Rok 12
Grudzień 2016
Numer 3

GAZETA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. W. KORFANTEGO W
KATOWICACH
wydawana w Pałacu MłodzieŜy w Katowicach

PRZECIEK
„Długa przerwa caffe”
Od niedawna w naszej szkole funkcjonuje kawiarenka „Długa przerwa cafe”. Prowadzona jest
przez szkolne Miniprzedsiębiorstwo „ Economic Corporation” w ramach Fundacji MłodzieŜowej
Przedsiębiorczości. Kawiarenka oferuje róŜne rodzaje kaw oraz herbat, po przystępnych cenach.
W okresie zimowym duŜą popularnością cieszy się świąteczna latte z bitą śmietaną. Jest to
naprawdę udany pomysł i świetna inwestycja. Uczniowie szkoły mogą zobaczyć jak funkcjonuje
mała firma oraz pobudzić się w ciągu dnia aromatyczną kawą, zrobioną przez uczniów klas
hotelarskich. Myślę, Ŝe kaŜdy znajdzie coś dla siebie.
Oliwia Degórska
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PRZECIEK
W grudniu w naszej szkole odbyło się przedstawienie teatralne po niemiecku pod tytułem
„Rottkäpchen” czyli Czerwony Kapturek. Uczniowie naszej szkoły wykazali się niesamowitymi
zdolnościami aktorskimi i łatwością w przyswajaniu niemieckich kwestii. Historię Czerwonego
Kapturka przedstawili w sposób niezwykle humorystyczny.
Do sukcesu przedstawienia przyczynił się Pan Grzegorz Kubieniec, nauczyciel niemieckiego.
Widownia bardzo dobrze odebrała spektakl, oklaskom i wiwatom nie było końca.
Dagmara Laufer 2 te
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Dzień Maturzysty 13. 01. 2017
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Pokój

Na samym początku warto zastanowić się czym tak naprawdę jest pokój. Moim
zdaniem pokój jest wartością, której utrzymanie powinno być priorytetowe dla
kaŜdego rządu na świecie. Bowiem to właśnie pokój utrzymuje nasze Ŝycie na
obecnych torach. Wyobraźcie sobie, Ŝe budzicie się rano nie w swoim wygodnym
ciepłym i bezpiecznym łóŜku, narzekając na to, Ŝe tak wcześniej musicie wstać do
szkoły, nie czeka na was śniadanie ani kochająca rodzina. Budzicie się w zgliszczach
jakiegoś zniszczonego domu, po praktycznie nieprzespanej nocy ze względu na
ciągłe bombardowanie pod brudnym i śmierdzącym kocem. Za śniadanie słuŜy
bochenek czerstwego chleba, w którym juŜ dawno zalęgły się robaki, ale na pewno
lepsze to niŜ głód. Nie wiecie nic o swoich najbliŜszych. Zadajecie sobie pytanie:
Czy w ogóle Ŝyją? Smutna wizja. Prawda?
Niestety jeśli pokój i stabilność na świecie upadną, to moŜe stać się Waszą i
moją rzeczywistością. Dlatego właśnie utrzymanie pokoju jest takie waŜne. NaleŜy
na niego bardzo uwaŜać, gdyŜ nawet tak odległe od nas wydarzenia jak wojna na
Bliskim Wschodzie czy rosnąca w siłę Korea Północna, razem ze swoim dyktatorem
Kim Dzong Unem, który dla większość z nas moŜe wydawać się, mówiąc delikatnie,
śmieszny - moŜe ten spokój zburzyć i odwrócić Ŝycie kaŜdego z nas całkowicie do
góry nogami.
śyczę nam, aby nic takiego nigdy nam się nie przytrafiło i obyśmy mogli dalej
Ŝyć w tym swoim świecie.

Mateusz Matras
Kl. 2 Technikum Ekonomiczne
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Uczniowie naszej szkoły w listopadzie i grudniu przeprowadzili zbiórkę na rzecz kotów i psów
z Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach. Wielu uczniów podarowało karmę,
makaron, koce, ręczniki, legowiska, zabawki dla zwierząt i obroŜe. Następnie zawieźliśmy zebrane
rzeczy do schroniska, gdzie mogliśmy zobaczyć psy i koty oczekujące na adopcję. Pani, która nas
oprowadzała, odpowiedziała nam, czym zajmują się wolontariusze w schronisku. Dzięki ciepłym kocom
i legowiskom, które przywieźliśmy, na pewno łatwiej jest zwierzętom przetrwać mroźne dni. Dziękujemy
wszystkim, którzy zaangaŜowali się w zbiórkę! Akcja została zorganizowana w ramach gry „Polichrom,”
prowadzonej przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach.

Uczniowie chętnie odwiedzają Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej „American Corner”.
W listopadzie i grudniu chętni uczniowie wzięli udział w zajęciach z native speakerem Rianem, który
pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Te spotkania były wyjątkową okazją do ćwiczenia posługiwania się
językiem angielskim i wypowiadania na róŜne tematy. Z kolei uczniowie klasy I TE uczestniczyli w
zajęciach o obchodach Świąt BoŜego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych 9.12.2016 r. Opiekę nad
uczniami klasy I TE sprawowała nauczyciel-bibliotekarz mgr Barbara Michniak.
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W 2019 roku gimnazja znikną z polskiego ustroju szkolnego. Uczniowie ,którzy kończą szóstą klasę w 2017/18 roku nie
skorzystają z naborów do gimnazjum,przedłużona zostanie im podstawówka o 2 lata co w konsekwencji daje 8 klas podstawówki.
Uczniowie na nowych zasadach nie będą pisać sprawdzianu w 6 ,a w 8 klasie. Na nowych zasadach uczniowie podstawówki będą
mogli wybrać dalszą naukę w 4 letnich liceach lub w 5 letnich technikach, przypomnijmy, iż na starych zasadach obowiązywało 6 lat
podstawówki, 3lata gimnazjum, 3 lata liceum lub 4 lata technikum. Szkoły zawodowy zastąpione będą szkołami branżowymi.
Jak to się zaczęło ?
Gimnazja zostały wprowadzone w wyniku Reformy systemu oświaty w 1999 roku, reforma ta została opracowana przez
rząd premiera Jerzego Buzka. Autorem reformy edukacji z 1999 roku był Mirosław Handke-ówczesny minister edukacji. Na nowych
zasadach skrócono naukę w podstawówce o 2 lata (co dawało 6 lat podstawówki)wprowadzono 3 letnie gimnazja oraz 3 letnie licea
albo 4 letnie technika. Na koniec podstawówki uczniowie pisali sprawdzian tzw. Sprawdzian szóstoklasisty ,a uczniowie gimnazjum
na koniec klasy 3 pisali egzamin gimnazjalny. Autorem nowej reformy edukacji jest obecna minister edukacji Anna Zalewska. Jej
projekt zakłada 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea i 5-letnie technika oraz szkoły branżowe zamiast zawodowych

Zmiany w podstawówce
Nowe zmiany obejmują także przedmioty szkolne. Więcej godzin historii , informatyki czy języka nowożytnego to tylko jedne z wielu
zmian w przedmiotach. Przyroda zostanie zastąpiona przez geografię i biologię, zostanie wprowadzona edukacja dla bezpieczeństwa
oraz wiedza o społeczeństwie.
Co nowego w liceum ?
W klasie pierwszej oraz w drugiej obowiązywać będzie wiedza o społeczeństwie, nowym przedmiotem są podstawy
przedsiębiorczości, uczniowie uczyć się będą informatyki, która odpadnie w klasie czwartej. Dużą zmianą okazuje się zniknięcie
wiedzy o kulturze, filozofia, plastyka lub muzyka mają zastąpić ten przedmiot od września 2017 roku na podstawie nowej reformie
oświaty.
Przekształcenie szkół zawodowych
Szkoły branżowe realizować będą kształcenie zawodowe. Poprzez branżową szkołę I stopnia będzie można zdobyć pierwszą
kwalifikację zawodową,natomiast poprzez II stopień drugą kwalifikację.
Co z uczniami, którzy już zaczęli naukę w gimnazjum, liceum lub technikum na starych zasadach ?
Uczniowie, którzy zaczęli naukę przed reformą z 2017 roku ukończą nauczanie na podstawie reformy z 1999 roku. To znaczy, że
obowiązywać ich będzie 3 letnie gimnazjum, 3 letnie liceum lub 4 letnie technikum.
Budynki gimnazjów, co dalej ?
Większość budynków przeznaczonych na gimnazja remontowane lub zbudowane były przy udziale funduszy europejskich, oznacza
to, iż przy zburzeniu tych nieruchomości państwo musiałoby oddać pieniądze. Najprawdopodobniej budynki te zostaną
wykorzystane na miejsca nauczania (domy kultury itd.) lub zostaną stworzone tam nowe podstawówki, licea czy technika.
Fala krytyki odnośnie reformie z 2017 roku
Politycy różnych ugrupowań partyjnych nie ukrywają swojego niezadowolenia, jedni sądzą, że reforma niczego nowego nie
przyniesie a inni sądzą,że to tylko nie potrzebne tworzenie problemu i marnowanie pieniędzy (według niektórych obliczeń reforma z
1999 kosztowała około 120 miliardów złotych), jedno jest pewne nowa reforma edukacji przyniosła w pewnym sensie zanik
równowagi w edukacji, Polacy sami powinni zdecydować czy chcą wprowadzenia nowej reformy edukacji czy pozostać przy starej
reformie, która się sprawdziła i przez ponad dekadę bardzo dobrze funkcjonowała.
Jak będzie z reformą z 2017 roku ? czy będzie ona równie dobrze funkcjonować ?
Wszystko zweryfikuje nadchodzący czas .....
Borzuś
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„Pomaganie jest fajne”
Czy pomaganie jest fajne? Czynność sama w sobie moŜe nie sprawia
przyjemności, czasami kosztuje nas zdrowie , jest trudna, ale nie zawsze, ale moŜe…
Jednak to satysfakcja, jaką odczuwamy, gdy komuś pomagamy sprawia,
Ŝe pomaganie jest w pewnym sensie fajne. Podnosi ono samoocenę, więc przestajemy
czuć się do końca bezuŜyteczni, stajemy się jakby małymi „Bohaterami”. Nawet jeśli
ktoś odgradza się, nie chce pomocy, nie oznacza to, Ŝe jej nie potrzebuje. Udzielając
jej zyskuje się uczucie, Ŝe zrobiło się wszystko dla potrzebującego.
Na koniec na pewno zyskujemy w oczach innych. Czy to oznacza, Ŝe
pomaganie jest fajne?
SP

Zgadnij Kim Jestem ?
Urodziłam się w mieście, które nie mieści się w jednym państwie.
Z zawodu jestem nauczycielem.
Uwielbiam czytać ksiąŜki, szczególnie kryminały.
Moi ulubieni autorzy to: Ch. Link, T. Geritsen, K. Bonda, Z. Miłoszewski.
Patrzę na świat przez okulary, niestety nie róŜowe.
Lubię dobrą kawę, dlatego czasami moŜna mnie spotkać w kawiarence na trzecim
piętrze.
Bywam krótko w pokoju nauczycielskim, ale za to codziennie.
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