Podsumowanie realizacji projektu Erasmus+ Europejski charakter edukacji
zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” połączone z konferencją na
temat międzynarodowej współpracy w realizacji projektów przez ZSSChiO
W dniu 18 maja 2017 roku w Restauracji „Klasyczna” w Jarosławiu odbyło się
uroczyste zakończenie działań w ramach projektu Erasmus+ realizowanego
w latach 2015-2017 w naszej szkole. Projekt był współfinansowany w ramach
programu Unii Europejskiej, SEKTOR: Kształcenie i szkolenia zawodowe AKCJA 1
„Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”,
całkowita kwota dofinansowania wynosiła 168 162,00 euro / 707 844,3 zł. W
projekcie uczestniczyło 66 uczniów z technikum i ZSZ reprezentujących kierunki
technik analityk, technik technologii żywności oraz cukiernik. Wysoką jakość
działań projektowych, w tym zagranicznych praktyk zapewniła bardzo dobra
współpraca z naszymi partnerami: Vilalis GMBH w Lipsku, SBG w Dreźnie, Europa
Direkt w Dreźnie oraz Sistema Turismo w Rimini oraz współpraca wielu osób
zaangażowanych w realizację planowanych zadań. Realizowany projekt zawierał
elementy ECVET – europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i
szkoleniu zawodowym. Dzięki temu możliwe było zrealizowanie programu praktyk
zawodowych w Niemczech oraz we Włoszech i zaliczenie przedmiotu po powrocie
w szkole zgodnie z obowiązującym regulaminem równoznaczne z uznaniem
zdobytych za granicą wiadomości i umiejętności.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele organu prowadzącego





Pan Tadeusz Chrzan Starosta Jarosławski
Pani Lucyna Paulo Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
Pani Agnieszka Mroczka Skarbnik Powiatu Jarosławskiego
Pan Zdzisław Koniuch Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Turystyki

Podsumowanie projektu miało charakter europejski, gośćmi szczególnymi byli
przedstawiciele niemieckich instytucji partnerskich: Pan Jens Hoffman SBG
Drezno, Pani Małgorzata Worona i Pan Martin Kozlowski Vitalis Lipsk oraz włoski
pracodawca Pan Mario Pappano Taverna degli Artisti Rimini.
W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych,
nauczyciele – koordynatorzy projektów Erasmus+ oraz PO WER realizowanych

obecnie w Powiecie Jarosławskim. Obecni byli także przedstawiciele instytucji
i zakładów pracy którzy pomagali w realizacji przedsięwzięcia: Pan Henryk
Grymuza z Powiatowego Urzędu Pracy oraz Pani Iwona Sanakiewicz Fabryka
Ciast i Cukrów Gurgul w Jarosławiu.
Uczestnicy tegorocznych mobilności podzieli się swoimi doświadczeniami
projektowymi oraz wrażeniami z Lipska, Drezna i Rimini prezentując przebieg
praktyk oraz organizację czasu wolnego. Za najważniejsze rezultaty projektu
uczniowie uznali poszerzenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych
(otwartość, samodzielność, odpowiedzialność) poznanie kultury oraz warunków
pracy we włoskich cukierniach i niemieckich laboratoriach. Grupę Europa Direkt
reprezentowała Karolina Cwynar z klasy IIITaf która odbywała praktykę w firmie
ABX GmbH w Radebergu produkującej peptydy i specjalizującej się w medycynie
nuklearnej. Doświadczenia cukierników z Rimini i Lipska podsumowała Kinga
Zawiślak z klasy II cukiernik oraz Patrycja Pakuła i Ania Bielówka z klasy III
cukiernik. Gabrysia Wojdyła i Karolina Paluch podzieliły się wrażeniami w imieniu
grupy SBG z Drezna.
Certyfikaty potwierdzające udział w projekcie i zdobyte kompetencje wręczali
uczestnikom tegorocznych mobilności Pani Lucyna Paulo Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw Społecznych, Pani Dorota Wierzbińska-Dubaj Dyrektor ZSSChiO
oraz przedstawiciele instytucji partnerskich.
Druga część spotkania miała formę konferencji poświęconej wymianie
doświadczeń i współpracy w realizacji projektów. Jens Hoffman, Małgorzata
Worona oraz Mario Pappano podzielili się długoletnimi doświadczeniami w
realizacji projektów oraz przedstawili perspektywy dalszej współpracy. Pani
Dyrektor Lidia Sobczyńska przedstawiła historię projektów realizowanych w naszej
szkole
podając dane liczbowe dotyczące ilości uczestników oraz kwot
dofinansowania. Pan Władysław Płoszaj prezentował wnioski i spostrzeżenia w
różnych aspektach, jako współautor wniosku, jako dyrektor szkoły, jako osoba
monitorująca przebieg praktyk oraz jako uczestnik projektu. Na zakończenie Pan
Robert Porczak przedstawił korzyści udziału w projektach omawiając swoją ścieżkę
rozwoju. Zarówno zagraniczni partnerzy jak i pracownicy ZSSChiO prezentując
swoje doświadczenia podkreślali wpływ projektów na rozwój kompetencji
uczestników oraz ich aktywną postawę na rynku pracy. Wszyscy uczestnicy

spotkania byli zgodni, że efekty działań projektowych podnoszą jakość kształcenia
zawodowego i umożliwiają uczniom zdobycie kompetencji zawodowych na
europejskim poziomie.
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