
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (ETUZ) w ZSP nr 3 

European Vocational Skills Week 

 realizowany jest w krajach Unii Europejskiej  w 

dniach 14–18 października 2019 r. 

W ZSP nr 3 wydarzenie w ramach  ETUZ odbyło 

się w dniu 17 października i zostało poprzedzone 

oddaniem do użytku siedmiu nowoczesnych 

specjalistycznych pracowni kształcenia zawodowego  o wartości ok. 1mln zł. 

Kształcenie i szkolenia zawodowe dla wszystkich i umiejętności potrzebne w 

życiu to tematy przewodnie czwartego już ETUZ, zapowiedziała w swoim 

wystąpieniu Marianne Thyssen, komisarz europejska ds. zatrudnienia, spraw 

społecznych, umiejętności i mobilności pracowników. Wystąpienia  mogli 

wysłuchać uczestnicy spotkania , którymi oprócz zaproszonych gości byli 

uczniowie klas ósmych szkół podstawowych  z Malborka i  powiatu 

malborskiego  oraz uczniowie ZSP nr 3. 

Pani Komisarz  przekazała szkole  materiały promujące  wydarzenie np.t-shirty , 

którymi zostali obdarowani uczestnicy spotkania. 

Projekt organizowany przez Komisję Europejską, składa się z cyklu wydarzeń 

mających na celu przywrócenie pozytywnego wizerunku edukacji zawodowej 

oraz promocji kształcenia i szkoleń zawodowych. Edukacja zawodowa jest 

świetnym wyborem, który wyposaża ludzi w umiejętności niezbędne na rynku 

pracy w XXI wieku oraz otwiera wiele możliwości rozwoju dalszej kariery 

zawodowej.  

Tegoroczne  wydarzenie w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3 skupiło się  

na podsumowaniu działań realizowanych w ramach projektu systemowego 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Projekt: POWERVET - 2018-1-PL01-KA102-048283 Przyszli Eurofachowcy 

uczą się w Malborku - Future European professionals learn in Malbork 

realizowanego przez szkołę. 



Program wydarzenia obejmował : 

1. Wystąpienie  Wicestarosty Malborskiego Waldemara  Lamkowskiego oraz 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku   Jana 

Stawickiego 

2. Wystąpienia zaproszonych gości: 

 „Co zrobić aby osiągnąć sukces zawodowy”- Jarosław Filipczak wiceprezes 

Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza , przedsiębiorca 

 „Koncepcja tożsamości zawodowej – wybierz swój model działania i 

realizuj cele”- Kamila Wodnicka konsultant powiatowy w zakresie  

doradztwa edukacyjno-zawodowego 

3.    Przyszli Eurofachowcy uczą się w Malborku –  doświadczenia  ZSP nr 3 w 

realizacji projektów dotyczących staży zawodowych  (prezentacja: 

koordynator projektu Joanna Szymańska-Cybulska) 

4.    Informatyk w Londynie – praktyki w Chiswick Computer (prezentacja: 

uczniowie Dawid Żmuda, Karol Groszkowski) 

5.    Przez żołądek do serca, czyli włoskie smaki od kuchni -  praktyki w 

restauracji BOUNTY RIMINI ADVENTURE CLUB (prezentacja: 

uczniowie Julia Wasilewicz, Jakub Czwerenko) 

6.    Kocie spojrzenie na Lizbonę – praktyki w Hotelu Gat Rossio 

(prezentacja: uczniowie  Julia Komar, Weronika Honory, Kacper 

Łubkowski) 

7.    Odkrywamy Europę po godzinach!  (prezentacja: uczniowie Izabela 

Jagielska, Mikołaj Gaweł) 

8.    Podsumowanie projektu – zakończenie konferencji 

 


