
EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH 2017 

w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie po raz drugi aktywnie uczestniczy w Europejskim 

tygodniu umiejętności zawodowych organizowanym przez Komisję Europejską.  

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, w terminie od 1 września do 31 grudnia 2017 r.,  

organizowanych jest  szereg wydarzeń o charakterze lokalnym, regionalnym 

i międzynarodowym. 

 

Wydarzenia i działania realizowane w ramach Europejskiego tygodnia umiejętności 

zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie: 

1. 

Termin: 15.09.2017 r. 

Koordynator: Junge wirtschaft Schwedt e. V.,  Berliner Str. 8, 16303 Schwedt/Oder, Niemcy 

Wydarzenie: Udział młodzieży z ZSP w Chojnie realizującej kształcenie zawodowe w Targach 

Akademickich i Kształcenia Zawodowego – Studien- und Ausbildungsmesse SAM. 

Działania: spotkania z niemieckimi pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi w 

Schwedt/Oder 

Liczba uczestników: 71 uczniów 

2. 

Termin: 16-19.10.2017 r.  

Koordynator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie z programu Stowarzyszenia 

Doradców Szkolnych i Zawodowych RP  

Wydarzenie: Ogólnopolski Tydzień Kariery – Ja na rynku pracy: moje talenty i kompetencje 

(Wydarzenie zarejestrowane w bazie KE Europejskiego tygodnia umiejętności zawodowych) 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261#section_event 

Opis działań:  

Celem wydarzenia jest wsparcie krajowych i lokalnych inicjatyw dotyczących doradztwa 

zawodowego, karier i rozwoju zawodowego młodych ludzi. 

1. Uczniowie technikum, branżowej szkoły I st. i zasadniczej szkoły zawodowej 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odwiedzili różne 

przedsiębiorstwa, aby przekonać się w jaki sposób funkcjonują one na rynku. 

Uczniowie z klasy mechanik pojazdów samochodowych w profesjonalnym warsztacie 

naprawy samochodów porozmawiali z pracownikami, obserwowali naprawy i 

serwisowanie pojazdów. 



2. Odbyło się seminarium dla uczniów klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej na 

temat talentów zawodowych i rozwoju umiejętności przeprowadzone przez 

psychologa. 

3. Uczniowie technikum w zawodzie technik informatyk odwiedzili lokalna  firmę  branży 

IT: JP Komputer Serwis, uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz w zasadniczej 

szkole zawodowej udali się z wizytą do chojeńskiej restauracji Piastowska. 

4. „Kuźnia talentów” – uczniowie liceum ogólnokształcącym w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie zostali zaproszeni przez uczniów technikum i 

zasadniczej szkoły zawodowej do obejrzenia pracowni szkolnych, mieli możliwość 

obejrzenia zajęć praktycznych oraz rezultatów pracy koleżanek i kolegów ze szkół 

zawodowych. 

5.  Ogólnopolski Tydzień  Kariery – „Ja na rynku pracy: moje talenty i kompetencje” 

(termin - opis działania - liczba uczestników) 

 16.10.2017 r. – spotkanie z pracodawcą z branży motoryzacyjnej.  Wizyta 

uczniów klas mechanik pojazdów samochodowych Branżowej Szkoły I Stopnia 

w warsztacie samochodowym – 16 uczniów , 

 17.10.2017 r. – „Dlaczego warto rozwijać swój talent” – seminarium 

prowadzone przez psychologa dla uczniów klas technikum zawodowego i 

Branżowej Szkoły I Stopnia – 40 uczniów, 

 18.10.2017 r. – spotkanie z pracodawcami branży gastronomicznej, wizyta 

uczniów klas kształcących się w zawodzie kucharz z klas wielozawodowych 

Branżowej Szkoły I Stopnia w restauracji Piastowska w Chojnie – 9 uczniów, 

                          - spotkanie z pracodawcami branży IT, wizyta uczniów klas 

kształcących się w zawodzie technik informatyk w firmie JP Komputer Serwis – 

30 uczniów, 

 19.10.2017 r. –  „Kuźnia talentów”: uczniowie kształcący się w specjalnościach 

gastronomia, hotelarstwo, IT, fryzjerstwo, monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie,  prezentowali uczniom Liceum 

Ogólnokształcącego ZSP w Chojnie  swoje pracownie oraz rezultaty swojej 

pracy na zajęciach praktycznych – 150 uczniów. 

 

3.  

Termin: 19-22.10.2017 r. 

Koordynator: miasto Marsaskala, Malta 

Wydarzenie: Spotkanie międzynarodowe w ramach projektu pt. „ Even Us - The Little Ones 

Count A Lot” („Nawet my – opinie mieszkańców małych miast mają znaczenie”) na Malcie 

Opis działań: Upowszechnianie rezultatów projektu mobilności zawodowej „Europejskie 

staże” realizowanego przez ZSP w Chojnie z programu Erasmus+ podczas spotkania 

międzynarodowego z programu Europa dla obywateli na Malcie. W seminarium wzięli udział 

uczestnicy z Malty, Węgier, Niemiec, Włoch i Polski. 



4.  

Termin: 13-15.11.2017 r.  

Koordynator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie  

Wydarzenie: wizyta pracodawców zagranicznych w ZSP w Chojnie w ramach projektu 

„Europejska jakość w kształceniu zawodowym” z programu Erasmus+ (Wydarzenie 

zarejestrowane w  bazie KE Europejskiego tygodnia umiejętności zawodowych) 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261#section_event 

Opis działań: 

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu mobilności zawodowej Erasmus+ pt. 

„Europejska jakość w szkoleniu zawodowym”, który jest realizowany przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie w bezpośredniej współpracy z hotelami w Anglii, restauracjami 

i przedsiębiorstwem budowlanym na Malcie, przedsiębiorstwami IT w Luksemburgu i na 

Wegrzech.  

Właściciel hotelu Bakehouse (Anglia) Malcolm Heygate-Brown oraz właściciel firmy Remicro z 

branży IT (Węgry) Peter Rege odwiedzą naszą szkołę. Podczas trzydniowego pobytu będą 

prowadzili warsztaty, seminaria i wykłady dla uczniów klas technik informatyk, technik 

żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Każdy z przedsiębiorców 

przeprowadzi również seminarium i warsztaty dla nauczycieli przedmiotów zawodowych na 

temat wymagań na rynkach pracy w Anglii i na Węgrzech. 

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane dotychczas zrealizowane przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie w ramach programów Leonardo da Vinci oraz Erasmus+  

projekty mobilności zawodowej oraz zasady funkcjonowania systemu ECVET w klasach 

kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik informatyk i technik żywienia i usług 

gastronomicznych. 

Liczba uczestników – ok. 70 uczniów 

5. 

Termin: 15.11.2017 r. 

Koordynator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

Wydarzenie: Wizyta uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa 

oraz technik żywienia i usług gastronomicznych  w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii 

w Poznaniu. 

Opis działania: poznanie bazy i kierunków kształcenia, udział w warsztatach  

Liczba uczestników: 40 uczniów 

 



6. 

Termin: 20-24.11.2017 r. 

Koordynator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie   

Wydarzenie: Dni kariery w ZSP w Chojnie  (w trakcie rejestracji w bazie KE Europejskiego 

tygodnia umiejętności zawodowych). 

Opis działań: 

Przedsięwzięcia realizowane są w ramach  projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”  RPO 

WZ 2014-2020, Działanie 8.6  oraz jako działania poza projektem. (termin – działanie – liczba 

uczestników) 

20.11.2017 r. 

 warsztaty grupowe doradztwa zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie 

mechanik pojazdów samochodowych – 12 uczniów, 

 warsztaty grupowe doradztwa zawodowego dla uczniów kształcących się  w zawodzie 

technik żywienia – 20 uczniów, 

21.11.2017 r.  

 zajęcia pokazowe w wykonaniu grupy pokazowej z Wyższej Szkoły Hotelarstwa i 

Gastronomii w Poznaniu dla uczniów technikum zawodowego w zawodach technik 

hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych – 40 uczniów, 

 Dzień otwarty dla uczniów Gimnazjum w Chojnie – 40 uczniów ZSP w Chojnie i 130 

gimnazjalistów: 

 mobilność zawodowa za granicą, prezentacja projektów mobilności LdV i 

Erasmus+ zrealizowanych w ZSP w Chojnie, 

 zwiedzanie pracowni szkolnych: gastronomicznej, obsługi konsumenta, 

hotelarskiej, diagnostycznej, samochodowej, projektowo-budowlanej, 

komputerowych, stolarskiej, 

 pokaz umiejętności zawodowych uczniów ZSP w Chojnie, prezentacja stoisk 

promocyjnych we wszystkich zawodach, 

 prezentacja ofert szkoły z zakresie zajęć pozalekcyjnych, 

 pokaz musztry i ratownictwa 

 poczęstunek dla gimnazjalistów przygotowany przez uczniów ZSP w Chojnie 

22.11.2017 r. 

 spotkania w szkole uczniów z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw branży IT, 

budowlanej, samochodowej, hotelarskiej i gastronomicznej – 70 uczniów 

 warsztaty grupowe doradztwa zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie 

monter zabudowy – 16 uczniów, 

 warsztaty grupowe doradztwa zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie 

technik hotelarstwa – 20 uczniów, 



23.11.2017 r. 

 warsztaty grupowe doradztwa zawodowego dla uczniów technikum i branżowej szkoły 

I st.  – 50 uczniów. 

24.11.2017 r. 

 warsztaty grupowe doradztwa zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie 

technik budownictwa – 14 uczniów, 

 warsztaty grupowe doradztwa zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie 

technik informatyk – 20 uczniów, 

 konferencja podsumowująca działania w ramach ETUZ 

7. 

Termin: 28.11.2017 r. 

Koordynator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

Wydarzenie: Warsztaty doradztwa zawodowego 

Opis działań:  

 warsztaty grupowe doradztwa zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 16 uczniów, 

 warsztaty grupowe doradztwa zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie 

mechanik pojazdów samochodowych -  12 uczniów. 

8. 

Termin: 7.11.2017 r., 30.11.2017 r. 

Koordynator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

Wydarzenie: wyjazd studyjny uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk do 

ZUT w Szczecinie (2 wizyty) oraz WSH TWP w Szczecinie (2 wizyty) 

Opis działań: udział uczniów w wykładzie i warsztatach prowadzonych przez pracowników 

uczelni 

Liczba uczestników: 20 uczniów w każdym wyjeździe 

 

 

 

 

 


