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W minioną niedzielę (25.03.2012) uczniowie klas trzecich gimnazjum wraz z rodzicami mieli
okazję uczestniczyć w Dniu Otwartym Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie.

Dzień Otwarty Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie to odpowiednia okazja do poznania oferty
edukacyjnej placówki. To także okazja do rozmów z nauczycielami i uczniami. Mówiąc najprościej to
chwila, żeby poznać szkolne życie od „podszewki”.
Miniona niedziela w SOiZ odbywała się pod znakiem prelekcji ﬁlmach, rozmów z uczniami i spotkań z dyrekcją
szkoły, nie zabrakło również zwiedzania placówki w towarzystwie nauczycieli. Kolejny Dzień Otwarty zaplanowano
na 15 kwietnia. - W tym dniu również czekamy na uczniów i rodziców, którzy będą mogli zapoznać się z
ofertą placówki – mówi Barbara Glet dyrektor SOiZ.

- Przyszedłem tu bardziej z ciekawości niż z przekonania, że wybierając szkołę ponadgimnazjalną
powinienem wybrać tą – przyznaje Łukasz Sikora, uczeń trzeciej klasy gimnazjum – teraz jestem pewny, że tu
chcę się dostać... skusiło mnie technikum informatyczne, które dysponuje świetnie wyposażonymi
salami... komputery i programy... No i jeszcze fajni nauczyciele i starsi uczniowie z którymi miałem okazję
porozmawiać... i którzy wykazali wiele cierpliwości, gdy zasypywałem ich całym mnóstwem pytań...
Spore zaciekawienie podczas Dnia Otwartego wzbudziła również nauka w Liceum Ogólnokształcącym w klasie
plastycznej. - Kusząca propozycja, nie powiem. Szczególnie ze względu na zajęcia z historii sztuki, rysunku i
malarstwa, a także dodatkowe zajęcia z graﬁki komputerowej – przyznaje Joanna Bartek, która przyszła na
Dzień Otwarty do SOiZ – wrażenie robi również współpraca z Fundacją Kultury Audiowizualnej Strefa
Szarej...
Kolejny Dzień Otwarty szkoła zaplanowała na 15 kwietnia, wtedy też będzie okazja, żeby spotkać się z dyrekcją,
nauczycielami i społecznością uczniowską. - ... Aby wybrać odpowiednią dla siebie szkołę, należy ją najpierw
poznać – podkreśla Barbara Glet dyrektor SOiZ – sprawdźmy każdy wariat... Wybór dalszej drogi kształcenia
to naprawdę poważna decyzja, nie można podejmować jej pochopnie, pod wpływem chwilowego impulsu,
lub namowy kolegów i koleżanek...
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