
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 

 

„Sukces to nie to, co masz, ale to, kim jesteś” 

[ B O  B E N N E T ]  

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w dniach od 6 do 8 listopada 2018 r. 

oraz 15 listopada 2018 r. po raz trzeci realizował działania w ramach Europejskiego Tygodnia 

Umiejętności Zawodowych pod hasłem „Odkryj swój talent”, który wzorem ubiegłych lat 

został zorganizowany z inicjatywy Komisji Europejskiej. 

 Celem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych jest promocja kształcenia 

i szkolenia zawodowego, a także podniesienie atrakcyjności i wizerunku kształcenia 

zawodowego w Europie.  

Wydarzenia zorganizowane w naszej szkole miały bardzo różnorodny charakter. Były 

to wycieczki zawodoznawcze, spotkania z pracodawcami, zajęcia z preorientacji zawodowej 

dla przedszkolaków, konferencje, warsztaty oraz Dzień Otwartych Drzwi dla uczniów klas 

VIII SP nr 1 i SP nr 2 w Chojnie. 

 

06.11.2018 r. 

 W dniu 6 listopada 2018 r. nasze działania rozpoczęliśmy organizując warsztaty 

dla  klasy I bd LO, które poprowadziła pani Małgorzata Rąpała - Zygmunt z Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, filia w Chojnie. Tematem warsztatów była analiza własnych 

umiejętności i predyspozycji zawodowych. W tym dniu w spotkaniu z panią Małgorzatą 

Rąpałą – Zygmunt wzięła udział klasa III MM, omawiając nowe wyzwania na rynku pracy. 

Pani Małgorzata uświadomiła uczniom konieczność świadomego planowania rozwoju 

własnej kariery zawodowej, podkreślając znaczenie systematycznego zdobywania wiedzy 

na  temat zmian dokonujących się na rynku pracy. Poruszono również kwestie związane 

z  założeniem i prowadzeniem własnej firmy. Dzięki spotkaniu młodzież mogła 

zweryfikować swoje plany na przyszłość i utwierdzić się czy wybrana przez nich ścieżka 

zawodowa jest właściwa, czy należy ją zmienić. Ponadto doradca zawodowy - pani Dorota 

Szwiec - wyjaśniła, czym jest świadomie planowanie kariery zawodowej. 

 

 
           Zajęcia warsztatowe w kl. I bd LO 



 

„Bądź zawodowcem” to kolejne działanie, podczas którego uczniowie z klasy I ac LO 

pod  opieką pani Doroty Szwiec, wzięli udział w pokazie umiejętności zawodowych 

zaprezentowanych przez uczniów klasy II kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów 

samochodowych. Licealiści mogli zobaczyć, jak ich koledzy kształcą swoje umiejętności 

podczas praktycznej nauki zawodu, odbywającej się w pracowni samochodowej i pracowni 

diagnostycznej. Przyszli mechanicy samochodowi wskazali lokalizacje uszkodzeń w silniku 

samochodu osobowego, zaprezentowali kolegom przekrój silnika, cykle pracy silnika, 

rozrusznik samochodu ciężarowego oraz rozrusznik samochodu osobowego. Dla uczniów 

kl.  I ac LO był to przykład ciężkiej pracy, która nie tylko pozwala na kształcenie ogólnej 

wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim rozwija zainteresowania, talent, pozwala 

na  doskonalenie własnych predyspozycji zawodowych potrzebnych do wykonywania 

wybranego zawodu. Poprzez zajęcia praktyczne uczniowie rozwijają swoje kompetencje 

społeczne, personalne i zawodowe - tak ważne w dzisiejszym funkcjonowaniu na rynku 

pracy. Uczniowie kl. II MPS realizują kolejne etapy w edukacji, które przybliżają 

ich  do  zdobycia upragnionego zawodu.  

 Talent, kompetencje pasje, to coś, co nas wyróżnia i daje możliwości obrania 

właściwej drogi zawodowej, która jest jedną z ważniejszych dróg w życiu człowieka.  

W świat zawodów wprowadziliśmy również przedszkolaków z Bajkowego 

Przedszkola Miejskiego w Chojnie, gdzie spotkaliśmy się dziećmi z grupy ,,Krasnali” 

i  ,,Misiów’’. Dzieci wzięły udział w zajęciach „Jaki to zawód?”, podczas których uczniowie 

z naszej szkoły pod opieką pani Doroty Szwiec zaprezentowali zawody, w których 

się  kształcą. Misie i Krasnale mogły zobaczyć naszych uczniów w strojach budowlańca, 

kelnera, recepcjonisty, kucharza, informatyka, fryzjera, a także uczniów z liceum 

wojskowego, którzy zaprezentowali się w mundurach. Starsi koledzy przynieśli ze sobą 

atrybuty niezbędne do pracy w danym zawodzie, które przedszkolaki przyporządkowały 

do  danego zawodu. 

 

 
„Jaki to zawód’? – zajęcia z przedszkolakami z grupy „Misie” 



 

„Krasnale” i „Misie” były pod wrażeniem zaprezentowanych zawodów, a tematyka zajęć 

bardzo ich zainteresowała. Dodatkową atrakcją było samodzielnie zakładanie przez dzieci 

wałków na włosy, przykładanie poziomicy do ściany, dokładne obejrzenie dysku twardego 

komputera czy też płyty głównej. Przedszkolaki obejrzały również krótki pokaz musztry 

wojskowej. Dzieci wykazały się ogromną wiedzą na temat różnych zawodów odpowiadając 

na zagadki zadawane przez panią Dorotę Szwiec. Dzieci w podziękowaniu obdarowały 

uczniów ZSP w Chojnie pięknymi serduszkami samodzielnie przez nich wykonanymi. 

W podziękowaniu za nowe doświadczenia, fantastyczną atmosferę, również 

obdarowaliśmy przedszkolaków słodkim upominkiem, który przygotowali uczniowie 

kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.  

 

W dniu 6 listopada 2018 r. odbył się również w naszej szkole Quiz Wiedzy o Zawodach. 

Za  organizację Quizu odpowiedzialni byli uczniowie klasy II b LO pod opieką pani Emilii 

Skrzypy. Reprezentanci poszczególnych klas wykazywali się wiedzą na temat wybranych 

zawodów. Quiz odbył się przy pomocy mobilnej aplikacji Kahoot. 

 

Lista zwycięzców:  

I miejsce - kl. I WZ 

II miejsce - kl. IV H/Ż 

III miejsce – kl. II ac LO 

Zwycięskie klasy otrzymują dyplomy oraz punkty do rywalizacji o tytuł „Super klasy”.  

Zakończeniem cyklu zajęć i spotkań w tym dniu było spotkanie z pracodawcą, panią 

Żanetą Hamkało, właścicielką salonu fryzjerskiego „Żaneta” w Chojnie, która jest 

absolwentką naszej szkoły.  

 W salonie pani Żanety odbywają praktyki uczniowie naszej szkoły, kształcący 

się  w  zawodzie fryzjer. Pani Żaneta przybliżyła uczniom specyfikę swojej pracy, 

podkreślając oczekiwania pracodawców od uczniów - jako przyszłych pracowników. 

Opowiedziała także o swojej przygodzie z fryzjerstwem, o tym jak założyć własną firmę i jak 

zostać właścicielką salonu fryzjerskiego. Pani Żaneta Hamkało zachęcała uczniów 

do  dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego. Zaznaczyła, że zawód ten wymaga ciągłego 

dokształcania się na specjalistycznych kursach i szkoleniach. Jest to ciężka praca, ale bardzo 

satysfakcjonująca, pozwalająca na rozwijanie swojej kreatywności, a przede wszystkim 

jest  to  praca dla ludzi lubiących kontakt z drugim człowiekiem.  

 
Spotkanie kl. I WZ z pracodawcą Żanetą Hamkało  



 07.11.2018 r.  

 

 7 listopada 2018 r. to kolejny dzień realizowania zaplanowanych działań mających 

przybliżyć uczniom specyfikę pracy w wybranym zawodzie. Na wycieczkę zawodoznawczą 

do restauracji Piastowska” w Chojnie wybrała się klasa II technikum hotelarskiego 

i  technikum żywienia usług gastronomicznych pod opieką pani Doroty Szwiec i pana 

Aleksandra Lizaka. Zgodnie z kierunkiem kształcenia, wycieczkę rozpoczęliśmy 

od  zwiedzenia kuchni restauracji, po której oprowadził nas szef kuchni pan Grzegorz 

Dończyk. Uczniowie zapoznali się ze szczegółowym wyposażeniem kuchni 

i  pomieszczeniami znajdującymi się przy zapleczu kuchennym. Obserwowali wypiek bułek, 

które serwowane są klientom restauracji. Pan Grzegorz Dończyk w rozmowie z uczniami 

podkreślił znaczenie indywidualnego podejścia do klienta, przytaczając różne przykłady 

z  życia restauracji. Oprowadzając uczniów po kuchni zapoznał ich z organizacją stanowiska 

pracy kucharza zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowym elementem wycieczki był pokaz wszystkich 

urządzeń, które używane są w kuchni. Uczniowie zwiedzili również salę bankietową 

oraz  poznali warunki noclegowe w hotelu. Miłym akcentem kończącym wycieczkę był 

poczęstunek w postaci pysznych, własnoręcznie wykonanych w kuchni restauracji bułek, 

które mogliśmy zjeść z miodem, dżemem lub smalcem. Warto dodać, że podane przetwory 

to  produkty regionalne. Wycieczka zawodoznawcza do restauracji „Piastowska” to „żywa 

lekcja”, opisująca specyfikę zawodów z branży hotelarskiej i gastronomicznej.  

 Atrakcją tego dnia był również wyjazd do Szczecina uczniów kl. I TI, I TH/TŻ, I MZ, 

I bd LO na targi kształcenia i konferencję „Skuteczne partnerstwo w kształceniu 

zawodowym”, które zostały zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Oferta 

skierowana była do wszystkich typów szkół. W hali widowiskowo - sportowej Netto Arena 

w  Szczecinie nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkół policealnych 

z  terenu województwa we współpracy z firmami i przedsiębiorstwami z naszego regionu. 

Na  stoisku Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Regionalnego Punktu Informacyjnego 

Erasmus+ mogli uzyskać informację o programach Unii Europejskiej na rzecz edukacji 

i  mobilności zawodowej. Podczas targów zostały podpisane umowy partnerskie pomiędzy 

Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i Powiatem Polickim oraz pomiędzy 

Zespołem Szkół Łączności i firmą Eltek Polska Sp. z o.o. 

 Nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach na temat: „Pokolenie Z i rola Feedbacku” 

oraz „Najpierw masa później forma - różne drogi budowania własnych kwalifikacji”, które 

mogą być podpowiedzią jak planować, budować swoją przyszłość. W wydarzeniu wzięły 

udział różne grupy wiekowe: od przedszkoli do uczniów szkół średnich. Młodzież 

z  zainteresowaniem oglądała stoiska szkół i firm w zakresie między innymi branży 

handlowej, hotelarsko - gastronomicznej, administracyjnej, medyczno -rehabilitacyjnej, 

kosmetycznej, chemicznej, morskiej, elektroniczno - informatycznej, transportowo - 

spedycyjnej i logistycznej. 

„Moja pasja -  mój sukces”, pod takim hasłem odbyło się kolejne spotkanie, którego 

gościem był pan Tomasz Gibowski, na co dzień policjant Komisariatu Policji w Chojnie 

oraz  dyplomowany instruktor sportu w Uczniowskim Klubie Karate Kyokushin Shodan 

w  Chojnie. Pan Tomasz wytrenował już bardzo liczną grupę młodych i uzdolnionych 

sportowców, którzy biorą udział w różnorodnych zawodach w kraju i za granicą. 

Jest  przykładem człowieka, który osiągnął sukces dzięki ogromnej wytrwałości 

i  samodyscyplinie. Nasz gość to wicemistrz Polski z 2016 roku oraz dwukrotny brązowy 

medalista Mistrzostw Europy w Karate Kyokushin, które odbyły się w 2016 i 2017 r. 



Uczniowie z kl. II ac LO wysłuchali jak pan Tomasz rozpoczął przygodę ze sportem, czego 

nauczyło go życie z pasją, życie podporządkowane ciągłym treningom, jak pogodził pracę 

zawodową ze swoimi zainteresowaniami. Pan Gibowski zachęcał uczniów do uprawiania 

sportu, który doskonale pozwała rozładować stres, do rozwijania swoich pasji 

i  zainteresowań. Podkreślił, że warto żyć tak, aby mieć w życiu jakiś cel i z sukcesem dążyć 

do jego osiągnięcia.  

 

„Moja pasja – mój sukces” spotkanie uczniów z kl. II ac z panem Tomaszem Gibowski 

 

W dniu 7 listopada gościliśmy również panią Aleksandrę Bałachowską - Jagusz, która 

prowadzi Pracownię wokalną w Chojnie, z wykształcenia jest śpiewaczką operową 

oraz  trenerem wokalnym. Podopieczne pani Aleksandry mogą poszczycić się ogromnymi 

sukcesami związanymi z branżą muzyczną. Hasłem przewodnim spotkania było hasło „Żyj 

z  pasją”, ponieważ pani Bałachowska – Jagusz swoją pasją zaraża innych. Młodzież 

z  kl.  III  H/Ż dowiedziała się jak przebiegała kariera zawodowa pani Aleksandry, jak ciężką 

pracą osiągnęła sukces i sama zapracowała na spełnienie swoich marzeń, zdobyła patent 

sternika. Uczniowie dowiedzieli się również jak pani Bałachowska - Jagusz łączyła naukę 

w  dwóch szkołach: liceum sportowym i szkole muzycznej. Jej praca to ciągłe wyjazdy, 

udział w warsztatach i szkoleniach, to nowe wyzwania, bez których nie osiągnie 

się  zamierzonego celu. Pomimo wielu wyrzeczeń i poświęceń, pani Aleksandra 

jest  szczęśliwym, rozwijającym swoje pasje człowiekiem. Pani Aleksandra mocno 

podkreśliła, że nie należy bać się zmian w swoim życiu, nie poddawać się i próbować 

samemu wyznaczyć sobie taki kierunek, który doprowadzi nas do miejsca, które pozwoli 

nam  na pracę z pasją. 

 



 
„Żyj z pasją” spotkanie uczniów z kl. III H/Ż z panią Aleksandrą Bałachowską – Jagusz 

 

Kolejny gościem, który może być przykładem jak rozwijać się zawodowo był pan Piotr 

Rzeczycki, właściciel hurtowni budowlanej „Multipol” i marketu budowlanego „Grant” 

w  Chojnie. 

 

 
Spotkanie uczniów kl. II MZ i II TB z panem Piotrem Rzeczyckim 

 

Pan Rzeczycki przekazał uczniom cenne wskazówki dotyczące rozwoju własnej kariery. 

Opowiedział na swoim przykładzie jak założył własną firmę, jak każda porażka motywowała 

go do działania. Przeżył wiele ciężkich chwil, ale nigdy się nie poddawał, tylko udowadniał 

swoją ciężką pracą, że jest człowiekiem sumiennym, uczciwym i pracowitym. Te cechy 



gwarantują sukces, bo każde doświadczenie nas czegoś uczy. Podkreślił, że jako pracodawca 

oczekuje od pracowników dobrej organizacji stanowiska pracy, systematyczności, 

dokładności, rzetelności i uczciwości, a co za tym idzie dobrej wydajności pracy. Wyjaśnił, 

od  czego zależy powodzenie prowadzenia własnego biznesu. Młodzież dowiedziała 

się  również o wielkiej pasji pana Piotra, którą są jazda na rowerze. Na zakończenie spotkania 

uczniowie otrzymali gadżety związane z branżą budowlaną.  

 Zaproszeni goście swoim przykładem i doświadczeniem życiowym pokazali uczniom, 

że kluczem do sukcesu jest wytrwałość, rozwój osobisty, przekładanie porażek w sukces 

i  oczywiście ciężka praca. 

 

 

 

 

08.11.2018 r.  

 

 W tym dniu zorganizowaliśmy Dzień Otwartych Drzwi w ZSP w Chojnie pod hasłem 

„Świadomy wybór”. Naszymi gośćmi byli uczniowie klas VIII z SP nr 1 i SP nr 2 w Chojnie. 

Przedsięwzięcie miało na celu promocję oferty edukacyjnej szkoły wśród uczniów klas 

ósmych, a także promocję lokalnych przedsiębiorców, którzy kształcą młodzież w ramach 

praktycznej nauki zawodu celem późniejszego zatrudnienia w swojej firmie. Była to również 

okazja do zaprezentowania uczniom klas ósmych bazy dydaktycznej szkoły, warsztatów 

i  pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt i urządzenia. Zaproszeni gości mogli 

zwiedzić szkołę, wziąć udział w lekcjach otwartych, zobaczyć pracownie: gastronomiczną, 

obsługi konsumenta, hotelarską, diagnostyczną, samochodową, projektowo – budowlaną 

i  informatyczną.  

Dzień Otwartych Dni rozpoczęła pani Dorota Szwiec witając gości oraz przybliżając 

cel organizacji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Ósmoklasiści, podzieleni 

na grupy, uczestniczyli w pokazie umiejętności zawodowych uczniów ZSP w Chojnie, które 

zostały zaprezentowane podczas wystawy stoisk promocyjnych wszystkich zawodów, a także 

mogli uzyskać szczegółowe informacje od nauczycieli i uczniów, dotyczące funkcjonowania 

szkoły i poszczególnych kierunków kształcenia. 

 



Prezentacja kierunków kształcenia, technikum żywienia i usług gastronomicznych 

 

Kolejnym punktem Dni Otwartych Drzwi była prezentacja multimedialna „Mobilność 

zawodowa za granicą”, którą przedstawił pan J.C. Salamończyk. Uczniowie klas 

VIII  zapoznali się z projektami mobilności LdV i Erasmus+ zrealizowanych w ZSP 

w  Chojnie, a także z korzyściami uczestnictwa w stażach zagranicznych. 

 

 
Prezentacja multimedialna „Mobilność zawodowa za granicą” 

 

Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli prezentację multimedialną „Rozwijamy 

swoje pasje i talenty” dotyczącą oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych, kół 



zainteresowań oraz klubów działających w naszej szkole. W programie przewidziane było 

również zwiedzanie szkoły, warsztatów i pracowni szkolnych. 

 Uczniowie byli pod wrażeniem pokazu ratownictwa w wykonaniu szkolnej grupy 

WOPR oraz pokazu musztry paradnej - wykonanej przez uczniów klas mundurowych. 

 

Pokaz musztry paradnej 

 

Na zakończenie Dni Otwartych Drzwi w ZSP w Chojnie pani Dorota Szwiec serdecznie 

podziękowała uczniom i ich opiekunom z SP nr 1 i SP nr 2 za tak efektywnie spędzony czas, 

wyrażając jednocześnie nadzieję, że zasilą grono naszych uczniów w nowym roku szkolnym, 

świadomie wybierając odpowiedni dla siebie kierunek kształcenia. Pani Dorota Szwiec 

zaprosiła wszystkich na poczęstunek przygotowany przez uczniów kształcących 

się  w  zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 

Realizacja całego przedsięwzięcia pozwoliła młodym ludziom na sprecyzowanie 

własnego kierunku myślenia dotyczącego wyboru przyszłego życia zawodowego, a także 

odkrywanie w sobie swoich pasji i talentów. Wydarzenie umożliwiło uczniom klas 

VIII  poznanie, jakie szanse i możliwości daje kształcenie zawodowe. 

Dzięki organizacji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie może być postrzegany w środowisku lokalnym jako szkoła 

z  nowoczesnym zapleczem dydaktycznym oraz posiadająca profesjonalną kadrę 

nauczycielską. To szkoła kształcąca uczniów, którzy poszukiwani są na współczesnym rynku 

pracy. 

 

15.11.2018 r. 

 

 Kontynuacją wydarzeń Europejskiego tygodnia umiejętności zawodowych była wizyta 

w naszej szkole przedszkolaków z Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Tematem 

przewodnim była charakterystyka zawodu kucharza. W tym celu przedszkolaki odwiedziły 

pracownię gastronomiczną oraz kuchnię w internacie naszej szkoły. W pracowni 

gastronomicznej dzieci obserwowały uczniów podczas zajęć praktycznych – 

przygotowywania potraw. Pani Małgorzata Zarzycka pokazała przedszkolakom, zaplecze 

kuchenne z naczyniami i wyposażeniem, które wykorzystują podczas zajęć. 



 

 
Zwiedzanie pracowni gastronomicznej 

 

 Podczas zwiedzania kuchni w internacie naszej szkoły dzieci zostały zapoznane 

z  zasadami bezpieczeństwa, obejrzały profesjonalne wyposażenie kuchni. Zobaczyły 

obieralnię, zmywalnię i stołówkę szkolną. Przedszkolaki były zachwycone, mogąc dotknąć 

ogromnej łyżki, czy też dużej drewnianej łopatki Wizyta w kuchni skończyła się słodkim 

poczęstunkiem. Była to bardzo interesująca i pouczająca wycieczka. Dzieci były zachwycone. 

 Na zakończenie wizyty przedszkolaki wraz z wychowawczyniami przekazały na ręce 

pani Doroty Szwiec podziękowanie dla naszej szkoły za umożliwienie im zorganizowania 

wycieczki i poznania pracy w kuchni szkolnej. Pani Dorota Szwiec otrzymała również 

pięknego, własnoręcznie zrobionego z gliny motyla. 

Efektem współpracy z Bajkowym Przedszkolem w Chojnie będą dalsze spotkania, 

mające na  celu przybliżenie dzieciom specyfiki pracy w wybranym zawodzie. 

 Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych poprzez swoje działania pozwolił 

na  wzrost atrakcyjności i wizerunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Przyczynił się także do rozwijania kompetencji 

i  umiejętności uczniów, zainspirował młodzież do odkrywania i doskonalenia swoich 

talentów i zdolności. Pozwolił na rozwijanie u uczniów innowacyjności i kreatywności. 

Ponadto włączył pracodawców w realizację kształcenia zawodowego.  

 W przygotowanie całego przedsięwzięcia zaangażowani byli uczniowie, rodzice, 

nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Wszystkim serdecznie dziękuję. Wasza pomoc 

jest  bezcenna. 

 Szczególne podziękowania kieruję do zaproszonych gości, którzy pomimo wielu 

obowiązków zawodowych znaleźli czas, aby spotkać się z młodymi ludźmi i przekazać 

im  tak  wiele cennych i ważnych wskazówek. 

 Życzymy naszym gościom i uczniom, aby mogli kierować się w swoim życiu słowami 

Konfucjusza: 

„Wybierz pracę, którą kochasz, 

a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu” 

 

Doradca zawodowy 

mgr Dorota Szwiec 


