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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie po raz drugi aktywnie uczestniczył 

w  Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych pod hasłem „Odkryj swój talent”, który 

został zorganizowany z inicjatywy Komisji Europejskiej. Celem wydarzenia było podniesienie 

atrakcyjności i wizerunku kształcenia zawodowego w Europie. Główne wydarzenia w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zrealizowane zostały w dniach od 20 do 24 listopada 

2017 r.  

W dniu 20 listopada 2017 r. dyrektor szkoły, pani Adriana Salamończyk i  koordynator 

do spraw współpracy międzynarodowej w ZSP w Chojnie - pan Janusz Cezary Salamończyk, 

uczestniczyli w konferencji „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia 

zawodowego, inaugurującej Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce. 

Konferencja odbyła się w Warszawie i została zorganizowana przez  Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji. Głównym celem konferencji była promocja kształcenia i szkolenia 

zawodowego poprzez prezentację doświadczeń i dobrych praktyk w  zakresie działań na rzecz 

rozwoju kompetencji, umiejętności i talentów. W tym dniu rozpoczęły się również Dni Kariery 

w ZSP w Chojnie, podczas których uczniowie z klasy II  mechanik pojazdów samochodowych 

oraz klasy III Technikum Budowlanego, realizowali zajęcia z doradztwa grupowego. Zajęcia 

realizowane były w formie warsztatowej i  obejmowały tematykę aktywnych metod 

poszukiwania pracy, a także klasyfikacji umiejętności w kontekście przygotowania do 

rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty poprowadziła pani Ewa Jaklewicz – Walewicz, konsultant 

ds. doradztwa zawodowego z  Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Szczecinie. 

 

 
Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego w kl. II MPS 



 
Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego w kl. III TB 

 

W dniu 21 listopada 2017 r. zrealizowaliśmy dwa wydarzenia w ramach Europejskiego 

Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Były to zajęcia pokazowe, w wykonaniu grupy 

pokazowej z Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oraz  Dzień Otwarty dla 

uczniów klas III Gimnazjum w Chojnie. 

 W zajęciach pokazowych, w wykonaniu studentów i pracowników Wyższej Szkoły 

Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, wzięli uczniowie technikum zawodowego w  zawodach 

technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych. Podczas spotkania, młodzież 

obserwowała przygotowanie potrawy ( makaron z krewetkami w sosie śmietanowym) oraz 

uczestniczyła w niezwykłym wydarzeniu, jakim był pokaz carvingu (sztuka rzeźbienia w 

owocach i warzywach) w wykonaniu studentki III roku WSHiG w  Poznaniu. Pani Andżelika 

zajęła III m w Chorwacji w mistrzostwach carvingu, a także VI  miejsce w Mistrzostwach 

Seniorów w Polsce. 



 
 

 
Przygotowanie potraw 



 
Pokaz carvingu 

 

Po pokazie odbył się panel dyskusyjny z udziałem uczniów ZSP w Chojnie i grupy pokazowej 

WSHiG w Poznaniu.  

 Dzień Otwarty dla gimnazjalistów stał się znakomitą okazją do zaprezentowania 

uczniom z gimnazjum oferty kształcenia w naszej szkole, pokazania praktycznej strony 

zawodów, a także zwiedzenia pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt i urządzenia. 

Na  naszych gości czekały pracownie: gastronomiczna, obsługi konsumenta, hotelarska, 

diagnostyczna, samochodowa, projektowo - budowlana, informatyczne oraz stolarska.  



 
Zwiedzanie pracowni stolarskiej 



 
Zwiedzanie pracowni stolarskiej 



 
Zwiedzanie pracowni diagnostycznej 

 

Zwiedzanie pracowni projektowo - budowlanej 

 

Gimnazjaliści uczestniczyli w pokazie umiejętności zawodowych uczniów ZSP w Chojnie. 

Podczas prezentacji stoisk promocyjnych we wszystkich zawodach, mogli uzyskać 

szczegółowe informacje od nauczycieli i uczniów, dotyczące funkcjonowania szkoły 

i  poszczególnych kierunków kształcenia. 



 
Prezentacja kierunków kształcenia: LO kierunek biologiczno – chemiczny 

 

 
Prezentacja kierunków kształcenia: ZSZ kierunek wielozawodowy – fryzjer 



Prezentacja kierunków kształcenia: technikum informatyczne 

 

Prezentacja kierunków kształcenia: LO kierunek matematyczno - ekonomiczny 

 

Kolejnym punktem Dni Otwartych była prezentacja multimedialna „Mobilność zawodowa 

za  granicą”, którą przedstawił pan J.C. Salamończyk. Uczniowie z gimnazjum 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” 

 

Ciekawym akcentem Dni Otwartych była prezentacja oferty szkoły w zakresie zajęć 

pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz klubów działających w naszej szkole. 



 
Oferta zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz klubów działających 

w ZSP w Chojnie 

 Pobyt uczniów klas III gimnazjum w Chojnie zakończył się wystąpieniem dyrektor 

szkoły pani Adriany Salamończyk, która serdecznie podziękowała nauczycielom i uczniom 

z  gimnazjum za przyjęcie zaproszenia, przybliżyła ofertę edukacyjną szkoły, zapewniając, 

że  każdy uczeń, który wybierze nasza szkołę, będzie w niej bezpieczny, otrzyma odpowiednie 

wykształcenie, a także będzie miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań.  



Przemówienie dyrektor szkoły pani Adriany Salamończyk 

 

Dyrektor szkoły zaprosiła gimnazjalistów na pokaz musztry i ratownictwa, w wykonaniu 

uczniów z klas mundurowych i szkolnej grupy WOPR. Pokazy zostały nagrodzone gromkimi 

brawami.  

 

 
Pokaz ratownictwa 

 



Pokaz musztry 

 

Pokaz musztry 

 

Dopełnieniem tak ważnego wydarzenia był poczęstunek dla gimnazjalistów, przygotowany 

przez uczniów ZSP w Chojnie. 



 
 

Organizacja Dnia Otwartego umożliwiła uczniom z gimnazjum poznanie warunków, w jakich 

uczy się młodzież ZSP w Chojnie. Pozwoliła na pokazanie z bliska świata zawodów, 

możliwości, jakie na rynku pracy otwierają przed nimi konkretne zawody.  

 22 listopada odbyła się kontynuacja zajęć z doradztwa grupowego w klasie II monter 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz w klasie III technik hotelarstwa. 

Zajęcia prowadzone były przez panią Ewę Jaklewicz – Walewicz. W tym dniu odbyły 

się  również spotkania z lokalnymi pracodawcami z branży IT, motoryzacyjnej i budowlanej. 

Uczniowie z klasy III technikum informatycznego spotkali się z właścicielem firmy 

komputerowej JP Komputer Serwis, panem Jakubem Pierzgalskim, zaś uczniowie z klasy 

III  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i uczniowie z klasy 

III  technikum budowlanego z właścicielem firmy usługowo – budowlanej „Dankom”, panem 

Danielem Błażkiewiczem. Klasy II i III mechanik pojazdów samochodowych miały okazję 

rozmowy z właścicielem warsztatu samochodowego „Auto Serwis Piotrowscy”, panem 

Łukaszem Piotrowskim. 

 



Spotkanie z pracodawcą z branży IT 

 

 
Spotkanie z pracodawcą z branży budowlanej 



Spotkanie z pracodawcą z branży motoryzacyjnej 

 

Każde spotkanie z pracodawcą pozwoliło młodzieży na bezpośredni kontakt 

z  przedstawicielami danego zawodu, przybliżyło specyfikę pracy w danym zawodzie 

pokazując, że rynek pracy charakteryzuje się dużą dynamiką zmian. Pracodawcy określili 

również swoje wymagania wobec przyszłych pracowników. Młodzi ludzie zyskali wiedzę, 

która pozwoli im na zapoznanie się z tymi zmianami, aby móc swobodnie i efektywnie poruszać 

się w świecie zawodów i potrzeb współczesnego rynku pracy. Uczniowie, w  rozmowach z 

pracodawcami, uzyskali odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań.  

23 listopada 2017 r. był dniem poświęconym doradztwu grupowemu, podczas którego, 

szkolny doradca zawodowy - pani Dorota Szwiec, przeprowadziła zajęcia warsztatowe 

w  klasie IH/Ż oraz w klasie II WZ. Warsztaty poświęcone były tematyce identyfikacji 

własnych umiejętności na podstawie zainteresowań oraz jak kompetencje zawodowe zbliżają 

do sukcesu. 



Zajęcia z doradztwa grupowego w klasie I H/Ż 

 

24 listopada 2017 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację wydarzeń 

i  działań, zrealizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 

w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Podczas konferencji, szkolny doradca 

zawodowy pani Dorota Szwiec i koordynator do spraw współpracy międzynarodowej w ZSP 

w Chojnie, pan Janusz Cezary Salamończyk, przedstawili prezentację multimedialną, 

omawiając wszystkie wydarzenia i działania realizowane w ramach Europejskiego Tygodnia 

Umiejętności Zawodowych, które rozpoczęły się w naszej szkole od 15 września 2017 r.  

 

 
 



 
Konferencja podsumowująca Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 

 

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, to wydarzenie cieszące się dużym 

zainteresowaniem, wśród uczniów oraz zaproszonych gości. 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. W 

realizację wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zaangażowani byli uczniowie, nauczyciele oraz 

pracownicy szkoły. Razem w powyższych wydarzeniach udział wzięło 342 osoby. 

doradca zawodowy 

mgr Dorota Szwiec 


