Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

W dniu 27 marca 2020r. odbył się 26 Finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Samochodowej organizowany przez Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Stowarzyszenie

Techniki Motoryzacyjnej, miesięcznik Nowoczesny Warsztat, Zespół Szkół Samochodowych
w Gdaosku. Portal warsztat.pl był partnerem medialnym tego wydarzenia.
Finał, który przez ostatnie lata odbywał się podczas targów Poznao Motor Show, w
tym roku miał formułę internetową. Uczniowie zostali w domach. Test teoretyczny nie miał już
formy testu pisemnego, a uczniowie udowadniali swoją wiedzę za pomocą komputerów.
Konkurs wiedzy był przeprowadzony z podziałem na kategorie: elektronik samochodowy,
wyposażenie warsztatów, systemy bezpieczeostwa, płyny eksploatacyjne, blacharstwo i
lakiernictwo, silniki spalinowe. Uczestnicy mieli określoną ilośd czasu na odpowiedź na każde z
pytao.
W tegorocznej edycji Turnieju wzięło udział około 500 uczniów szkół z całej Polski o
kierunku nauczania lub specjalności samochodowej – techników i Szkoły Branżowej. Naszą
szkolę reprezentowali: Łukasz Pancerz i Bartłomiej Baran z klasy 3 TPS, oraz Patryk Kudła z
klasy 4 TPS uczniowie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Celem turnieju było:


propagowanie wiedzy samochodowej, poszerzenie wiedzy ucznia poprzez śledzenie
prasy motoryzacyjnej, nowych pozycji książkowych z tego zakresu, informacji
multimedialnych. Rozbudzanie ambicji bycia najlepszym. Pobudzanie talentu
majsterkowicza. Lepsze przygotowanie pod względem merytorycznym do podjęcia
studiów technicznych. Doskonalenie do wykonywania zawodu. Nawiązywanie
pozytywnych relacji między szkołami i uczniami. Nawiązanie współpracy ze
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środowiskiem lokalnym i promowanie szkoły w tym środowisku. Samodzielne
rozwiązywanie trudnych zadao teoretycznych. Umiejętnośd stosowania wiedzy do
rozwiązywania praktycznych zadao.



tworzenie motywacji do podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego w szkołach o
profilu samochodowym i pokrewnych oraz wdrażania nowoczesnych metod
kształcenia,



pobudzanie

uczniów,

przyszłych

pracowników

branży

motoryzacyjnej

do

samodzielnego zdobywania, poszerzanie i aktualizowanie wiedzy oraz umiejętności
(samokształcenia), jak również do szlachetnego współzawodnictwa,


upowszechnianie najnowszej wiedzy z zakresu techniki samochodowej oraz
technologii napraw pojazdów, jak również wzorców etyki zawodowej, a także
rozwijanie kultury technicznej,

zainspirowanie rywalizacji między szkołami

o profilu samochodowym i pokrewnych o miano szkoły roku.

