
Przez sześć tygodni nasi nauczyciele normalnie prowadzili lekcje, a potem... przenieśliśmy

się wszyscy na platformę MS Teams by bez przeszkód pracować i się uczyć.

Przedmioty zawodowe i praktyczne on-line? Da się! Wiemy jak to robić! Praktyki zawodowe

w pandemii? Również wiemy jak je zorganizować i przez nie przejść zdobywając

doświadczenie. Zajęcia praktyczne w szkole przy zachowaniu dystansu i dezynfekcji? Żaden

problem!

Zostań z nami i zobacz dalej, jak wyglądała nasza działalność w pierwszym semestrze roku

szkolnego 2020/2021. Działo się dużo i to pomimo pandemii.

SZKOŁA W PANDEMII? TYLKO LOTNIK!
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"Każda
wystarczająco
zaawansowana

technologia jest
nierozróżnialna od

magii."

TECHNOLOGIA
W KLASIE

Szkoła bez uczniów? Nadal prężnie

działa! Nowy sprzęt i wyposażenie

pracowni to jest rzecz, którą

możemy i chcemy się chwalić!

WYPOSAŻENIE PRACOWNI

Część nowo zakupionego wyposażenia

uczniowie mieli już szansę poznać                    

i wykorzystywać na lekcjach w szkole              

i podczas zajęć praktycznych. Pracownia

awioniki wzbogaciła się o: silnik, urządzenia

barometryczne i wysokościowe, a także

części samolotu, które czekają na

przetestowanie przez naszych uczniów.

Warsztat mechaniczno-elektroniczny także

poszerzył się o nowe nabytki: panele

elektryczne, obrabiarki CNC, a także

narzędzia do prac ręcznych. Stawiając na

ruch naszych podopiecznych nie ominęliśmy

też szkolnej strefy fitness, która również

zyskała w tym roku szkolnym - trafiły do niej:

maty, piłki Bosu, a także gumy do ćwiczeń.

ZAKUPILIŚMY
M.IN.:

 KOLEJNE

MONITORY

INTERAKTYWNE

 DRUKARKI 3D

PRZYRZĄDY

POMIAROWE          

 Z ELEKTRONIKI

PRECYZYJNE

URZĄDZENIA

AWIONICZNE
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3.
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Nowy rok szkolny to również nowe sale: jedna do przedmiotów ogólnokształcących, która

błyskawicznie została wyposażona w tablicę interaktywną, druga wzbogacona o nowy sprzęt

komputerowy z górnej półki, który pozwoli kształcić kolejnych informatyków. Doposażyliśmy

również pozostałe pracownie w pomoce naukowe, m.in sale matematyczno-fizyczne w modele figur

przestrzennych i wybranych zjawisk fizycznych.



PRAKTYKA
CZYNI MISTRZA

Nasi partnerzy nie zawiedli!

Praktykanci z kierunków lotniczych

zdobywali doświadczenia na

pyrzowickim lotnisku.

ZAJĘCIA I PRAKTYKI
ZAWODOWE

"Wybierz pracę, którą
kochasz, a nie

będziesz musiał
pracować nawet przez

jeden dzień w swoim
życiu."

KSZTAŁCIMY Z:

 AEROKLUB ŚLĄSKI

 DHL

 GTL SA

 LINETECH SA

 LS AIRPORT

SERVICES
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W czasie pandemii nasi nauczyciele

prowadzili normalne kształcenie praktycznej

nauki zawodów: elektrotechniki, awioniki,

mechaniki i aerodynamiki. Pozostałe zajęcia

teoretyczno-zawodowe prowadzone były

zdalnie. W pracowniach komputerowych

uczniowie uczyli się programowania               

 i elektroniki przy pomocy mikrokontrolerów

Arduino oraz budowy robotów z Lego

Mindstorm. Pełną parą ruszył projekt "Więcej

kompetencji zawodowych - Więcej

możliwości na rynku pracy", w ramach

którego 90 naszych podopiecznych mogło

podnosić swoje kwalifikacje. Za nami kursy:

prawa jazdy kat. B, programowania drukarek

3D, modelowania graficznego w programie

3ds Max i Autocad.

W zasięgu ręki naszych uczniów są m.in. uprawnienia SEP, kursy UDT na operatora wózka

widłowego oraz uzyskanie certyfikatów Akademii Cisco oraz Centrum Egzaminacyjnego Certiport -

dwóch ośrodków szkoleniowo-egzaminacyjnych, realizujących uznawane na całym świecie

certyfikowane kursy. Obie instytucje aktywnie współpracują z naszą szkołą.



"Podążaj za
swoją pasją, 

a sukces będzie
podążał za

Tobą."

SUKCESY
UCZNIÓW

Gdyby nie nasi uczniowie nie

osiągalibyśmy tylu sukcesów

edukacyjnych. Dzięki nim możemy

się chwalić naszą skuteczną pracą.

STYPENDYŚCI I LAUREACI

Liczne konkursy i znakomite wyniki.  Nasi

uczniowie bardzo chętnie biorą udział        

 w olimpiadach i osiągają w nich bardzo

dobre miejsca. Możemy pochwalić się m.in.

laureatami konkursów Olimpus                       

i Understand (język angielski) czy zajęciem

4. miejsca w konkursie historycznym,          

 a także licznym udziałem uczniów                

 w Olimpiadzie Logistycznej.

Sukcesy te przekładają się na stypendia: co

roku jeden z naszych podopiecznych zostaje

stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

Pozostali najlepsi uczniowie otrzymują

stypendium Prezesa Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach. 36 uczniów

uzyskało to stypendium! Jest to najlepszy

wynik spośród wszystkich szkół ZDZ.

MAMY LAUREATÓW
W KONKURSACH:

 UNDERSTAND

(JĘZYK ANGIELSKI)

 OLIMPUS (JĘZYK

ANGIELSKI)

LEGIONY TO...

ŻOŁNIERSKA NUTA

(HISTORIA)

1.

2.
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Nasi nauczyciele oraz Samorząd Szkolny organizują także wiele konkursów wewnętrznych. Prężnie

na tym polu działa biblioteka szkolna, w ramach której działa klub gier planszowych (również      

 on-line!) i liczne quizy z okazji świąt, poważnych i tych zabawnych. Nauczyciele języka

angielskiego stworzyli konkurs historyczno-językowy, w którym można było zdobyć dodatkowe

oceny i nagrody.



Działalność charytatywna samorządu to

punkt cykliczny w naszym kalendarzu

szkolnym. Każdego roku organizujemy

szereg akcji, dzięki którym pomagamy

innym, rozwijamy empatię i budujemy

poczucie satysfakcji z niesienia drobnych

gestów pomocy i solidarności.

Do naszych stałych akcji możemy zaliczyć:

Górę Grosza, pomoc schronisku, udział                

w "Szlachetnej Paczce". Akcje te cieszą się

wielkim zaangażowaniem ze strony

uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

W październiku nawiązaliśmy współpracę  

 z Fundacją DKMS odpowiedzialną za

poszukiwanie dawców szpiku i edukację    

 w zakresie przeszczepów szpiku kostnego.

POMAGANIE
JEST SUPER!

Nie żyjemy tylko dla siebie ale i dla

innych. Swoją działalnością chcemy

wzbudzić najlepsze uczucia.

 AKCJE CHARYTATYWNE
SAMORZĄDU SZKOLNEGO

"Kiedy pomagamy
innym, pomagamy sobie,

ponieważ wszelkie
dobro, które dajemy,
zatacza koło i wraca

do nas."

ORGANIZUJEMY:

 WSPÓŁPRACĘ             

Z FUNDACJĄ DKMS

 ZBIÓRKĘ KORKÓW 

 SZLACHETNĄ

PACZKĘ

 GÓRĘ GROSZA

 ZBIÓRKĘ KARMY

DLA SCHRONISKA
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Efektem tej współpracy była prelekcja wygłoszona przez Marka Wybrańca, przedstawiciela

Fundacji DKMS. Pozwoliła ona na poszerzenie wiedzy naszych uczniów i nauczycieli w zakresie

transplantologii. Uzyskaliśmy również informacje w jaki sposób można zostać dawcą. Wiedzę

teoretyczną wykorzystaliśmy w praktyce przez fizyczne zasilenie szeregów zarejestrowanych

dawców szpiku kostnego.



"Kto usilnie chce
każdej

zakosztować nauki,
z radością idzie się
uczyć i nigdy nie ma

dość."

SZKOŁA NIE
JEST NUDNA!

Ciekawe lekcje przy komputerze oraz

ekskluzywne spotkania on-line są

naszym priorytetem.

E-LEKCJE, ZAJĘCIA
DODATKOWE I PROJEKTY

Każdy z naszych uczniów ma dostęp do

platformy MS Teams a nasza szkoła

przystąpiła do programu "Szkoła               

 w Chmurze". Wyposażyliśmy nauczycieli               

w tablety graficzne, dzięki czemu mogą

uczyć swoich przedmiotów tak jak             

 w szkolnej sali. Przez cały semestr

(zarówno stacjonarnie jak i on-line)

organizowaliśmy zajęcia dodatkowe m.in.            

z języków obcych (angielski, hiszpański,

szwedzki) i matematyki. Wrześniowy

"Posag ZDZ" stanowił matematyczny

trening dla naszych absolwentów przed

prawdziwym startem na studiach

wyższych, a "Ferie z Operonem"

urozmaiciły czas błogiego lenistwa              

 o elementy matematyki i języka polskiego.

TYLKO U NAS:

 LEKCJE NA MS

TEAMS

 CERTYFIKAT

"SZKOŁA                 

 W CHMURZE"

 ZAJĘCIA                

 Z PROGRAMOWANIA     

I BUDOWY ROBOTÓW

PROJEKTY

PODNOSZĄCE

KWALIFIKACJI
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3.
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Po lekcjach przyszedł czas na relaks i odpoczynek pod znakiem spotkań z ciekawymi ludźmi

związanymi z lotnictwem i nie tylko. Poznaliśmy doświadczenia: pilotów D. Kulika i M. Kostki,

kontrolera ruchu lotniczego G. Wojgienicy, a także komentatora e-sportowego M. "Avahira"

Kudlińskiego.



"Życie nie toczy się
tak, jak powinno, ale

jest takie jakie jest.
Sposób w jaki sobie 

z tym radzisz, stanowi
całą różnicę."

W naszej szkole prężnia działa pomoc

pedagogiczna i pomoc psychologa. Każdy

nasz podopieczny ma do niej dostęp.            

W pandemii dostępni są również on-line za

pomocą platformy MS Teams.Nasi

podopieczni są objęci pomocą specjalistów

wykorzystujących w swojej pracy terapię

Biofeedback i terapię Uwagi Słuchowej

według Metody Tomatisa, która jest

ogólnorozwojowa zarówno dla osób z

problemami (np. niedosłuchem, dysleksją

czy dysgrafią), jak i dla uczniów

uzdolnionych chcących wzmonić:

koncentrację, uwagę, pamięć czy potencjał

intelektualny.

PROBLEM?
POMOŻEMY!

Izolacja w pandemii może przynieść

liczne problemy. Potrafimy je

rozwiązać stacjonarnie i on-line.

POMOC PSYCHOLOGICZNA
I PEDAGOGICZNA

W SZKOLE MASZ
DOSTĘP DO:

 POMOCY PEDAGOGA

 POMOCY

PSYCHOLOGA

 TERAPII UWAGI

SŁUCHOWEJ

WEDŁUG METODY

TOMATISA

1.

2.

3.

Nasi nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach

edukacyjnych.



Wejdź na stronę technikum.lotnicze.zdz.katowice.pl. Wybierz zakładkę "Rekrutacja

2021/2022. Zapisz się na naszej stronie. Formularz zapisu trafi do szkoły. Sekretariat

skontaktuje się mailowo.

Skontaktuj się z nami telefoniczne, mailowo lub przez nasze strony społecznościowe:

Facebook i Instagram.

Co zrobić aby do nas dołączyć?

Nadal jesteś ciekawy jak pracujemy, jak wygląda szkoła i jej pracownie? Odwiedź nas

podczas DNIA OTWARTEGO 20 MARCA 2021 ROKU! Nasi uczniowie i nauczyciele

odpowiedzą na wszystkie pytania i pokażą codzienną pracę.

Nie czekaj! Zapisz się już dziś. Zawody przyszłości czekają na Ciebie!

WYBIERZ POKŁAD 
TECHNIKUM LOTNICZEGO!

TABLICA (PRZY) LOTÓW
Co zrobić, aby do nas trafić?

Cenne wskazówki

CO NAS CZEKA?:

 DNI OTWARTE

LOTNIKA!

 WYCZEKIWANY

POWRÓT DO

SZKOŁY

EGZAMINY

MATURALNE               

I ZAWODOWE

1.

2.

3.
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