Europejski wymiar kształcenia
w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
W nowym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele jarosławskiego „ Spożywczaka”
będą kształcić się oraz wymieniać doświadczenia zawodowe w Hiszpanii, Włoszech,
Niemczech, Anglii i na Ukrainie. Szkoła złożyła do Narodowej Agencji w Warszawie wnioski
na trzy projekty. Wszystkie zostały zakwalifikowane do realizacji, zajmując w rankingu
wysokie miejsca i otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych
Już we wrześniu rozpoczną się spotkania naszej młodzieży ze studentami
z Uzhgorodzkiego College Handlowo-Ekonomicznego przy Kijowskim HandlowoEkonomicznym Uniwersytecie Narodowym w ramach Wymiany Polsko-Ukraińskiej projektu
”Karpackie smaki na granicy dwóch kultur”. Będzie w nich uczestniczyć po 16 uczniów i 2
nauczycieli z obu szkół. Głównym celem jest wzmacnianie współpracy i wymiana
doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej. Efektem wspólnych działań będzie
poznanie systemu kształcenia zawodowego w branży gastronomiczno-turystycznohotelarskiej oraz porównanie metod nauczania i stosowanych środków dydaktycznych w obu
krajach, poprzez poznawanie tajników kuchni karpackiej. Jednym z rezultatów będzie
publikacja „Receptury kuchni karpackiej”.
Do uczniów skierowany jest również projekt „Mobilność szansą na sukces
zawodowy", akcja 1 – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia
Zawodowe w programie Erasmus+. Głównym celem projektu jest poszerzenie umiejętności
zawodowych, językowych, społecznych i personalnych potrzebnych przyszłym absolwentom
na europejskim rynku pracy. Weźmie w nim udział 46 uczniów klas II i III Technikum (technik
analityk, technik technologii żywności, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług
gastronomicznych) i Branżowej Szkoły I stopnia (zawód cukiernik). Uczniowie wyjadą na
czterotygodniowe praktyki zawodowe do Rimini, Drezna i Malagi. Dodatkowo będą
uczestniczyć w wycieczkach do Drezna, Malagi, Rimini, Lipska, Berlina, San Marino, Florencji,
Rondy, Gibraltaru. Poznają rówieśników z innych krajów i wymienią doświadczenia.
Uczniowie rozwiną poczucie własnej wartości oraz postawę otwartości i tolerancji wobec
innych kultur i zwyczajów. Zdobyte doświadczenia przełożą się na samodzielność
uczestników oraz podniosą ich samoocenę.
Nowoczesne kształcenie na wysokim poziomie oraz spełnianie oczekiwań uczniów
i ich rodziców wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji wszystkich pracowników szkoły.
Dlatego nauczyciele ZSSChiO napisali wniosek na projekt "Mobilność i kreatywność
gwarancją rozwoju” programu Erasmus+ w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji
szkolnej”, który będzie realizowany od listopada 2019 roku. Weźmie w nim udział
14 pracowników ZSSChiO, w tym: przedstawiciel dyrekcji, nauczyciele przedmiotów
ogólnokształcących i zawodowych oraz pracownicy administracji. Będą oni uczestniczyć w
jednej z mobilności: obserwacja pracy typu job shadowing w Niemczech, kurs z zakresu
stosowania narzędzi TIK w kreatywnej edukacji w Oxfordzie lub kurs języka angielskiego,
także w Oxfordzie. Rezultatem projektu będzie m.in. profesjonalizacja kadry odpowiadającej
za kształcenie kompetencji kluczowych i współpracę z instytucjami zagranicznymi. Realizacja
projektu oraz wdrożenie poznanych dobrych praktyk i innowacji przełoży się na wzrost
atrakcyjności oferty edukacyjnej ZSSChiO w Jarosławiu.
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