
Projekt Erasmus+ „Mobilność uczniów szansą na rozwój zawodowy” poszerzył 
horyzonty oraz otworzył umysły 46 uczniom z Zespołu Szkół Spożywczych, 

Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 
 

We wtorek 26 października w Sali gimnastycznej odbyła się uroczystość podsumowująca 
rezultaty działań  projektowych realizowanych od września 2019r. Rangę uroczystości 
podniosła obecność władz Powiatu Jarosławskiego: Pana Stanisława Kłopota Starosty 
Jarosławskiego, Pani Marty Kurpiel Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Pani 
Elżbiety Pazyniak  Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Pana Konrada 
Sawińskiego. 

Spotkanie zaszczycili  swoją obecnością greccy partnerzy projektu Państwo Honorata 
Domachowska-Lawansioti  i Antonis Lawansioti właściciele Hotelu Honorata w Paralii, którzy 
organizowali tegoroczne greckie mobilności i po raz pierwszy przyjechali do naszego miasta.  
Na spotkanie przybyli dyrektorzy jarosławskich szkół: 

 Pani Jolanta Moskwa  Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu 
 Pan Adam Tomaszewski Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

w Jarosławiu 
 Pani Małgorzata Czyż   Dyrektor Zespołu Szkół zawodowych i Rolniczych w Radymnie 
 Pani Justyna Nalepa – Harpula   Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólno-

kształcących w Jarosławiu 
Gośćmi uroczystości byli także nauczyciele/koordynatorzy i uczniowie wymienionych szkół. 
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele pracodawców Pan Tadeusz Słowik Restauracja 
Klasyczna w Jarosławiu oraz Pan Marcin Lewicki Mondelez Production Polska Sp. z o.o. 
Wśród gości byli  nauczycieli naszej szkoły, którzy pełnili funkcję opiekunów podczas praktyk 
oraz prowadzili zajęcia przygotowujące do wyjazdu: 
Pan Grzegorz Lewkowicz, Pani Małgorzata Hopko-Pajda, Pani Bernadetta Chrzan, Pani Hanna 
Wojciechowska-Kiwior, Pan Robert Porczak, Pan Wojciech Bęś, PaniJolanta Szyler, Pani 
Marta Pels, Pani Ewelina Maciejowska, Pani Wioletta Stoch, Pani Anna Skowron, Pani 
Renata Misztal, Pani Iwona Krzeszowiec. Zaproszenie przyjęli także Pani Lidia Sobczyńska 
oraz Pan Władysław Płoszaj.  
 

W spotkaniu uczestniczyli Pan Krzysztof Czubocha przewodniczący Rady Rodziców oraz 
pracownicy administracji i obsługi w ZSSChiO: Pani Teresa Fic, Pani Katarzyna Bukowa, Pani 
Magdalena Poczaj, Pani Jolanta Trelka, Pani Renata Radzyniak-Dziobek. 

 
Projekt  „Mobilność uczniów szansą na rozwój zawodowy” " Nr 2019-1-PL01-KA102-

062300  współfinansowany był w ramach programu Unii Europejskiej SEKTOR: Kształcenie 
i szkolenie zawodowe AKCJA 1 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia 
zawodowego”. Jego realizacja rozpoczęła się 1 września 2019 roku i była zaplanowana na 



dwanaście miesięcy. Ze względu na pandemię koordynatorzy dwukrotnie aneksowali umowę 
z Narodową Agencją wydłużając termin realizacji projektu do 31 października 2021r.  
Wydłużenie terminu, dwukrotna rekrutacja uzupełniająca, zmiana partnerów projektu, zmiana 
krajów realizacji mobilności to niektóre z wyzwań, z jakimi zmierzyli się koordynatorzy działań. 
W ramach projektu 10 uczniów z kierunku technik analityk zrealizowało praktyki zawodowe 
w ośrodku szkoleniowym SBG Drezno, a 36 uczniów z kierunków cukiernik, technik technologii 
żywności, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych zrealizowało 
programy praktyk zawodowych i staży w hotelu Honorata w Paralii.  Mobilności pozwoliły 
uczestnikom na rozwój kompetencji zawodowych, językowych oraz społecznych, miesięczny 
pobyt za granicą był okazją do przełamania barier językowych, poznania kuchni i kultury 
krajów goszczących.   

Podczas wtorkowego spotkania uczestnicy projektu bogatsi w wiedzę oraz 
doświadczenia przedstawili rezultaty projektu. Podzielili się swoimi doświadczeniami 
i wrażeniami, podziękowali osobom zaangażowanym w realizację programu przygotowującego 
oraz mobilności.  

Greccy partnerzy projektu Pani Honorata Domachowska-Lawansioti i Pan Antonis 
Lawansioti oraz Dyrektor szkoły Pani Dorota Woerzbińska-Dubaj uroczyście wręczyli 
dwudziestu czterem uczniom i dwunastu  absolwentom certyfikaty  Europass Mobilność oraz 
certyfikaty potwierdzające realizację mobilności. 
 

W imieniu koordynatorów oraz uczestników projektu Erasmus+ „Mobilność uczniów 
szansą na rozwój zawodowy” serdecznie dziękujemy Wszystkim Osobom zaangażowanym 
w realizację  przedsięwzięcia. Pomoc oraz zaangażowanie Wielu Osób pozwoliło uczestnikom 
poszerzyć horyzonty oraz zdobyć cenne doświadczenia zawodowe i życiowe.  
Podziękowania kierujemy do pracowników Narodowej Agencji na czele z Dyrektorem Panią 
Izabelą Laskowską za okazaną pomoc i wsparcie w podejmowaniu trudnych decyzji.  
Serdecznie dziękujemy Osobom, które pomogły zorganizować spotkanie podsumowujące 
projekt: Pani Wioletta Stoch, Pani Marta Pels, Pan Robert Porczak, Pan Grzegorz Lewkowicz, 
nauczyciele wychowania fizycznego.  
 
Dziękujemy młodzieży za obsługę techniczną oraz oprawę wokalną uroczystości.  
 
U. Machaj, B.Wojciechowska  
 
 
 


