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O szkole

Z

Praktyki zawodowe
23.10 – 03.11.2017
04.06 – 15.06.2018

opinie uczestników

Miejsce odbywania praktyk:
Grecja, rejon Riwiery Olimpijskiej.
Partner projektu:
Olympus Education Services
„Dzięki programowi Erasmus+ miałam okazję, pojechać
za granicę. Zwiększyłam swoje szanse na znalezienie
pracy w Polsce jak i za granicą. Poprawiłam swoje
umiejętności językowe. Poznałam nowe osoby i inne
metody nauczania.”
„Zdobyłam wiele umiejętności i nowych doświadczeń,
pogłębiłam swoją wiedzę zarówno zawodową jak
i kulturową. Bardzo dobrze zorganizowany staż, świetne
warunki mieszkalne. Miałam okazję skosztować greckiej
kuchni, zwiedzić cudowne miejsca. Dzięki odbytemu
stażowi bardzo pozytywnie oceniam Greków, ich
gościnność i uprzejmość.”
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espół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie
Podlaskim funkcjonuje od 1945 roku. W skład
Zespołu Szkół wchodzą: 3-letnie liceum ogólnokształcące
i 4-letnie technikum. W liceum uczniowie kształcą się
głównie w klasach z zajęciami dodatkowymi straży
granicznej i policji. W technikum nauka odbywa się
w dwóch zawodach: technik hodowca koni i technik
mechanizacji rolnictwa. Wśród uczniów technikum
dużą popularnością cieszy się klasa technik hodowca
koni, do której przybywają uczniowie z wielu zakątków
Polski. Jest to klasa dla zainteresowanych hodowlą
i użytkowaniem koni, miłośników agroturystyki i jazdy
konnej. Patronat nad tym kierunkiem objęła Stadnina
Koni w Janowie Podlaskim, zapewniając uczniom
najlepszą bazę praktyczną do nauki tego zawodu.
Niewiele osób w Polsce może pozwolić sobie na jazdę na
arabach czystej krwi. Absolwenci technikum kształcącego
w zawodzie technik hodowca koni mogą być zatrudnieni
w gospodarstwach indywidualnych i innych jednostkach
zajmujących się hodowlą i użytkowaniem koni, takich
jak: stadniny koni, stada ogierów, tory wyścigów
konnych, kluby jeździeckie, ośrodki rekreacji i turystyki
konnej, ośrodki hipoterapii. Uczniowie z kierunku
technik mechanizacji rolnictwa również partycypują
w warsztatach i zajęciach praktycznych, które umożliwiają
im znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia
w zawodzie po ukończeniu szkoły. Dbając o rozwój nie
tylko wiedzy teoretycznej ale również umiejętności
użytkowych uczniów szkoła angażuje się w projekty
pozaszkolne, m.in. staże zawodowe realizowane
w ramach programu Erasmus+ - umożliwiając młodzieży
rozwój światopoglądu, wiedzy o zawodzie oraz zdolności
językowych. Obecnie w janowskiej szkole uczy się 330
uczniów. Szkoła zatrudnia 54 nauczycieli przedmiotów
ogólnokształcących i zawodowych, posiadających pełne
kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
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o projekcie

P

rojekt „Stażyści z Naruszewicza = poprzez praktykę
zagraniczną prosto na rynek pracy” adresowany był
do uczniów naszej szkoły kształcących się w kierunkach
technik hodowca koni (40 osób) oraz technik
mechanizacji rolnictwa (24 osoby). Inicjatywa podjęta
została z bezpośredniej potrzeby ciągłego udoskonalania
umiejętności praktycznych uczniów, konieczności
zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia
zawodowego przez szkołę, wsparcia młodzieży w ich
dążeniu do uzyskania jak największego poziomu wiedzy
i umiejętności technicznych oraz odpowiedzi na
wymagania, jakie w stosunku do osób wchodzących
w niedługim czasie na rynek pracy stawiają pracodawcy.
Założenia projektu korespondują z dążeniem
do osiągnięcia celów strategii z zakresu rozwoju
konkurencyjności, poprawy warunków zatrudnienia
i wzrostu gospodarczego dzięki skuteczniejszej integracji
rynku pracy oraz większej mobilności młodych osób.
Działania te są niezmiernie istotne z perspektywy
odpowiedniego przygotowania osoby wkraczającej na
rynek pracy nie tylko pod względem wiedzy i praktycznych
umiejętności zawodowych ale także predyspozycji
osobistych. Specyfika dzisiejszego rynku pracy oparta
jest bowiem w dużej mierze na aspiracjach osobistych:
pewności siebie, zdolności szybkiego i skutecznego
podejmowania decyzji oraz wiary we własne możliwości.
Poznając zasady funkcjonowania i wymagania
stawiane przez rynek pracy w krajach partnerskich Unii
Europejskiej nasi uczniowie pokonali bariery związane
z obawą o dostosowanie się do warunków zatrudnienia
oraz są w pełni świadomi posiadanych przez siebie
umiejętności. Udział w stażu zawodowym poprzedzony
został przygotowaniem językowym (20 godzin),
kulturowo-pedagogicznym (10 godzin) oraz zajęciami
z zakresu doradztwa zawodowego (5 godzin).
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Techników mechanizacji
rolnictwa

Techników Hodowców Koni
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cele szegółowe

P

oza rozwojem i nabyciem przez młodzież zdolności
użytkowych i interdyscyplinarnych celem projektu był
rozwój kompetencji językowych i miękkich uczniów oraz
zwiększenie poziomu ich mobilności zawodowej. Dzięki
partycypacji w stażu zawodowym w Grecji uczniowie
rozwinęli kompetencje i aspiracje zawodowe; udoskonalili
zdolności posługiwania się językiem angielskim; poznali
kulturę i warunki organizacji życia i pracy innego kraju UE,
zwiększyli świadomość dotyczącą wartości europejskich,
przełamali bariery społeczne i osobiste ograniczające
podejmowanie
wyzwań
edukacyjno-zawodowych
oraz wykształcili odpowiednie postawy społeczne
takie jak: wzbogacenie interpersonalnych kontaktów
międzyludzkich, niwelacja stereotypowego postrzegania
odmiennej kultury, umiejętność rozwiązywania
konfliktów i radzenia sobie ze stresem i zdolność
aklimatyzacji w nowym środowisku. Realizacja projektu
wpłynęła także na podniesienie jakości i atrakcyjności
kształcenia zawodowego w naszej szkole. W projekcie
„Stażyści z Naruszewicza – poprzez praktykę zagraniczną
prosto na rynek pracy” wyodrębnione zostały również
cele szczegółowe odpowiadające kierunkom nauczania
objętym dofinansowaniem. Dla uczniów kształcących się
w kierunku technik hodowca koni celem było rozwinięcie
wiedzy praktycznej związanej ze stwarzaniem warunków
do hodowli koni, oceną ich stanu zdrowia i stanu
fizycznego, przygotowaniem koni do jazdy oraz pracy
w rekreacji i turystyce jeździeckiej, a także z rodzajami
szlaków konnych i ich oznakowaniem. Dla uczniów
z kierunku technik mechanizacji rolnictwa priorytetem
było doskonalenie wiedzy użytkowej z zakresu warunków
pracy maszyn rolniczych, powstawania usterek podczas
ich funkcjonowania, naprawy powstałych defektów
oraz uszkodzeń sprzętu, jak i również poznanie zaplecza
technicznego w innym kraju UE.
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technik
hodowca
koni
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U

czniowie z kierunku technik hodowca koni
wykonywali obowiązki stażowe w firmie Pierias
Endurance Team. Podczas prac w stajni wykonywali
codzienne zabiegi pielęgnacyjne koni. Nauczyli się
również dobierać pasze do odpowiednich grup koni
oraz sporządzać preliminarz dawkowania pokarmu.
Uczestnicy dbali o porządek i czystość w boksach
i dokonywali prostych napraw w stajniach. Wiedzą jak
przeprowadzać konserwację sprzętu do jazdy konnej.
Zapoznali się także z dokumentacją hodowlaną, którą
porównali do tej stosowanej w Polsce. Uczniowie
potrafią także planować imprezy jeździeckie, znają realia
turystyki konnej a oznakowanie szlaków jeździeckich nie
jest im obce. Nie zabrakło też czasu na doskonalenie
umiejętności jeździeckich, zarówno w przedsiębiorstwie
jak i w terenie. Młodzież dodatkowo odwiedziła
firmę Filoneikos, gdzie sprawdziła wiedzę zdobytą
podczas stażu i zastosowała ją pracując przy pracach
porządkowych, pielęgnacji zwierząt i poznawaniu form
turystyki jeździeckiej.
Po odbytej praktyce zawodowej uczniowie potrafią:
- stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
podczas wykonywania pracy;
- sprawnie zapoznać się z organizacją pracy w zakładzie
i stosować nawyki właściwej kultury pracy, również
w środowisku międzynarodowym;
- wdrażać się w techniki prowadzenia dokumentacji
pracy przedsiębiorstwa;
- doskonalić umiejętności z zjazdy konnej;
- wykonywać proste zabiegi zootechniczne
i weterynaryjne;
- posługiwać się dokumentacją hodowlaną;
- dokonywać prostych napraw w stajniach i konserwacji
sprzętu jeździeckiego;
- dbać o zdrowie i kondycję fizyczną koni,
z uwzględnieniem doboru pasz;
- planować imprezy jeździeckie;
- odczytywać i stosować oznaczenia szlaków konnych;
- stosować zasady etyki zawodowej oraz
pożądane społecznie postawy i wartości oparte na
umiejętnościach miękkich.
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U

czniowie z kierunku technik mechanizacji rolnictwa
doskonalili swoje umiejętności w przedsiębiorstwie
Symonis. Wykonywali prace związane z demontażem
i naprawą ciągników i maszyn rolniczych. Nauczyli się
przygotowywać zdemontowane części i zespoły do
naprawy, uwzględniając ich mycie i oczyszczanie oraz
weryfikować je i odpowiednio regulować. Uczestnicy
są także przygotowani do wykonywania codziennych
przeglądów sprzętu rolniczego oraz planowania
większych napraw. Młodzież zapoznała się także
z maszynami rolniczymi stosowanymi do zbiorów w Grecji
oraz poznała tamtejsze techniki i zasady składowania
słomy pokombajnowej. Uczniowie zapoznali się również
z autorskim oprzyrządowaniem służącym do dojenia
kóz i owiec podczas dodatkowej wizyty w firmie Venter
po codziennych praktykach. W ramach dodatkowych
ciekawostek korzystając z lokalnych warunków uczestnicy
odwiedzili również plantację kiwi, gdzie przy okazji
zbiorów poznali specyfikę sadzenia i cykl wzrostu drzewek,
podczas którego wszystkie prace wykonywane są ręcznie.
Po odbytej praktyce zawodowej uczniowie potrafią:
- stosować przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej
oraz ochrony środowiska podczas wykonywania pracy;
- sprawnie zapoznać się z organizacją pracy w zakładzie
i stosować nawyki właściwej kultury pracy, również
w środowisku międzynarodowym;
- montować, instalować, programować i uruchamiać
urządzenia i systemy mechaniczne;
- przestrzegać wymagań określonych przez producenta
dotyczących warunków eksploatacji maszyn i urządzeń
rolniczych;
- wykonywać proste naprawy maszyn i urządzeń
rolniczych;
- diagnozować przyczyny powstawania usterek podczas
pracy maszyn;
- posługiwać się dokumentacją techniczną, serwisową
oraz instrukcjami obsługi urządzeń i
maszyn rolniczych;
- aplikować techniki prowadzenia dokumentacji pracy
na poszczególnych działach zakładu, również w języku
obcym.
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„

Cały wyjazd bardzo mi
się podobał. Organizacja
praktyk i czasu wolnego
była na najwyższym
poziomie. Chętnie
pojechałbym na taki wyjazd
jeszcze raz
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program kulturowy

W

czasie wolnym od praktyk młodzież poznawała
kulturę i obyczaje Grecji. Podczas rejsu na
malowniczą wyspę Skiathos uczniowie wzięli udział
w greckiej zabawie pod wodzą kapitana Kostasa,
który zagrzewał ich zabawy. Greckie tańce przypadły
młodzieży do gustu. W trakcie rejsu uczestnicy projektu
odwiedzili także ‘złotą plażę’, gdzie korzystając z pięknej
pogody zażywali kąpieli w morzu Egejskim. Sama wyspa
natomiast zachwyciła ich pięknymi widokami białoniebieskich domów i wąskich, kwiecistych uliczek. Obie
grupy uczestników wybrały się na Meteory – kompleks
skalny wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO, gdzie uczniowie zwiedzali jeden z osadzonych
wysoko na skałach monastyrów. Popołudniami młodzież
zwiedzała okoliczne atrakcje, takie jak miasteczko
Litochoro i przyległy do niego kanion Enipeas, miasteczko
nadmorskie Paralia oraz zamek w Platamonas. W czasie
wolnym od praktyk uczestnicy licznie wykorzystywali
okazję do plażowania. Pogoda dopisała a bliskość
morza sprawiła, że nie można było się oprzeć urokowi
rozgrzanego piasku i ciepłej wody. Znalazł się także czas
na zakupy na lokalnym targu w Leptokarii. W końcu
pamiątki to podstawa. Podczas pobytu młodzież miała
okazję kosztować tradycyjnych greckich potraw, takich
jak moussaka, owoce morza, faszerowana papryka
i pomidory, tzatziki no i oczywiście grecka sałatka.
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certyfikaty

U

czestnictwo w projekcie potwierdzone zostało
szeregiem certyfikatów. Jeszcze przed wyjazdem
na staż zawodowy uczniowie otrzymali certyfikat
potwierdzający odbycie przygotowania językowego,
kulturowo-pedagogicznego oraz z zakresu doradztwa
zawodowego wystawiony przez szkołę. Zagraniczna
praktyka zawodowa potwierdzona została przez szkołę
oraz organizację partnerską certyfikatem uczestnictwa,
który uczniowie otrzymali ostatniego dnia stażu
w Grecji po podsumowaniu stażu. Obie instytucje
przygotowały także dla każdego z uczestników
dokument
Europass
Mobilność
stanowiący
o wykonywanych podczas stażu czynnościach, nabytych
kompetencjach i umiejętnościach zawodowych oraz
innych kompetencjach organizacyjnych i społecznych.
Dokument wystawiony został w dwóch językach:
polskim oraz angielskim, by zmaksymalizować wsparcie
w rozwoju zawodowym również poza granicami kraju.
Do walidacji szkolenia oraz wystawienia oceny końcowej
przez uczestników dziennikach praktyk zastosowany
został Europejski System Transferu Osiągnięć ECVET.
Po powrocie z praktyk uczniowie poznali również
narzędzie online jakim jest Europass CV, za pomocą
którego dowiedzieli się jak sprawnie usystematyzować
wiedzę dotyczącą dotychczasowej ścieżki kształcenia,
odbytych szkoleń i posiadanych umiejętności, a co
z tym związane - jak poprawnie przygotować swoje
pierwsze Curriculum Vitae. Zdobyte certyfikaty pomogą
uczniom w potwierdzeniu ich kwalifikacji zawodowych
i umiejętności personalnych oraz z pewnością wyróżnią
ich na tle innych kandydatów do pozyskania zatrudnienia
na rynku pracy.
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partner grecki

O

lympus Education Services jest firmą konsultingowoszkoleniową. Działa w branży rolniczej, hodowlanej,
turystycznej oraz IT szkoląc młodzież oraz będąc
jednocześnie organizatorem inicjatyw szkoleniowych
dla uczniów szkół zawodowych z Grecji i innych państw.
Firma współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami
i jest sprawdzonym partnerem, którego uczestnictwo
w projekcie przyczyniło się do osiągnięcia wszystkich
celów i założeń projektu oraz umożliwiło pełną realizację
programu praktyk zawodowych. Firma została założona
przez grupę osób działających na greckim rynku od
wielu lat, zbierając cenne doświadczenia. Posiada ona
szeroką sieć kontaktów, jak i bogate doświadczenie we
współpracy z młodzieżą zapewniając organizację praktyk
zawodowych oraz opiekę mentorską na najwyższym
poziomie. Grupę tworzą szkoleniowcy, którzy wspólnie
w partnerami krajowymi i zagranicznymi przygotowują
programy stażów zawodowych dla młodzieży kształcącej
się m.in. w kierunkach technik mechanizacji rolnictwa
i technik hodowca koni. Partner współpracując
z lokalnymi przedsiębiorcami jest w stanie zapewnić
profesjonalną obsługę projektu również pod względem
logistycznym (zakwaterowanie, wyżywienie, program
kulturowy), utrzymując tym samym jakość realizacji
projektu na wysokim poziomie.
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