,,Szkoła zawodowa – mój wybór’’ – Mamy laureatkę etapu wojewódzkiego
Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Aleksandra Romańczyk uczennica Bieszczadzkiego Zespołu Szkół
Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych została laureatką etapu
wojewódzkiego
przez

Ogólnopolskiego

Ministerstwo

Edukacji

Konkursu

Narodowej.

organizowanego

Opiekę

merytoryczną

nad przygotowaniem pracy konkursowej sprawowała pani Wioletta Machowska
– wicedyrektorka szkoły oraz nauczycielka języka polskiego.
Do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej ze szkół ponadgimnazjalnych
w kategorii: praca pisemna wpłynęło w sumie 86 prac. W tej kategorii tylko
praca Aleksandry Romańczyk - uczennicy pierwszej klasy zasadniczej szkoły
zawodowej - zakwalifikowała się do etapu centralnego.
W

konkursie

wzięli

udział

uczniowie

szkół

gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych, którzy prezentowali swój talent w jednej z trzech
kategorii: praca pisemna, praca plastyczna lub film. Zadanie konkursowe
polegało na napisaniu pracy na temat:

„Szkoła zawodowa – mój wybór”.

Głównym celem konkursu było upowszechnianie kształcenia zawodowego
poprzez wybór i prezentację najlepszych prac uczniów. Uczestnicy musieli
wykazać się umiejętnościami, kreatywnością i takim sposobem prezentacji
tematu, który zachęci młodych ludzi do świadomego planowania własnej kariery
edukacyjno-zawodowej.
Prace konkursowe podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. W ocenie
formalnej brano pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, poprawność
merytoryczną informacji zamieszczonych w pracy konkursowej, kreatywność

i oryginalność ujęcia tematu, kompozycję i spójność pracy, zrozumiały przekaz
pracy oraz ogólne wrażenie estetyczne.
Aleksandra Romańczyk kształci się w zawodzie kucharz. W swojej pracy
konkursowej pt. ,,Przez żołądek do serca - zmagania Oli z wyborem zawodu’’
prezentuje walory tego wydawałoby się mało atrakcyjnego zawodu. Ola uważa,
że w kuchni też trzeba być fachowcem, dlatego postawiła na zawodowstwo,
postanowiła zostać mistrzynią smaków i dokonać rewolucji kulinarnych
w Bieszczadach. Laureatka jest zadowolona z takiego wyboru kariery
zawodowej. W swojej pracy podkreśla: ,,Z perspektywy czasu mogę stwierdzić,
że nie żałuję swojej decyzji. Szkolnictwo zawodowe jest super! Niesie ze sobą
same korzyści. Daje nadzieję na to, że w przyszłości można robić coś z pasją
i zdobyć za swoją pracę odpowiednie wynagrodzenie. Dla mnie satysfakcją
są jeszcze zadowolone miny koleżanek i kolegów, którzy po wypełnieniu
swoich żołądków przygotowanymi przeze mnie smakołykami mówią: ,,Ola z
Ciebie to prawdziwy Top Chef’’.
W przyszłości chciałabym rozwijać swoje kuchenne pasje, tak, aby w tym
oddalonym od świata bieszczadzkim zakątku wszyscy wiedzieli, że Ola umie
zdziałać cuda i trafić do każdego żołądka, a przez żołądek do serca’’.
Praca Aleksandry Romańczyk przeszła do etapu centralnego, którego wyniki
zostaną ogłoszone 10 czerwca. Naszej Laureatce życzymy sukcesu.

