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uż po raz trzeci li-
cealiści  z IX LO ob-
chodzili Światowy 
Tydzień Mózgu. 
Celem tegorocz-
nych działań była 

popularyzacja rzetelnej wie-
dzy na temat budowy i funk-
cjonowania mózgu człowieka 
oraz przybliżenie wiedzy o me-
chanizmach powstawania uza-
leżnień. Organizatorom zale-
żało szczególnie na tym, by 
młodzież zrozumiała dlaczego 
dochodzi do zakłócenia powią-
zań między emocjami, myśle-
niem i zachowaniem, jak roz-
wija się mózg uzależniony oraz 
poznała mechanizmy chro-
niące przed uzależnieniami. 

W ramach działań odbył 
się szkolny konkurs na plakat 
o mózgu. Plakaty były wyko-
nane różnymi technikami 
oraz przy użyciu różnorod-
nego materiału plastycznego. 
Zorganizowany został także 
konkurs na prezentację multi-
medialną o mózgu. 

Finałem obchodów Świa-
towego Tygodnia Mózgu był 
Międzyszkolny Konkurs Wie-
dzy o Mózgu skierowany 
do uczniów klas VII  i VIII 

szkół podstawowych oraz klas 
III gimnazjum. W konkursie 
wystartowało 45 uczniów z 5 
opolskich szkół.  Uczestnicy 
konkursu wzięli też udział  
w warsztatach pt. „Kreatywne 
błądzenie”, które zostały 
przygotowane i przeprowa-
dzone przez szkolnego psy-
chologa. Licealiści dowiedzieli 
się czym różni się sposób 
funkcjonowania mózgu 
od komputera oraz jak błędy 
popełniane przez umysł, osta-
tecznie prowadzą do tego, że 
ludzie mogą tworzyć nowe 
myśli. Zajęcia dotyczyły ta-
kich tematów jak: zapomina-
nie, błędy poznawcze, nuda 
i ich skutki. Ćwiczenie, podsu-
mowujące wcześniejsze roz-
ważania polegało na zbudo-
waniu konstrukcji, która twór-
czo wykorzystując codzienne 
przedmioty,  miała za zadanie 
złapać spadające z wysokości 
120 cm jajko.   

Dla uczniów była to cie-
kawa intelektualna przygoda, 
a dla wielu impuls do zaintere-
sowania się światem nauki.  

W połowie marca obyła 
się II Konferencja naukowo-
metodyczna pt. „Mózg – 

wielka tajemnica. Uzależnie-
nia – choroba mózgu”. Celem 
konferencji było zaintereso-
wanie neuropsychologią. 
Uczestnicy mieli okazję zgłę-
bić wiedzę o funkcjonowaniu 
ludzkiego mózgu,  w szczegól-
ności w mechanizmach pow-
stawania uzależnień. Spotka-

nie zgromadziło wielu uczest-
ników, wśród których znaleźli 
się przedstawiciele różnych 
szkół i świetlic terapeutycz-
nych, pedagodzy, psycholo-
dzy, terapeuci, logopedzi, 
nauczyciele oraz studenci UO.  

W wystąpieniu „Neurolo-
giczne podstawy zaburzeń 

funkcjonowania mózgu w uza-
leżnieniach” dr  Tomasz Halski, 
rektor Państwowej Medycznej 
Wyższej Zawodowej w Opolu 
mówił m.in. o tym, w jaki spo-
sób uzależnienie zmienia 
strukturę i funkcjonowanie 
układu kontrolującego najważ-
niejsze czynniki zachowań.  

Prof. Yaroslav Bahriy 
z PMWSZ w prezentacji „Uza-
leżnienia behawioralne - 
nowe wyzwanie XXI wieku” 
przybliżył czynniki uzależnia-
jące (pracoho lizm, 
kompulsywne objadanie się, 
uzależnienie emocjonalne 
od drugiej osoby, od telefonu, 
internetu, gier, od zdrowego 
odżywiania się, od zakupów, 
podróżowania) oraz drogę ich 
leczenia.  

W trakcie wystąpienia pt. 
„Osamotnieni, Zagubieni, 
Przegrzani. Młodzi i Dorośli 
wobec zagrożeń współczes-
nego świata” prof. Mirosławy 
Nowak-Dziemianowicz z In-
stytutu Nauk Pedagogicznych 
UO, uczniowie  próbowali zna-
leźć odpowiedź na pytanie: Co 
jest istotą i sensem życia? Czy 
wolność konsumpcyjna jest 
jedyną wolnością jaką mamy 
w obecnym świecie? Zastana-
wiali się nad iluzorycznością 
oczekiwań współczesnego 
człowieka, nad brakiem jed-
nego drogowskazu i autoryte-
tów oraz nad tempem życia, 
zachowań, które prowadzą 
do przegrzania duszy i umy-
słu.  

W Dziewiątce zgłębiali tajniki mózgu
W PLO nr IX  organizowane są konferencje i konkursy nawiązujące do wydarzeń obchodzonych na całym świecie

Licealiści dowiedzieli się czym różni się sposób funkcjonowania mózgu od komputera oraz jak 
błędy popełniane przez umysł, ostatecznie prowadzą do tego, że ludzie mogą tworzyć nowe myśli. 
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Twoja Kariera

W Zespole Szkół Budowlanych  
wiedzą, że kluczem do zdoby-
wania wiedzy i umiejętności są 
zajęcia praktyczne, w tym 
liczne warsztaty rozwijające 
zawodowe kompetencje ucz-
niów.  

Niedawno odbyły się tam war-
sztaty pt. „Zbuduj swoją 
przyszłość”. Przez trzy dni Bu-
dowlanka  gościła około 300 
uczniów ostatnich klas ze 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych województwa opol-
skiego. Na ulicę Niemodlińską 
zawitali uczniowie PG nr 8 
w Opolu, PSP oraz PG z Lewi -
na Brzeskiego, PSP i PG ze 
Skorogoszczy, PSP i PG 
z Chróściny oraz PSP i PG 
z Komprachcic. Młodzież 
na warsztaty dowozili sponso-
rzy, firmy: Opex i Energopol 
Trade. 

Młodym gościom zapro-
ponowano szeroki wachlarz 
warsztatów prezentujących 
zawody, w których można 
kształcić się w ZSB w Opolu. 
Dla przyszłych techników 
aranżacji wnętrz przygoto-
wano zajęcia, podczas których 
metodami manualnymi oraz 
z wykorzystaniem najnow-
szych programów graficznych 
mogli zaprojektować swoje 

wymarzone mieszkanie. Z ko-
lei pasjonaci drobnych form 
architektonicznych dowie-
dzieli się, na czym polega za-
wód technika renowacji ele-
mentów architektury. Mło-
dzież mogła sprawdzić swoje 
umiejętności plastyczne pod-
czas malowania odlewów gip-
sowych.  

Nie zabrakło także zajęć, 
w trakcie których przyszli spe-
cjaliści w dziedzinie budowni-
ctwa mogli wypróbować swoje 
umiejętności podczas murowa-
nia czy łączenia ścianek działo-
wych z wykorzystaniem płyt 
gipsowo-kartonowych. Z kolei 
miłośnicy drewna poznawali 
narzędzia stolarskie, a także 
komponowali dekoracje, wy-
korzystując w nich elementy 
drewniane. Obok zajęć, w trak-
cie których zaprezentowano 
specyfikę zawodów typowo bu-
dowlanych, młodzież korzy-
stała z dodatkowych atrakcji. 
Dzięki uprze jmości firmy BCH 
Chwaliński Dealer Forda  mło-
dym ludziom został  zaprezen-
towany samochód ford Kuga 
oraz ford Fiesta Aktive. Uczest-
nicy warsztatów poznali bu-
dowę silników oraz wyposaże-
nie aut. Ponadto można było 
popróbować swoich sił w roli 
kierowcy w symulatorze jazdy, 

który został udostępniony 
przez Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Opolu. 

Uczniowie i ich opieku-
nowie byli pod wielkim wra-
żeniem przedsięwzięcia. 
Na zakończenie każdy otrzy-
mał poczęstunek, gadżety 
promocyjne szkoły oraz za-
proszenie do kontynuowania 
nauki w ZSB.  

– Jestem przekonany, że 
takie warsztaty mają sens. Sam 
uczestniczyłem w minionym 
roku szkolnym w podobnych 
warsztatach zorganizowanych 

w ramach Drzwi Otwartych 
Budowlanki,  dzięki temu je-
stem uczniem pierwszej klasy 
i uczę się w zawodzie technik 
budownictwa. – powiedział 
Patryk z 1TB. 

Warsztaty florystyczne 
„Powiedz mi, a zapomnę. Po-
każ mi, a zapamiętam. Pozwól 
mi zrobić, a zrozumiem…”.  

Tą sentencją  chiński filo-
zof Konfucjusz trafił w samo 
sedno i przedstawił prosty 
klucz do zdobywania wiedzy 
i umiejętności. W Zespole 

Szkół Budowlanych im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Opolu 
starają się go używać jak naj-
częściej. Stąd tyle u nich zajęć 
praktycznych  i  pozalekcyj-
nych, zarówno dla przyszłych 
techników aranżacji wnętrz,  
jak i techników architektury 
krajobrazu, a wszystko pro-
wadzone pod czujnym okiem 
nauczycieli entuzjastów 
i praktyków w swoim zawo-
dzie.  

Z oferty zajęć warto wy-
mienić te, które łączą ele-
menty aranżacji przestrzeni 
z materiałem  roślinnym, czyli 
„Elementy florystyki w aran-
żacji wnętrz”,  rozwijające ta-
lenty młodego pokolenia.  

W ramach całorocznych 
zajęć uczniowie wdrażają 
wiedzę zdobytą  podczas lek-
cji przedmiotowych w prak-
tyce. Tylko w Budowlance 
mogą nauczyć się jak wyko-
nać lampę,  świecznik, kom-
pozycję na stół lub monu-
mentalną instalację na całą 
ścianę, łącząc przy tym nieco-
dzienne materiały, np. pianki 
dylatacyjne, druty alumi-
niowe czy nietypowe mate-
riały roślinne, m.in. czesaną 
kenzanem pałką wodną.  

– W mojej szkole nikogo 
nie dziwi widok dziewczyny 

z wiertarką i choć czasami 
bolą ręce, cel uświęca środki. 
A ten cel to zadowolenie 
i duma z własnych pomysłów, 
zrealizowanych i wystawio-
nych na widok publiczny, po-
nieważ wszystkie prace w ra-
mach projektów tematycz-
nych są wystawiane dla całej 
społeczności uczniowskiej 
w szkole – tak zajęcia podsu-
mowuje Ewelina z 2TA.  

Zgodnie z wieloletnią  
szkolną tradycją w opolskiej 
Budowlance odbyły się wio-
senne warsztaty florystyczne. 
W trakcie twórczych zajęć 
uczniowie klas 1TA, 2TA i 3TA 
(technik aranżacji wnętrz) 
pod czujnym okiem nauczy-
cieli wykonali piękne dekora-
cje, w których wykorzystali 
rozmaite elementy roślinne. 

Tymi działaniami szkoła 
rozbudza kreatywność 
i wiarę we własne możli-
wości. Jednocześnie ucznio-
wie zyskują o, co dla wielu 
z nich jest najważniejsze, bo 
perspektywiczne  – możli-
wość wykonywania pracy, 
którą się kocha. Jak bowiem 
mówił cytowany już 
Konfucjusz: „Wybierz pracę, 
którą kochasz i nie przepra-
cujesz ani jednego dnia wię-
cej w Twoim życiu”. 

Na szczególną uwagę zasługują zajęcia, które łączą elementy 
aranżacji przestrzeni z materiałem  roślinnym. 
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W Budowlance budują swoją przyszłość


