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Meglátások - A problémák és az iskola
Sok tanulóval előfordul, hogy az otthoni, magánéleti problémáival küzd az iskolában is. Sajnos ezt a diáktársaink sok esetben nem
igazán kezelik jól. Az emberek általában kíváncsi természetűek, főleg ha információkat kaphatnak meg másokról, amiket
felhasználhatnak jól és rosszul is az adott illetővel szemben. A mai középiskolákban - már előző cikkemben is leírtam - csoportokra
oszlanak a diákok. Ezek a csoportok általában eléggé elkülönülnek egymástól. Más érdeklődési körök, stílusok, és gondolkodás, bár
az emberek mind különböznek. Problémákban is így van. Páran problémákat is kreálnak, kitalálnak, hogy sajnáltassák magukat. Az
emberek nagy hibája, hogy szeretik elmondani akárkinek a gondjaikat, és ha kapnak ilyen infót, akkor nem szeretik magukban
tartani. Ez lenne a kétszínűség? Nekem erről az a véleményem, hogy ha valaki 'kétszínű', gondoskodjon róla, hogy legalább az
egyik szín jól álljon neki! Bár félreértés kizárása végett elmondom, hogy ez alól én sem vagyok kivétel, ahogy sokan mások sem.
Mindenkivel előfordult már, hogy magánéleti problémái voltak, és az iskolaidő alatt is csak azokra tudott gondolni, persze ezt
mások is látták rajta. Ezt másképpen látják a tanárok, és másképpen diáktársaink. Másképpen is tudnak segíteni, ha akarnak. Aki
érzékenyebb az ilyen dolgokra, egy félrecsúszott szóból is mélységesen megsértődhet. Szerintem megfelelő közösséget kell
létrehozni, ahol ez nem feltétlen okoz problémát.
Style
IT- A Táncgépek
Táncolós játékokkal már biztos találkoztatok, ilyenek a Just Dance játékok pl xBoxra. Van egy másik fajta is, amit biztos láttatok
filmekben, vagy játéktermekben. 4 sarkán és a közepén van elhelyezve egy érzékelő, amire erősen rá kell dobbantani. Az egyik
verzió tehát a hordozható: az egy szőnyegszerű kiterített "izé", a másik egy nagy fém doboz, ami sokkal jobb, mivel van rajta egy
támaszkodó, ami megakadályozza, hogy eless a nagy lépések közben. Fogyasztásra mellé sok vizet ajánlok, mert ha valami gyors
számot találtok, akkor az fárasztó lesz. Magaddal olyan embert vigyél játszani, akinek nincs meghatározott zenei ízlése, azaz ő
mindent meghallgat, mert komolyan rengeteg zene van rajta, és nehézségtől függően szinte végtelen nagy palettáról lehet válogatni.
Nagyon szórakoztató lesz, mire rájöttök, hogy ezen ugrálni kell, nem csak lépegetni.
Mivel a szerkesztőség tagjai találkoztak már ilyen eszközzel valamilyen formában, nyugodtan ajánljuk diétázóknak, de akár aktív
sportolóknak is. Ha valaki komolyra veszi a figurát akár az otthon használható, televízióra csatlakoztatható táncszőnyeget illetően,
nagyon komoly edzésprogramnak tudható be néhány pörgős sláger áttáncolása. Az árat tekintve sem beszélünk egy ökör áráról,
néhány ezer forintért is beszerezhetők a nem legújabb zenékkel feltöltött szőnyegek. Házibulikba is ajánlott, jó mókázást biztosít a
tánc e lehetősége sok nevetéssel. És végül, de nem utolsó sorban karácsonyi ajándékként is jó ötletnek tűnik.
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A kép forrása: http://www.budastore.hu/btech-bdm-100-tanszonyeg.html
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Advent
Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt
(december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól (görög
katolikusoknál hatodik vasárnaptól) karácsonyig számított időszak. A
karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig
(január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja egyúttal az egyházi év
kezdetét is jelenti. Elterjedt szokás az adventi hétköznapokon hajnali
misét tartani. E szertartásokon különös hangsúlyt kap Szűz Mária
tisztelete és a karácsonyi várakozás. Ugyancsak adventhez köthetők az
ó-antifónáknak nevezett gregorián énekek. Nevük onnét ered, hogy az
„Ó!” felkiáltással kezdődnek. Korábban szokás volt az adventi
időszakban böjtöt tartani. Az adventi böjti idő alatt tiltották a zajos
mulatságokat és az ünnepélyes házasságkötéseket, de az utóbbit az
1661. évi nagyszombati zsinat püspöki engedélytől tette függővé. A
böjtölés hagyománya a 20. század közepén tűnt el, mára csak
néhányan tartják tiszteletben e hagyományt. Megkezdődött a 2016. évi
Adventi időszak. Az iskola vezetősége, dolgozói és szerkesztőségünk
nevében kívánjuk ezúton, hogy mindenki a szeretet jegyében
készülődjék a karácsonyi ünnepekre, és december 04-én gyújtsa meg a
második gyertyát!
Forrás:
www.wikipedia.hu
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Kép forrása: http://www.4lpi.com/
2015/11/10/what-happened-to-advent/

Köszönet a mentordiákjainknak
Felfedezve a beiskolázás fontosságát nagyon sok
diákunk segédkezett a beiskolázási programjainkban a
mögöttünk álló ősz folyamán, és teszi ezt a napokban is
az Európai Szakképzési
Héthez
kapcsolódó
eseményeinken. Megbecsülés és köszönet jár a
részükre, hisz feltevésünk szerint ők is fontosnak
tartják iskolánk jó hírnevének fenntartását, és azt, hogy
tradícióink ápolása mellett az új szakmáink felvételével
együtt minél több kilencedikes kisdiákunk legyen a
jövőre nézve. Hosszú távú létünk egyik garanciáját
jelenti a nagy számban jelentkező tanulók csoportja,
azonban azért tenni kell, hogy végül a mi iskolánkat
válasszák
továbbképző
intézményként.
Mentordiákjaink
hozzájárultak
a
munkához!
Köszönjük!
Strangel

Szakképzés Európai hete
Ezt az eseményt az Európai Bizottság hirdette meg, Európai Uniós kezdeményezés. Azért hívták életre, hogy a diákokkal, szülőkkel
európai szinten megismertessék és vonzóbbá tegyék a szakmákat, szakokat. December 5-én kezdődik Brüsszelben, és ott is zárul 9én nyitó és záró főrendezvényekkel, díjátadókkal. Az esemény nagy szerepet kap a médiában, ennek köszönhetően sok látogatója
lesz a különböző helyszíneknek minden tapasztalat és előjel szerint. A szakképzés révén gyakorlati készségek szerezhetők, olyan
ismeretek és kompetenciák, amelyek igazodnak a munkaerőpiac igényeihez és lehetővé teszik a társadalomba való beilleszkedést.
Számos esemény/tevékenység alkalmas arra, hogy ismertté és vonzóbbá tegye a szakoktatás és szakképzés terén indított
kezdeményezéseket. Az eseménysorozaton mindenki részt vehet, pl.: karriernapok és oktatási vásárok, nyílt családi napokon,
szakértők által tartott tanácsadáson a munkahelyen stb.
Az igazán jó hír iskolánkat illetően, hogy a mi intézményünk is részt vesz a Szakképzés Európai Hetén két eseménnyel is. Először a
december 05-én, sportcsarnokunkban megrendezésre kerülő Váltóversennyel, majd a december 8-i Toborzórával, amely
rendezvények célja a jókedvű kikapcsolódás mellett a nálunk tanulható szakmák megismerése, felfedezése.
Forrás: http://tka.hu/hir/6187/a-szakkepzes-europai-hete-2016
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