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Hotelarz — zawód dla uśmiechniętych

Karty zostały rzucone

Z wiatrem… energicznie

SPiNamy ludzi z nauką

grafika — K. Mielec, G. Karbowiak



Kolejny rok szkolny w Centrum Kształcenia Praktyczne-

go w ZPO już w pełnym toku zajęć, z nowymi planami i pomy-

słami w obszarze zajęć dydaktycznych, pracowni, w obszarze

kontaktów i relacji z rynkiem pracy oraz uczelniami. Stawia-

my sobie konkretne zadania w obliczu nowej perspektywy

i możliwości skorzystania ze środków unijnych do roku 2020.

Jesteśmy beneficjentem dwóch dużych zadań inwestycyjnych

partnera projektu Miasta Opole pod tytułem „Wsparcie

kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”,

którego głównym koordynatorem jest Opolski Urząd Mar-

szałkowski. Realizacja projektu pozwoli na utworzenie kilku

nowych pracowni zajęć praktycznych w CKP dla opolskich

szkół zawodowych i doposażenie już istniejących.

Inny projekt to „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy”

w partnerstwie Miasta Opola z JST, wchodzącymi w skład

Aglomeracji Opolskiej. CKP współdziałające z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta ma być

liderem tego projektu. Ten projekt to możliwości wspomaganych finansowo staży dla

uczniów i nauczycieli w zakładach pracy, to finansowanie form pozaszkolnych i szansa na

podnoszenie kwalifikacji, dodatkowe umiejętności.

Intensyfikacja, od kilku miesięcy, działań CKP w zakresie kontaktów, rozmów i spo-

tkań z prezesami oraz właścicielami firm, przynosi już wymierne efekty. Zajęcia studyjne

uczniów w firmach w ramach zajęć praktycznych, wizyty poznawcze nauczycieli, udział

przedstawicieli zakładów w spotkaniach z młodzieżą w CKP, otwierające się możliwości do-

posażenia Centrum przez nowoczesne zakłady, formy pozaszkolne realizowane na zlecenie

firm, to nowe interesujące doświadczenie. To przykłady praktycznego zbliżenia rynku pra-

cy i opolskiej edukacji zawodowej w CKP.

Udział przedstawicieli opolskich firm w spotkaniach z uczniami Gimnazjum nr 8,

w czasie odbywanych co miesiąc zajęć praktycznych w CKP, ukierunkowanych na poznanie

zawodów, w ramach innowacji pedagogicznej PG 8 i CKP, pozwala młodzieży poznać profi-

le produkcji, stosowane techniki i technologie, plany zatrudnienia pracowników a tym sa-

mym nakreśla i przybliża możliwości wyboru kierunków dalszej edukacji.

Plany, plany i gotowość do ich realizacji w nowym roku 2016, a na bieżąco praca w ob-

szarach, o których też w niniejszym biuletynie; więc: hotelarstwo, elektryka, mechatronika,

OZE i udział uczniów w Turnieju Maszyn Wodnych i Wiatrowych, zajęcia w Polarisie,

w MEB Systemy, Turck Industrial Automatikon… Pracujemy intensywnie!

Z ostatniej chwili — miłe wyróżnienie dyplomem i wyróżnieniem złotym z pucharem

dla naszego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Niezapominajka w 55 Ogólnopolskim

Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w 2015 roku, a dla uczniów —

II miejsce w ogólnopolskim Turnieju Maszyn Wiatrowych i Wodnych (str.11-12).

Zapraszamy do lektury!

Andrzej Leszczyński

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

w Opolu
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Hotelarz - ciekawy zawód dla… uśmiechniętych!

Już dziś wielu młodych ludzi

zastanawia się nad wyborem za-

wodu dla siebie. Zapewne nie

każdy chce pracować w korpo-

racj i, bądź to w pogoni za pie-

niądzem szukać szczęścia poza

granicami naszego kraju.

Dlatego też uważam, że ide-

alną propozycją dla młodych lu-

dzi, którzy nie boją się wyzwań,

są ciekawi świata, pozytywnie

nastawieni do ludzi oraz chcą

podjąć pracę w zawodzie, który

ma przyszłość w Polsce, jest

właśnie hotelarstwo. To środo-

wisko specjalistów różnych

dziedzin — menedżerów, szefów

kuchni czy też sommelierów tj .

dyplomowanych znawców win.

Praca, w której dobry facho-

wiec ma ogromne pole do popi-

su. Coraz gęstsza sieć nowo

powstałych hoteli w Polsce

sprawia, że wzrasta zapotrzebo-

wanie na pracowników dobrze

przygotowanych do obsługi ho-

telowych gości.

Jak trafić do tego świata?

Nic trudnego — najprostsza

droga to wybór odpowiedniego

kierunku kształcenia poprzez

złożenie dokumentów w techni-

kum hotelarskim. W tym miej -

scu należy zaznaczyć,

że zdecydowana więk-

szość pracodawców, bo

68 proc. , preferuje

osoby z wykształceniem

kierunkowym. Przy czym 55

proc. ankietowanych w pierw-

szej kolejności wybrałoby osoby

z wykształceniem średnim i po-

licealnym. To kolejny atut tego

zawodu, gdyż absolwenci już na

poziomie szkoły ponadgimna-

zjalnej mają duże szanse na

znalezienie pracy.

Jak wygląda nauka w techni-

kum hotelarskim i jakie daje

ona możliwości?

Nauka w technikum trwa

cztery lata. Przygotowuje do fa-

chowej i kompleksowej obsługi

gości hotelowych w tym m. in.

w: recepcj i, służbie pięter oraz

w gastronomii. Ponadto poza

przedmiotami ogólnokształcący-

mi kształci także w zakresie e-

konomii i prawa w hotelarstwie,

obsługi konsumenta, organizacj i

pracy w branży i w biurze, ob-

sługi informatycznej , podstaw

rachunkowości i finansów oraz

marketingu hotelarskiego. Pod-

stawa programowa technikum

hotelarskiego obejmuje również

naukę prowadzenia korespon-

dencj i i organizowania konfe-

rencj i czy targów. Istotne są tu

również zagadnienia związane

z turystyką, rekreacją oraz us-

ługami gastronomicznymi.

Podejmując decyzję o zda-

waniu do technikum hotelar-

skiego należy pamiętać o tym,

że sporo czasu zajmuje nauka

języków obcych, gdyż w znacz-

nym stopniu goście hotelowi to

nie tylko nasi rodacy. Znajo-

mość minimum jednego języka

w stopniu dobrym w mowie i pi-

śmie jest warunkiem koniecz-

nym przy staraniu się o pracę

w tej branży. Przyszły technik

hotelarstwa ma więc przed sobą

sporo nauki, jednak z pewnością

nie pójdzie ona na marne, po-

nieważ pracę w tym zawodzie

wynagradzają zadowoleni go-

ście. . .

Jaki zdobędziesz zawód?

Technik hotelarstwa może

podjąć pracę na wszystkich sta-

nowiskach, łącznie ze stanowi-

skami kierowniczymi w hote-

lach, pensjonatach, ośrodkach

wczasowych, bazach promo-

wych, lotnictwie. Absolwent

hotelarstwa może być również

zatrudniony w organach admini-

stracj i samorządowej, zajmują-

cymi się usługami hotelarskimi,

a także w branżowych organiza-

cjach i stowarzyszeniach. Po

zdobyciu dodatkowych kwalifi-

kacj i możesz pracować także

jako przewodnik turystyczny,

pilot wycieczek.

Pracownia hotelarska w CKP
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Ponadto może również prowa-

dzić własną działalność gospo-

darczą w zakresie świadczenia

usług noclegowych.

Czy to szkoła dla Ciebie?

Interesują cię podróże?

W szkole jesteś pierwszy do or-

ganizacj i imprez i apeli? Jeśli

tak, technikum hotelarskie jest

dobrym wyborem właśnie dla

ciebie. To profesja dla osób lu-

biących kontakt z ludźmi, cier-

pliwych, życzliwych, pogod-

nych, naturalnie uśmiechnię-

tych. Zawód hotelarza nie nale-

ży do łatwych, gdyż jest to

praca „na pierwszej linii” z kli-

entami, którzy mają bardzo róż-

ne oczekiwania, wymagania

i… humory. Praca ta hartuje du-

cha, uczy jak sobie radzić ze

stresem. W tym zawodzie nale-

ży zapomnieć o nudzie i mono-

tonii. Praca w hotelu wymaga

gotowości do pracy w nocy. Jest

to zawód odpowiedni dla osób,

które mają zdolności organiza-

cyjne. Jeśli dobrze odnajdujesz

się w planowaniu i organizacj i

różnych wydarzeń, rozważ na-

ukę w technikum hotelarskim.

Czy zajęcia lekcyjne to tylko

nudna lekcja w ławce szkolnej?

W celu utrwalenia zdobytej

wiedzy teoretycznej w ławie

szkolnej , umiejętności prak-

tyczne przyszli adepci hotelar-

stwa mogą rozwijać w trzech

pracowniach hotelarskich, które

przeznaczone są do prowadze-

nia zajęć praktycznych przygo-

towanych przez Centrum

Kształcenia Praktycznego przy

ZPO w Opolu. To tutaj ucznio-

wie w ramach zajęć praktycz-

nych, realizowanych w zaaran-

żowanej pracowni na wzór re-

cepcj i hotelowej, pod okiem

nauczyciela poznają tajniki ob-

sługi gościa, poprzez ćwiczenie

odgrywanych scenek związa-

nych z przyjmowaniem rezer-

wacj i, udzielają informacj i

turystycznej , o którą zostaną

poproszeni przez gościa w trak-

cie jego pobytu. Uczą się jak

przyjmować i prowadzić rozmo-

wę telefoniczną. W pracowni in-

formatycznej uczą się sporzą-

dzania dokumentacj i związanej

z pobytem oraz rozliczeniem

kosztów pobytu w hotelu przy

pomocy oprogramowania bran-

żowego służącego do obsługi re-

cepcj i. Trzecia pracownia za-

aranżowana została na wzór po-

koju hotelowego. W tej pracow-

ni uczniowie zdobywają umie-

jętności z zakresu pracy służby

piętra. To tu ćwiczą i utrwalają

wiedzę związaną z procedurami

i czynnościami związanymi z ut-

rzymaniem czystości w jednost-

ce mieszkalnej wykonując m. in.

ćwiczenia polegające na zapla-

nowaniu wyposażenia wózka do

pracy pokojowej, na podstawie

wydruku z  systemu rezerwacyj -

nego, przygotowaniu i aranżacj i

pokoju dla gościa typu VIP.

Praktyczne umiejętności ucznio-

wie ćwiczą również podczas

praktyk zawodowych, które

można odbyć zarówno w pol-

skich hotelach, jak i w obiek-

tach znajdujących się za

granicą. Często w czasie praktyk

uczniowie znajdują sobie miej -

sce swej pierwszej pracy.

A co dalej . . .

Część absolwentów techni-

kum hotelarskiego zaraz po

ukończeniu szkoły szuka zatrud-

nienia w hotelach oraz w ośrod-

kach wypoczynkowych. Wielu

jednak decyduje się na dosko-

nalenie swych kwalifikacj i za-

wodowych lub ich rozszerzenie.

Można wybrać studia filologicz-

ne, ze względu na szeroki za-

kres nauki języków obcych,

można zdecydować się na profil

studiów związany z hotelar-

stwem czy turystyką. Nic nie

stoi na przeszkodzie, by pójść

jednak w zupełnie innym kie-

runku — wszak technikum daje

również wykształcenie ogólno-

kształcące.

Reasumując: w tym zawodzie

na pewno nie popadniesz w ru-

tynę — wynika to z nieustannie

zmieniających się gości i konie-

czności zindywidualizowanego

podejścia do ich potrzeb i wy-

magań. Przez cały czas pracy

hotelarz pozostaje do usług go-

ści hotelowych, którzy ze

wszystkimi radościami, proble-

mami i skargami zazwyczaj

w pierwszej kolejności kontak-

tują się z recepcją, a hotelarz,

ze swoim szerokim uśmiechem

i stoickim spokojem, bez wzglę-

du na zawieruchę panującą

w recepcj i, stara się je rozwią-

zać.

Konrad Kozioł

nauczyciel przedmiotów

hotelarskich w CKP

Pracownia recepcyjna w CKP
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Instalacje elektryczne w naszym domu

Na co dzień korzystamy z  wie-

lu udogodnień, często nie zda-

jąc sobie nawet sprawy z  ich

obecności. Dopiero zakłócenia

w  ich prawidłowym działaniu

powodują, że zaczynamy je do-

strzegać. Z  pewnością jednym

z  takich udogodnień jest prąd

elektryczny. Bez prądu trudno

sobie wyobrazić normalne co-

dzienne funkcjonowanie. Jed-

nak żeby móc w  pełni z  niego

korzystać musimy zadbać o  wła-

ściwą i   bezpieczną jego dystry-

bucję czyli stan instalacj i

elektrycznej .

Instalacja elek-

tryczna w  domu

składa się z  kilku

różnych elemen-

tów. Najpierw

mamy dwa ele-

menty należące

jeszcze do do-

stawcy energii,

chociaż znajdują-

ce się już teore-

tycznie w  zasięgu odbiorcy

— to przyłącze z  zabezpiecze-

niem głównym oraz urządzenia

pomiarowe czyli popularny licz-

nik. Pozostałe elementy są już

własnością odbiorcy ponoszące-

go pełną odpowiedzialność za

ich stan i   zapewnienie bezpie-

czeństwa. Należą do nich

umieszczone w  rozdzielni za-

bezpieczenia obwodów (różni-

cowo-prądowe i   nadprądowe),

same obwody zbudowane z  od-

powiednich przewodów, gniazd,

włączników i   odbiorników.

Pierwsze dwa elementy są in-

stalowane albo w  obrębie samej

nieruchomości (w  mieszkaniach

i   domach) lub na granicy posesj i

(w  domach).

W  domach złącze znajduje się

albo w  specjalnej rozdzielnicy

pomiarowej (instalacja pod-

ziemna), albo na ścianie budyn-

ku (zasilanie napowietrzne).

W  mieszkaniach złącze umiesz-

cza się najczęściej w  rozdzielni-

cy na korytarzu.

Złącze jest zwykle zlokalizo-

wane w  pobliżu urządzenia po-

miarowego (licznika). Licznik to

kluczowy element instalacj i

elektrycznej , który odpowiada

za pomiar zużytej energii

i   (w  nowszych modelach) auto-

matyczne przekazywanie tych

danych do zakładu energetycz-

nego.

Rozdzielnica

Kolejnym elementem jest

tzw. rozdzielnica, czyli centrum

sterowania instalacją elektrycz-

ną w  domu. W  rozdzielnicach

znajdują się wyłączniki zwar-

ciowe często nazywane bez-

piecznikami. Najczęściej po

awaryjnym wyłączeniu obwodu

wystarczy tylko przesunąć

włącznik do odpowiedniej pozy-

cj i aby przywrócić zasilanie.

Rozdzielnica zawiera zwykle

od kilku do kilkunastu włączni-

ków zabezpieczających po-

szczególne obwody. Każdy

obwód ma z  kolei określoną

funkcję — np. zasilanie w  prąd

gniazdek

w  jednym lub

kilku pokojach

lub zasilanie

oświetlenia.

Błędem jest

montowanie

zbyt małej

liczby obwo-

dów.

Dwa rodzaje obwodów

Obwody mogą być jednofazo-

we (230 V) lub trójfazowe (400

V). Te pierwsze są wykorzysty-

wane standardowo do oświetle-

nia domu i   zasilania gniazdek.

Nowoczesny licznik energii el.

(źródło www.instalcontrol.pl)

Tablica bezpiecznikowa

(źródło elektroda.pl)

Rodzaje przyłączy energetycznych do budynku

(źródło muratordom.pl)
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Te drugie są zwykle podłącza-

ne do odbiorników większej mo-

cy takich jak np. piece czy

ogrzewacze wody.

Z  rozdzielnicy wychodzą prze-

wody elektryczne, które oplata-

ją cały dom lub mieszkanie.

Przewody te kończą się osprzę-

tem (gniazda, wyłączniki). Te

elementy są stosunkowo naj le-

piej widoczne i   przeciętny użyt-

kownik instalacj i jest z  nimi

naj lepiej zaznajomiony.

Zabezpieczenia w  gniazdach

We wszystkich instalacjach

powinny być wykorzystywane

wyłącznie gniazda ze stykami

ochronnymi (charakterystyczny-

mi metalowymi bolcami wysta-

jącymi z  plastikowych obudów).

Styki te muszą być połączone

z  szyną wyrównawczą, a  ta

z  kolei z  uziomem przewodem

ochronnym. Przewody, którymi

wykonuje się te połączenia, ma-

ją kolor żółto-zielony.

Instalacje elektryczne w  do-

mu składają się poza tym z  wy-

łączników nadmiarowoprądo-

wych chroniących obwody przed

przeciążeniem i   zwarciem oraz

wyłączników ochron-

nych różnicowoprądo-

wych, zabezpieczają-

cych przed porażeniem

prądem.

Niewielkie plastiko-

we dźwignie widoczne

w  rozdzielnicy to wła-

śnie wyłączniki nad-

miarowoprądowe.

Zmiana położenia

dźwigni powoduje ła-

twe załączenie lub

wyłączenie zasilania

danego obwodu.

Wyłączniki różnico-

woprądowe reagują

z  kolei na upływ prądu

spowodowany poraże-

niem lub przebiciem

w  uszkodzonym urzą-

dzeniu elektrycznym.

Wyłączniki te mają

różne progi zadziałania w  zależ-

ności od przeznaczenia.

Ze wszystkimi tymi elementa-

mi i   wieloma innymi tu nie wy-

mienionymi mają okazję zapo-

znać się uczniowie szkół ponad-

gimnazjalnych w  czasie zajęć

praktycznych w  Centrum Kształ-

cenia Praktycznego. Ucząc się

w  różnych pracowniach elek-

trycznych mają okazję prak-

tycznie zapoznać się z  różnymi

rodzajami instalacj i elektrycz-

nych, w  tym również instalacja-

mi domów inteligentnych kilku

różnych firm.

Jednocześnie w  czasie wyko-

nywania czynności praktycznych

uczniowie nie tylko nabywają

umiejętności zawodowe, ale

jednocześnie kształcą nawyki

wykonywania czynności zgodnie

z  przepisami i   zasada-

mi BHP.

Wszystkie dzia-

łania prowadzone

w  trakcie zajęć

praktycznych od

wielu lat owocują

bardzo wysokim

procentem uczniów

zdających pozy-

tywnie egzaminy

praktyczne na

różne kwalifikacje

zawodowe, wysoko

przekraczającym

średnią krajową.

Andrzej Sobek

nauczyciel przed-

miotów elektrycz-

nych w CKP

Wyłączniki zwarciowe 1 i 3 fazowe

(źródło siemens.pl)

Kolorystyczne oznaczenie przewodów

(źródło slideplayer.pl)

Uczeń w czasie zajęć w pracowni instalacji

inteligentnych systemu LCN
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Pneumatyczne układy sterowania w edukacji

technicznej

W  programach nauczania

uczniów szkół średnich oraz stu-

dentów kierunków technicznych

wprowadzono przedmioty zwią-

zane z  mechatroniką. Mechatro-

nika jest synergią wielu dziedzin

nauki   m. in. mechaniki, informa-

tyki, sterowania elektrycznego,

automatyki i   robotyki. Jednym

z  pierwszych etapów nauczania

jest nauka projektowania ukła-

dów sterowania pneumatyczne-

go. Poznanie postaw pozwala na

kontynuowanie nauczania me-

chatroniki na poziomie zaawan-

sowanym. Elementy pneumatyki

wykorzystywane są w  zajęciach

z  programowania logicznych

sterowników przemysłowych,

automatyzacj i o  robotyzacj i,

sterowania procesami technolo-

gicznymi.

Dydaktyka odbywa się

w  nowoczesnych pracow-

niach Centrum Kształcenia

Praktycznego, gdzie prowa-

dzi się nauczanie na potrze-

by kształcenia zawodowego.

Pneumatyka

Pneumatyka jest działem me-

chaniki, który zajmuje się kon-

struowaniem i   praktycznym

wykorzystaniem urządzeń,

w  których przekazywanie ener-

gii i   sterowanie realizowane jest

za pomocą sprężonego powie-

trza (bądź innego gazu o  podob-

nych właściwościach) jako

czynnika roboczego [1 ] . Sprężo-

ne powietrze znajduje zastoso-

wanie w  przemyśle do zasilania

maszyn i   urządzeń. Powodem

jest niski koszt inwestycj i, ła-

twość budowy instalacj i sprężo-

nego powietrza, bezproble-

mowa eksploatacja. Coraz po-

wszechniejsze w  Polsce są fa-

bryki gdzie stosuje się

urządzenia zasilane pneuma-

tycznie.

Pneumatyczne układy stero-

wania składają się z  części ste-

rującej i   części energetycznej

(rys. 1 ).

W  części sterującej sygnały są

wytwarzane i   przetwarzane.

W  części energetycznej sygnały

te, po wzmocnieniu, za pośred-

nictwem elementów nastawia-

jących (zawory), sterują

elementami napędowymi (siłow-

niku, silniki), wytwarzającymi

siły i   przemieszczenia.

Obszary zastosowań pneuma-

tyki [2] :

• napędy obrotowe (silniki

pneumatyczne) do wkręcania,

wiercenia i   szlifowania,

• napędy liniowe (siłowniki

pneumatyczne) do podawania,

mocowania, przesuwania, wy-

rzucania,

• napędy udarowe do dłuto-

wania, wycinania, prasowania,

wytłaczania, nitowania,

• dysze do wydmuchiwania

detali i   wiórów,

• w  technice powierzchnio-

wej do piaskowania i   malowania

natryskowego,

• pneumatyczne urządzenia

pomiarowe i   kontrolne w  tech-

nice kontroli wymiarów,

• do transportu materiałów

sypkich.

Do wytwarzania sprężonego

powietrza służą sprężarki —

kompresory. Istnieją dwie pod-

stawowe zasady sprężania po-

wietrza: zasada wyporu

i   sprężanie dynamiczne.

Wśród sprężarek wyporowych

możemy wymienić np. sprężarki

tłokowe i   różne typy sprężarek

rotacyjnych [3] . Siłowniki tłoko-

we przetwarzają energię pneu-

matyczną na mechaniczną —

ruch liniowy [4] . Rozróżnia się

siłowniki jednostronnego dzia-

łania oraz dwustronnego działa-

nia (ruchy prostoliniowe:

przestawianie, podnoszenie,

przestawianie detali).

Rys.1. Schemat blokowy pneumatycznego układu sterowania
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Zawory pneumatyczne to głów-

ny element pneumatycznych

układów napędowych i   sterują-

cych przeznaczony do sterowa-

nia przepływem — kierunkowe

(drogą przepływu, kierunkiem

przepływu).

Projektowanie układów stero-

wania pneumatycznego w  pro-

gramie FluidSim Pneumatics

FluidSim Pneumatics jest na-

rzędziem edukacyjnym do pro-

jektowania i   symulacj i pod-

stawowych układów pneuma-

tycznych [5] . Główną cechą Flu-

idSim jest funkcjonalność

cechująca programy CAD. Przy

pomocy FluidSim można zasy-

mulować działanie narysowane-

go układu pneumatycznego

w  warunkach rzeczywistych.

Funkcjonalność CAD przejawia

się przykładowo tym, że pod-

czas rysowania program spraw-

dza czy połączenia pomiędzy

elementami są dozwolone.

Kolejna cecha FluidSIM jest

rezultatem zaprojektowania

aplikacj i z  myślą o  celach dy-

daktycznych. FluidSIM wspiera

naukę teorii wraz z  wizualizacją

wiedzy z  dziedziny pneumatyki.

Elementy pneumatyczne są ob-

jaśniane opisem słownym, zdję-

ciem oraz animacjami, które

ilustrują ich zasady działania.

W  programie dobiera się ele-

menty pneumatyki w  postaci

symbolicznej z  biblioteki. Sym-

bole łączy się za pomocą linii,

w  rzeczywistości przewodów

pneumatycznych. Połączeń do-

konuje do odpowiednio ponu-

merowanych przyłączy elemen-

tów. Zarówno symbole oraz nu-

meracja przyłączy jest znorma-

lizowana. Oznaczenie eleme-

ntów pneumatyki reguluje nor-

ma europejska. W  programie po

wykonaniu układu przeprowa-

dza się symulację poprawności

działania. Uczniowie projektują

urządzenia w  programie co sta-

nowi wstęp do budowy modelu

na podstawie projektu na stano-

wiskach dydaktycznych. Montaż

układów sterowania pneuma-

tycznego na podstawie doku-

mentacj i pozwala na szybkie

kojarzenie symboli elementów

pneumatyki i   dobór odpowied-

nich elementów do montażu

układów na stanowisku.

9

Dydaktyka mechatroniki w pracowni układów pneumatycznych

Montaż układu elektropneumatycznego

Schemat blokowy podstawowego układu pneumatycznego przed-

stawiono na rysunku poniżej :



Przykładowy projekt zrealizo-

wany na zajęciach z  podstaw

mechatroniki

Do realizacj i zajęć wykorzy-

stano stanowiska pneumatycz-

ne, gdzie dodatkowo możliwe

jest zastosowania sterowania

elektrycznego. Do projektowa-

nia układów wykorzystano opro-

gramowanie FluidSim Pneuma-

tics. Zajęcia prowadzone były

w  Centrum Kształcenia Prak-

tycznego w  Opolu.

Wybrane zadanie: Klejarka

sklejająca kartony może zostać

uruchomiona ręcznie lub noż-

nie. Pracownik podaje karton,

uruchamia maszynę, a  po skle-

jeniu kartonu naciska przycisk

aby odebrać karton.

Zadanie:

Zaprojektować układ sterowa-

nia ruchem siłownika dopycha-

jącego karton pod urządzenie

wtrysku kleju. Siłownik powi-

nien zostać uruchomiony przyci-

skiem nożnym lub ręcznym.

Odebranie kartonu z  maszyny

może nastąpić po spełnieniu

dwóch warunków: dojściu siłow-

nika w  końcowe położenie oraz

(i) naciśnięciu przycisku (rys. 2).

Elementy pneumatyczne:

• 3 zawory sterowane przyci-

skiem 3/2

• zawór 5/2 sterowany pneu-

matycznie

• zawór dźwigniowy z  rolką

• element logiczny lub, ele-

ment logiczny i

• siłownik dwustronnego dzia-

łania

Rozwiązanie:

Pracownia układów sterowa-

nia pneumatycznego wyposażo-

na jest w  nowoczesne sta-

nowiska dydaktyczne pozwala-

jące prowadzić zaawansowane

projekty maszyn i   urządzeń

pneumatycznych (rys. 3).

Zajęcia umożliwiają zapozna-

nie się z  tematyką projektowa-

nia i   montażu układów stero-

wania pneumatycznego.

Zajęcia praktycznej nauki za-

wodu w  zakresie mechatroniki,

obejmujące zagadnienia pneu-

matyki, umożliwiają zapoznanie

się z  tematyką projektowania

i   montażu układów sterowania

pneumatycznego. Podstawa

programowa w  zawodach tech-

nik mechatronik oraz monter

mechatronik, zawiera cele

kształcenia i   obejmuje montaż,

eksploatację, projektowanie

i   programowanie układów me-

chatronicznych, których składo-

wą są elementy i   systemy

pneumatyki. Nabranie umiejęt-

ności w  budowie modelowych

układów, wykonywaniu schema-

tów sterowania elektrycznego

i   logicznego jest dzisiaj nie-

zbędne dla absolwentów spe-

cjalności technicznych.

Odpowiednio wyposażone

pracownie podstaw me-

chatroniki oraz umiejętności

dydaktyczne nauczycieli są

gwarancją uzyskania przez

uczniów kwalifikacji zawo-

dowej i  zdobycia doświad-

czenia zawodowego. Kom-

petencje zawodowe uzy-

skane poprzez praktykę

zawodową, to dla absol-

wentów atut i  możliwość

ubiegania się o  dobrze pła-

tną pracę.

Mariusz Śleziak

nauczyciel mechatronik

w CKP

Rys.2. Budowa układu pneumatycznego klejarki
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Rys.3. Stanowiska dydaktyczne do montażu układów sterowania

pneumatycznego
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Z wiatrem… energicznie

Turniej Maszyn Wiatrowych

jest organizowany już po raz

czwarty przez Piaseczyńską

Fundację Ekologiczną — organi-

zację pozarządową non profit,

działającą w  obszarze ochrony

środowiska. O  celu, jaki towa-

rzyszy organizacj i turnieju, or-

ganizacja tak pisze na swojej

stronie: Współzawodnictwo

w  budowie turbin, ich udosko-

nalaniu, podejmowaniu decyzj i

o  sposobie wykonania łopatek,

ich kształtu, materiału, zamo-

cowania łożysk, ma niewymier-

ny wpływ na rozwój zdolności

zarówno intelektualnych jak

i   manualnych młodzieży. Chce-

my, aby takie działanie spowo-

dowało zainteresowanie mło-

dych ludzi techniką i   jej histo-

rią, majsterkowaniem, budową

maszyn, przetwarzaniem ener-

gii, oraz w  przyszłości wyborem

technicznych kierunków stu-

diów.

Turniej Maszyn Wiatrowych

polega na zbudowaniu (zgodnie

z  regulaminem, rysunkiem tech-

nicznym) modelu turbiny prze-

twarzającej energię kinetyczną

wiatru na energię mechaniczną.

W  turnieju biorą udział ucznio-

wie w  dwóch kategoriach: gim-

nazja i   szkoły ponadgimnaz-

jalne. Wykonane przez uczest-

ników turbiny testowane są na

profesjonalnych stanowiskach

pomiarowych firmy Unilogo. Ze-

społy rywalizują w  trzech kon-

kurencjach: „Największa moc”,

„Obroty przy obciążonym wale

maszyny”, „Moment obrotowy

przy zatrzymanym wale”. Suma

uzyskanych punktów we wszyst-

kich konkurencjach decyduje

o  jakości maszyn i   miejscu zaję-

tym w  klasyfikacj i generalnej .

W  eliminacjach

do IV Ogólnopol-

skiego Turnieju

Maszyn Wiatrowych w  Poznaniu

wzięło udział ponad 40 drużyn

ponadgimnazjalnych z  woje-

wództwa Wielkopolskiego, Lu-

buskiego, Dolnośląskiego, Opol-

skiego. Wśród nich po raz pierw-

szy na konkursie zaistniała dru-

żyna z  Zespołu Szkół Techni-

cznych i   Ogólnokształcących im.

Kazimierza Gzowskiego w  Opolu

przy technicznym wsparciu Cen-

trum Kształcenia Praktycznego

w  Opolu.

Zespół „Wind boys”

w  składzie: Jacek Dzie-

wiątkowski, Jakub Pędzi-

wilk oraz Bartłomiej

Kruczek — wszyscy z  klasy

IV en ZSTiO. Pod „facho-

wym okiem” mgr  Pawła

Prochery, nauczyciela ZPO

i  ZSTiO, zbudowali turbinę

z  dyfuzorem, która zajęła

w  klasyfikacji generalnej 5

miejsce.

Jest to dla naszych młodych

konstruktorów nie lada sukces:

pierwszy start i   już kwalifikacja

do wielkiego finału w  Piasecz-

nie. Ale to osiągnięcie nie było

łatwe. W  ostatniej klasie o  pro-

filu technik systemów i   urzą-

dzeń energetyki odnawialnej

zajęć jest niemało. Na dwu-

dziestu uczniów to właśnie trzej

najwięksi pasjonaci OZE zdecy-

dowali się poświęcić swój cenny

czas przed maturą, by spraw-

dzić teorię w  praktyce, by zdo-

byte wcześniej wiadomości

wprowadzić w  czyn. Dlatego od

października w  każdy czwartek

poświęcali wiele godzin w  pra-

cowniach CKP, wykazując się

nie lada umiejętnościami z  za-

kresu obróbki ręcznej , by skon-

struować wiatrak, a  potem

udoskonalać jego wygląd

i   przede wszystkim działanie.
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Uczniowie ambitnie walczą

o  wygraną, ale — jak przekonu-

je Jacek Dziewiątkowski — war-

tością dodaną udziału w  tur-

nieju jest także możliwość

obejrzenia innych urządzeń,

sprawdzenia nowych rozwiązań

prezentowanych podczas zma-

gań konkursowych, nawiązania

ciekawych znajomości.

Apetyt na zwycięstwo rośnie,

jednak członkowie zespołu

„Wind boys” mają również pla-

ny na nieco dalszą przyszłość —

po maturze chcieliby spróbować

kontynuować naukę na kierunku

Energetyka odnawialna, np. na

Uniwersytecie Przyrodniczym

w  Wrocławiu. A  zatem wydaje

się, że proekologiczny i   eduka-

cyjny cel Fundacj i zostanie

osiągnięty. My zaś jesteśmy

przekonani, że to przede wszys-

tkim teoria w  ZSTiO oraz nauka

praktyczna w  CKP daje oczeki-

wane owoce.

Opracował:

Paweł Prochera

— nauczyciel w CKP

Jacek Dziewiątkowski

— uczeń klasy IVen
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„Zawodowiec” o zawodowcach

„CeKaP Zawodowiec” jest miejscem, gdzie możemy pokazać jak i   czego uczymy, więc wielokrotnie

już prezentowaliśmy nasze świetnie wyposażone pracownie. Jednak słuszne jest twierdzenie, że naj -

większym dobrem każdego zakładu pracy są ludzie, nie sprzęt, choćby naj lepszy. My również od po-

czątku wydawania Biuletynu prezentowaliśmy pogląd, że nasi nauczyciele to po prostu ZAWODOWCY…

Dziś pierwsza „porcja” informacj i o  naszej kadrze dydaktycznej . Na początek DZIAŁ MECHANICZNY

— tu nauka odbywa się w  pracowniach:
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INŻ. MARIANDOBROWOLSKI

MGR INŻ. GRZEGORZKARBOWIAK

A  oto nasi specjaliści działu mechanicznego:

• Obróbki ręcznej i   montażu

• Obróbki mechanicznej

• Technik CNC

• Spawalniczej

• Mechaniki pojazdów samochodowych:

- Nadwozia i   podwozia,

- silników,

- Linii diagnostyki,

- Autotroniki,

- Ruchu drogowego.
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MGR INŻ. PAWEŁ KAMIŃSKI

MGR INŻ. WIESŁAWKUREK

MGR MAREKKRUKOWSKI

RYSZARD KLIMKOWICZ
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MGR INŻ. ZDZISŁAWMAJDAŃSKI

opracowała:

Zofia Witkowska

— pracownik administracji ZPO

MGR JACEKRAJFUR

MGR MAREKPACION



SPiNamy ludzi z nauką

16

C
K
P
w
ś
r
o
d
o
w
i
s
k
u

Aby przybliżyć ideę powsta-

nia i   funkcjonowania Porozu-

mienia SPiN oraz nasze miejsce

w  tej strukturze, należy cofnąć

się w  czasie o  cztery lata, kie-

dy to Dyrektor ZPO zainicjował

pomysł utworzenia Opolskiego

Centrum Innowacyjnej Techni-

ki „OPOLCZYK”.

Wtedy to, na etapie formu-

łowania założeń i   koncepcj i

funkcjonowania Opolczyka,

dowiedziało się o  nas Centrum

Nauki Kopernik w  Warszawie

i   zaprosiło nas do udziału

w  konferencj i Interakcja-Inte-

gracja — konferencj i, która jest

corocznym spotkaniem pod-

miotów zajmujących się edu-

kacją nieformalną. Z  zapro-

szenia oczywiście skorzystali-

śmy.

Szalenie ciekawe spotkania,

kreatywna wymiana myśli i   do-

świadczeń z  osobami zajmują-

cymi się komunikacją naukową

w  Polsce, pozwoliło nam na

wpisanie się w  nurt działań po-

pularyzujących naukę w  nieco

szerszym obszarze.

Podczas spotkania uformo-

wało się środowisko, które

świadome swoich celów i   siły

tkwiącej we wspólnym działa-

niu postanowiło się zjednoczyć.

Głównym celem Porozumie-

nia Społeczeństwo i   Nauka SPiN

jest rozwój społeczeństwa

opartego na edukacj i, nauce,

technice i   innowacj i   m. in. po-

przez: zachęcanie do krytycz-

nego i   kreatywnego myślenia,

budowanie poczucia podmio-

towości i   odpowiedzialności

oraz wspomaganie lepszego

rozumienia nauki i   inspirowa-

nie dialogu społecznego.

Podczas kolejnego spo-

tkania zostały podpisane

deklaracje i   tak zostało

powołane do życia PORO-

ZUMIENIE SPOŁECZEŃSTWO

i   NAUKA SPiN, w  skład któ-

rego wchodzi   m. in. nasz

Zespół Placówek Oświato-

wych w  Opolu.



Pomimo różnych form działania

łączy nas rozbudzanie ciekawo-

ści świata, podkreślanie roli in-

dywidualnego doświadczenia,

zaangażowania, kreatywności

i   krytycznego myślenia.

SPiN opiera się na działa-

niach:

• wymiana dobrych praktyk

• zabieranie głosu w  debacie

publicznej :

Możecie Państwo liczyć na

moje wsparcie — powiedziała

podczas spotkania w  Koperniku

Joanna Kluzik-Rostkowska

przedstawicielom instytucj i na-

leżących do Porozumienia Spo-

łeczeństwo i   Nauka SPiN.

Jesteście państwo bezcenni

z  punktu widzenia edukacji.

Trzeba zrobić wszystko, aby

szkoły i  rodzice dowiedzieli się

o  państwa inicjatywie — powie-

działa szefowa MEN. Badania

międzynarodowe pokazują, że

nasz system edukacji jest 11. na

świecie. Dobrze sobie radzimy

z  przekazywaniem wiedzy.
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Gorzej wypadamy z  prak-

tycznymi umiejętnościa-

mi, z  wydobywaniem

talentów. Mamy problem

z  indywidualnym naucza-

niem. . . — mówiła mini-

ster.

• wspólne projekty

o  charakterze ogólnopol-

skim:

SPiN Day — 1 2 września

23 instytucje w  27 miej -

scach na terenie całej

Polski zorganizowały róż-

norodne warsztaty i   zaję-

cia w  ramach SPiN Day —

dla społeczeństwa i   nauki,

które rozbudzić miały za-

interesowanie uczestni-

ków nauką. Inicjatywa ma

się stać imprezą cyklicz-

ną.

Joanna Knuter

sekretarz ZPO
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Karty zostały rzucone

Szesnastu uczestników zajęło

miejsca przy stołach. Gra się

rozpoczęła… Nie ma już odwro-

tu… od tej pory trzeba walczyć

nie tylko dla siebie ale i   dla

partnera. Tylko dzięki logiczne-

mu myśleniu i   formułowaniu

strategii naj lepszym uczestni-

kom uda się wygrać ten pojedy-

nek. Uśmiech na twarzach

powoli zastępuje wyraz napię-

cia i   skupienia… Alert, kontra,

blef, dziadek, fałszywy renons,

forta, groźba, honor, karny pas,

kombajn, kontra sputnik, pozy-

cja sforsowana, przeskok, za-

granie z  dołu… i   nagle zapis pod

kreską: Chcę żebyś dokonał wy-

boru. Ile poświęcisz by dalej

grać? Zasady można łamać…

. . .Ale nie w  brydżu! Mówi

o  tym  m. in. „Elementarz bry-

dża” (M. Wójcicki i   J. Pomia-

nowski) — podręcznik dla

początkujących brydżystów. Re-

guły, jak w  rozgrywkach sporto-

wych, są tu ściśle określone,

tylko jednej zasady nie znaj -

dziemy — określającej gracza.

Otóż w  brydża może grać każdy;

nie ma tu ograniczeń ze wzglę-

du na wiek, wykształcenie, za-

wód. Jest tylko jeden warunek

— trzeba lubić rozrywkę inteli-

gentną, czyli znajdować przy-

jemność z  ćwiczenia szarych

komórek, mieć „żyłkę” do spor-

towej rywalizacj i i   dobrze czuć

się w  zespole. Bo brydż to gra

zespołowa, wymagająca współ-

pracy z  partnerem. Trzyma

w  ryzach i   uczy pokory jeśli po-

pełniamy błędy, ale też cieszy

i   dowartościowuje, kiedy popi-

sujemy się dobrym zgraniem.

Jakie walory, poza towarzy-

skimi, może mieć gra karciana?

Myliłby się, kto z  pobłażaniem

potraktowałby ten — nie jedyny

przecież pozytywny — aspekt

brydża. Dla osób zwłaszcza star-

szych, samotnych lub mało ob-

ciążonych codzienną aktywno-

ścią zawodową spotkania ze

znajomymi przy zielonym stoli-

ku są nie do przecenienia i   do-

strzeżono to już dawno. Od

połowy lat dwudziestych ubie-

głego wieku popularność brydża

stopniowo rosła, by przekształ-

cić się w  latach trzydziestych

we wszechobecną modę, stając

się interesującym zjawiskiem

kulturowym. W  trudnych cza-

sach lat siedemdziesiątych czy

osiemdziesiątych karciane roz-

grywki były jedną z  nielicznych

rozrywek. A  w  XXI wieku, wśród

tylu gadżetów i   możliwości spę-

dzania wolnego czasu? Właśnie

teraz na nowo trzeba spopulary-

zować brydż jako odpoczynek

od elektroniki, jako okazję do

prawdziwego, realnego spotka-

nia z  ludźmi. Największą zaletą

tej gry jest — jak twierdzi Marek

Małys, członek Zarządu Główne-

go Związku Brydża Sportowego

— gimnastyka umysłu oraz ry-

walizacja bez względu na ogra-

niczenia fizyczne. Zmusza do

logicznego myślenia i  formuło-

wania strategii. To właściwie

pojedynek umysłów, a  nie tylko

karciane zmagania (cyt. za:

AGORA). Dobry wpływ na zdro-

wie tej „karcianej gry logicz-

nej” jest nie tylko domniema-

niem, ale został naukowo udo-

wodniony. Naukowcy stwierdzi-

li, że właśnie dzięki grze

w  brydża można stymulować

tylną część kory mózgowej, od-

powiedzialnej   m. in. za odpor-

ność. Potwierdziły to przed-

stawione ostatnio przez profe-

sor biologii Marian Cleeves Dia-

mond z  kalifornijskiego Uniwer-

sytetu w  Berkeley, wyniki ba-

dań, przeprowadzonych na oso-

bach w  starszym wieku w  je-

dnym z  wybranych klubów bry-

dżowych w  Kalifornii. Okazuje

się, że ludzie systematycznie

grający w  brydża mają bardziej

sprawny układ odpornościowy,

co skutecznie chroni przed cho-

robami.

18



W  zasadzie u  brydżystów nie

spotyka się choroby Alzheimera

i   rzadko wykrywane są nowo-

twory.

Idąc tym tropem w  kraju uda-

ło się stworzyć sieć ośrodków

realizujących program BRYDŻ

60+, wpisującego się w  promo-

waną przez UE strategię Life

Long Learning. Chodzi w  niej

o  to, by przez całe życie starać

się uczyć, rozwijać swoje możli-

wości poznawcze i   żyć aktyw-

nie. Uczestnictwo w  tym pro-

gramie to dla osób starszych

gwarancja regularnego treningu

umysłu. Czy zatem pasjonaci

i   nowi adepci brydża, to niemal

wyłącznie seniorzy? Nic takiego!

Dziś trend na zielone stoliki po-

wraca, i   to z  „wielka parą”.

Uczniowie na przykład warszaw-

skich liceów grają w  brydża

sportowego w  ramach kółek

oraz dodatkowych zajęć wspo-

magających przedmioty mate-

matyczne i   informatyczne. Osią-

gają coraz większe sukcesy

w  Polsce i   nie tylko: młodzież

XLIV Liceum Ogólnokształcącego

im. Antoniego Dobiszewskiego

zdobyła aż trzy medale we Wło-

szech. W  naszej lokalnej spo-

łeczności opolskiej również

działają młodzi brydżyści, choć

na niewielką skalę (np. akade-

micki klub brydżowy).

W  Centrum Kształcenia Prak-

tycznego jakiś czas temu podję-

liśmy inicjatywę zaszczepienia

i   rozwijania brydżowej pasj i

wśród młodzieży ponadgimna-

zjalnej . Do tej pory młodzi nie

złapali bakcyla karcianego, ale

pomysł raz rzucony zakiełkował

wśród dorosłych. Okazało się,

że ten i   ów pracownik naszej

placówki w  brydża grywał,

a  przecież niejeden ma też zna-

jomych, którym brakowało part-

nerów do zielonego stolika. Tak

właśnie powstało w  naszej pla-

cówce Kółko Brydża Sportowe-

go, które niezmiennie, z  wiel-

kim zaangażowaniem działa od

dobrych kilku lat. Są tu i   wy-

trawni gracze, i   początkujący,

wszyscy zaś zapaleni do intelek-

tualnej karcianej rywalizacj i, co

nieraz już udowodnili, przedkła-

dając brydża nad inne spotkania

towarzyskie. Spośród pracowni-

ków CeKaPu przy brydżowym

stoliku w  każdą środę spotkać

można Andrzeja Leszczyńskiego,

Dariusza Kulitę, Wiesława Kur-

ka, Ryszarda Klimkowicza, Sta-

nisława Szeląga, Agatę Hetmań-

ską i   Alojzego Drewniaka. Są też

członkowie Koła spoza placówki,

a  zaproszenie do powiększenia

tego grona wciąż jest aktualne.

Dlaczego grają? Z  tych samych

powodów, dla których ktokol-

wiek gdziekolwiek gra w  brydża:

bo dobrze jest spędzić czas

w  miłym towarzystwie, zapew-

niając sobie zdrową dawkę

sportowej rywalizacj i i   emocj i,

sporą porcję ćwiczeń intelektu-

alnych, niezbędnych dla utrzy-

mania szarych komórek w  do-

brej kondycj i oraz podjąć ha-

zardowe ryzyko, czy tego dnia

będzie się miało szczęście

w  kartach czy…

Podczas rozmowy przeprowa-

dzonej z  naszymi brydżystami,

Pani Basia wyznała, że jest dziś

trochę zła na swojego brydżo-

wego partnera, gdyż jest on

bardzo wymagający i   wciąż ją

dopinguje do wysiłku. Na te sło-

wa pan Jacek (partner) uś-

miechnął się do Pani Basi i   po-

wiedział: Ale tak trzeba, trzeba

dać z  siebie wszystko, by potem

cieszyć się z  wygranej.

opracowanie:

Dariusz Kulita

— wicedyrektor ZPO

Zofia Witkowska

— pracownik administracji

fotografie wykonał:

Jerzy Stemplewski
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