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Wydarzenia związane z czwartą edycją Europejskiego Tygodnia Umiejętności 

Zawodowych zorganizowane zostały przez Komisję Europejską (we współpracy z fińską 

prezydencją) w Helsinkach w dniach 14–18 października 2019 r. Byłam tam, widziałam i co 

najważniejsze reprezentowałam szkołę i kraj.  

Tydzień ma na celu promowanie kształcenia i szkolenia zawodowego i szerzenie 

przesłania, że kształcenie i szkolenie zawodowe może być doskonałym wyborem zarówno dla 

młodzieży, jak i dorosłych. W ramach Tygodnia zmobilizowano tysiące osób z całej Europy  

w celu promowania kształcenia i szkolenia zawodowego oraz podkreślenia konkretnych 

możliwości, jakie daje ta ścieżka kształcenia. 

W 2019 r. szczególny nacisk położono na „kształcenie i szkolenie zawodowe dla 

wszystkich – umiejętności przydatne przez całe życie”. Głównym tematem Tygodnia 

ponownie było „odkrywanie swoich talentów”. W tegorocznej edycji nacisk położono też na 

fakt, że uczenie się przez całe życie może dać nowe możliwości i lepsze perspektywy kariery,  

a kształcenie i szkolenie zawodowe może być doskonałym wyborem dla każdego i na każdym 

etapie życia. 

Moja podróż zaczęła się na katowickim lotnisku. Nie było łatwo, gdyż każdy miał 

inne informacje na temat bagażu i mojej dalszej podróży do Warszawy, a później do 

Helsinek. Ostatecznie jednak wysiadłam z samolotu w Finlandii i… przez godzinę szukałam 

studentów, którzy mieli mnie (oraz pozostałych uczestników kongresu) przywitać i pomóc 

w transporcie do hotelu. Studenci się nie pojawili, jednak jakoś dałam radę. Najpierw poszłam 

do jednej  informacji, ale pani nie była w temacie. Potem przeszłam się na spokojnie jeszcze 

raz po lotnisku i w końcu podeszłam do innej informacji. Pan był bardzo pomocny 

i uprzejmy. Najpierw podałam mu telefon z translatorem, wcześniej uprzedzając, ze nie 

mówię dobrze po angielsku,  potem pokazałam maila, a następnie bez jakiegoś większego 

problem rozmawiałam w obcym języku. Dostałam mapę, na której Pan zaznaczył mi, gdzie 

mam iść i czego szukać, i tak bawiłam się w grę terenową, takie podchody, a elementem do 

znalezienia był hotel. Oczywiście, miałam wielu pomocników (mieszkańców), którzy okazali 

się bardzo serdeczni i zdecydowana większość dobrze mówiła po angielsku. Transport 

z walizką po wielkim mieście zajął mi troszkę czasu, ale dotarłam do hotelu. Odpoczęłam, 

przebrałam się w suche rzeczy, gdyż podczas mojej gry terenowej towarzyszył mi deszcz 

i poszłam troszkę pozwiedzać okolice. 

Następny dzień okazał się być nie mniej emocjonującym. Pierwsze konferencje 

i piesza wędrówka do hali spotkań, oddalonej od hotelu o 2 km (zgodnie z informacjami 



z Google maps). Wyszłam z hotelu dużo wcześniej, żeby się nie spóźnić, ale – niestety – nie 

udało mi się dotrzeć do celu punktualnie  😊. 

Gdy wyszłam z hotelu, poznałam Gustawa, który też szukał tej hali. Zaproponował, 

abyśmy poszli razem. Miałam problem z telefonem, mężczyzna miał mapę, więc się  

zgodziłam Punktem, którego szukaliśmy była biała katedra w stolicy i po dość długim czasie 

znaleźliśmy ją. Gustaw w czasie spaceru rozmyślił się jednak i nie poszedł na konferencję, 

Szkoda, że nie poinformował mnie o zmianie planów z wyprzedzeniem, bo ja się spóźniłam, 

a miałam  

2 godziny zapasu. W końcu jednak dotarłam na miejsce, gdzie czekała mnie kontrola osobista  

i formalności. Znowu nie było łatwo. Musiałam zadzwonić do Pani Ani- organizatorki 

z informacja, że jestem na miejscu.. Spotkałam się z nią na chwilę, dostałam niezbędne 

informacje i zostałam zapoznana z moimi ,,ciociami na weekend”.  

W kongresie brały udział 2 Polki ( p. Kasia i p. Eleni), które miały mi pomóc i wziąć 

w opiekę. Konferencje trwały do późnego wieczora, a ostatnia, warsztatowa, przeznaczona 

była dla młodzieży korzystającej z programu Erasmus +. 

W środę wzięłam udział w wyjazdowym meetingu i zwiedzałam pobliska szkołę 

gastronomiczną. Nasza 23 osobowa grupa została losowo podzielona na mniejsze grupy. 

Po chwili okazało się ze jestem z Turkiem, Finką i Polką mieszkającą w UK- Magdą. Byłam 

uratowana 😊. Szkoła zrobiła na mnie wielkie wrażenie, szczególnie wyposażenie pracowni 

gastronomicznych. Mam nadzieję, że nasze pracownie też będą tak wyglądać po remoncie. 

Następnie wróciliśmy na konferencje. Magda mieszka w Irlandii i poznała mnie z Samuelem, 

który był w top 2 na najlepszego studenta. 

W czwartek ostatni dzień i wielka gala rozdania nagród. Rano konferencje, a po 

lunchu miałam możliwość zobaczyć pobliską szkołę wyższą. Byłyśmy z Magdą zachwycone 

wyposażeniem i możliwościami, jakie młodzież ma po skończeniu studiów. A wieczorem 

gala gdzie i uroczyste wręczenie nagród w różnych dziedzinach. Samuel otrzymał nagrodę 

Najlepszego studenta.  

Piątek??? Wszystko, co dobre, kończy się szybko. Czas wracać. Ostatnia poranna 

konferencja i najbliższym pociągiem na lotnisko. Dobrze, ze towarzyszyła mi Magda, bo na 

lotnisku okazała się bardzo pomocna podczas odprawy. 

 Cztery dni w Helsinkach były bardzo pracowite i udane. Mam nadzieję, że podołałam 

zadaniu i godnie reprezentowałam nasz kraj i naszą szkołę 😊 
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