymi ciastami. Nie zabrakło
również poczęstunku dla amatorów kiełbasek z grilla.
Miłe spotkanie upłynęło w radosnej, rodzinnej atmosferze. Wszyscy potrafili
dobrze razem się bawić. Obserwując uśmiechnięte twarze dorosłych i dzieci ,
odnosiło się nieodparte wrażenie, że piknik rodzinny w takiej formie – wspólnej
zabawy – to strzał w dziesiątkę!
Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów:
– Bank Spółdzielczy w Wieleniu
– Urząd Miejski w Wieleniu
– PWSZ w Pile
– WSL w Poznaniu
– Operator Bankowy „Fines” Wieleń
– P.P.H.U. KAMEX Wieleń
– Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek Sp. z o. o. Sp. K
– Cukiernictwo Roman Grzegorzewski
Dziękujemy również:
– Ochotniczej Straży Pożarnej za pokaz sprzętu ratowniczego
– Harcerzom
– Rodzicom, uczniom i pracownikom szkoły za pomoc przy organizacji imprezy

Ponowny sukces ZS Wieleń w "Erasmus +"
Po ostatnim zwycięstwie w projekcie Erasmus + Akcja KA1 Doskonalenie kadry
nauczycielskiej, wzrósł nam apetyt na kolejną wygraną w projekcie. Już z początkiem
roku szkolnego mogliśmy przekazać naszym uczniom wiadomość o ponownym
sukcesie w Erasmus+. Tym razem akcja dotyczy bezpośrednio ich samych, a
mianowicie wymiany uczniów. Zwycięski projekt KA2 nosi tytuł Spielend neues lernen i
jest przewidziany na dwadzieścia osiem miesięcy. Udział w nim biorą członkowie z
pięciu państw Polski, Włoch, Grecji, Turcji oraz Słowacji, która jest koordynatorem tego
przedsięwzięcia. Projekt rozpoczyna się wizytą nauczycieli z poszczególnych państw w
Turcji, gdzie zostaną omówione szczegóły projektu. W kolejne spotkania zostają już
wciągnięci uczniowie, którzy będą gościć we Włoszech, w Grecji i w Polsce. Spotkanie
podsumowujące zostało przewidziane w Słowacji, na rok 2019. Celem projektu
Erasmus jest polepszenie nauki i uczenia się języka poprzez promocję świadomości
językowego i kulturowego zróżnicowania. Naszym głównym celem jest
rozpowszechnienie metody grywalizacji poprzez wymieszanie tradycyjnych metod
szkoleniowych z umiejętnościami nauczania języka na miarę 21 wieku. Nauczyciele
tworzący projekt są nauczycielami doświadczonymi, którzy uczestniczą w regularnych
szkoleniach w swojej dziedzinie, którzy robią projekty w eTwinning, natomiast nasi
uczniowie są urodzeni w technologii. Dlatego wymieszanie tych dwóch metod otwiera
dla nas nową przestrzeń. Grywalizacja wciela długoterminowy program i oznacza
naukę przez grę. Działania, które nauczyciele i uczniowie przygotują razem,
zaprezentują konsekwentne i stałe nauczanie w zakresie edukacji języków obcych.
Planujemy zintegrować internetowe urządzenia do gier takie jak: Quizzz, Kahoot,
Quizlet, aplikacje do nauki do naszego programu nauczania jak n.p.: Socrative, Quizlet,
Wheel Decide, Rewordifying i Tagul. Ważne jest, aby nauczyciele innych przedmiotów
integrowali się z naszym zespołem i wykorzystywali poznane internetowe urządzenia
do gier na swoich zajęciach. Będziemy także zachęcać uczniów do przygotowania tych
gier oraz granie w te gry. Grywalizacja nie jest ogólnie używaną metodą w Europie.
Przez co uważamy, że nasz projekt posłuży jako przykład dobrego ćwiczenia, najpierw
dla szkół wokół nas a potem dla szkół w Europie. Z tym projektem, uczniowie będą
mieli dostęp do swojego potencjału uczenia się i będą mieli możliwość wymiany wiedzy
i doświadczenia ze swoimi rówieśnikami w krajach Unii Europejskiej jednocześnie
wykorzystując języki obce, których się nauczyli. Wierzymy w to, iż najprostszym
sposobem dotarcia do naszych uczniów jest integracja lekcji z działaniami, które
uwielbiają.

