Wstępna deklaracja uczestnictwa w imprezach, konkursach i zawodach
organizowanych w Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu

Gimnazjum – kontakt (proszę uzupełnić)

Informację proszę przesłać pocztą na adres:
Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu,
ul. Tyrankiewiczów 2, 59-700 Bolesławiec,
e-mail: zse@idsl.pl lub faxem: 75 649-45-61
L
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proszę
zaznaczyć
odpowied
nie pola

Termin /
Miejsce

Informacja o wydarzeniu

cały rok
ZSE w
Bolesławcu

Rywalizacja między zawodnikami (graczami) odbywa się zarówno w formie rekreacyjnej, jak i na turniejach gier komputerowych
(zjawisko pro-gamingu). Mecze rozgrywane są na żywo, a publiczność może oglądać graczy siedzących przed komputerami, zaś ich
posunięcia śledzić na telebimach. Rozgrywki w internecie są wykorzystywane częściej przy eliminacjach. Formuła sportu
elektronicznego przyciąga coraz większe rzesze graczy w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat, głównie dzięki niwelowaniu barier
fizycznych, spotykanych w sporcie tradycyjnym, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia rywalizacji sportowej.
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Dzień Bezpiecznego Internetu
Łukasz Zmitrukiewicz, nauczyciel
przedm. informatycznych
Kontakt tel.: 75 649 45 60,
e-mail: zse@idsl.pl

miesiąc luty
(każdego roku)
ZSE w
Bolesławcu

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zapraszamy gimnazjalistów na ciekawą imprezę, której formuła zainteresuje
każdego otwartego na współczesny świat młodego człowieka. Proponujemy udział w Konkursie Wiedzy - „Bezpieczny komputer i
internet”. Konkurs będzie miał formę quizu i pozwoli każdemu uczestnikowi sprawdzić swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego
internetu. Podczas imprezy zostaną również zaprezentowane multimedialne pokazy dotyczące cyberprzemocy. Ponadto w czasie
krótkiego wykładu przybliżone zostaną najistotniejsze kwestie związane z zagrożeniami płynącymi z sieci.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką bezpiecznego internetu. Dla uczestników konkursu przewidujemy
atrakcyjne nagrody ufundowane przez naszych sponsorów.
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Turnieje sportowe
Nauczyciele wych. fizycznego
Kontakt tel.: 75 649 45 60,
e-mail: zse@dsl.pl

cały rok
boisko i sala gim.
ZSE

Zapraszamy uczniów klas gimnazjalnych na turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkówki w ZSE. Zachęcamy do udziału w
rywalizacji między gimnazjami z powiatu bolesławieckiego i reprezentacją klas pierwszych ZSE. System rozgrywek uzależniamy od
ilości zgłoszonych drużyn. Przewidujemy wspaniałą zabawę oraz gwarantujemy atrakcyjne nagrody: puchary za miejsca na podium,
upominki dla najlepszego zawodnika i najlepszego strzelca oraz dyplomy dla wszystkich drużyn uczestniczących w turniejach.

ZSE w
Bolesławcu

W celu propagowania nauki języka niemieckiego zapraszamy gimnazjalistów do udziału w konkursie językowym. Konkurs będzie
miał formę współzawodnictwa grup. Wezmą w nim udział czteroosobowe drużyny. W konkursie wykorzystamy technologię
informacyjną.
Zapraszamy osoby zainteresowane zgłębianiem wiedzy z zakresu j. niemieckiego oraz wykorzystywaniem komputera w nauce
języków obcych.
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Nazwa imprezy, konkursu,
zawodów i organizator

E-sport (sport elektroniczny)
Międzyszkolna Liga Bolesławiecka
Kontakt tel.: 75 649 45 60,
e-mail: zse@idsl.pl

Zajęcia „Warsztaty Językowe” czyli
nietypowe zajęcia języka niemieckiego
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Kontakt – tel.: 75 649 45 60
e-mail: zse@idsl.pl
nauczycielki j. niemieckiego:
Izabela Zdunek-Głowacka, K. Dudek
Organizacja zajęć praktycznych w
laboratoriach
ZSE
z
zakresu
elektroniki,
grafiki,
informatyki,
teleinformatyki,
elektryczności,
elektroniki i odnawialnych źródeł
energii
Krzysztof Wolski
Kierownik Kształcenia Praktycznego
tel. 607 962 200 e-mail:
kwolski@interia.eu

cały rok szkolnytermin do
ustalenia
ZSE w
Bolesławcu

W przypadku zainteresowania taką formą zajęć prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem, panem Krzysztofem Wolskim. Po
wcześniejszym ustaleniu szczegółów możemy zorganizować zajęcia, które uzupełnią realizowane w gimnazjum treści podstawy
programowej z naciskiem na kształcenie umiejętności praktycznych. Przykładowe zajęcia: grafika komputerowa, budowanie prostych
układów elektrycznych i elektronicznych, lutowanie, obsługa podstawowych narzędzi do wykonywania pomiarów elektrycznych i
elektronicznych, ćwiczenia w zakresie odnawialnych źródeł energii. Jesteśmy otwarci także na Państwa propozycje organizacji zajęć
(zgodnych z zawodami w jakich kształci nasza szkoła)

