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Nagłówki

Stażyści z Naruszewicza
podbijają rynek pracy

Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza 
w Janowie Podlaskim

Projekt „Stażyści z Naruszewicza podbijają rynek pracy”, numer 2018-1-PL01-KA102-048011 
realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+
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R ealizacja projektu „Stażyści z Naruszewicza 
podbijają rynek pracy” stanowiła chęć 

kontynuacji podjętych przez nas działań w projekcie 
„Stażyści z Naruszewicza = poprzez praktykę 
zagraniczną prosto na rynek pracy”, co wynika 
z wielu czynników:
• konieczności zapewnienia odpowiedniego 

poziomu kształcenia zawodowego przez szkołę, 
• wsparcia młodzieży w ich dążeniu do uzyskania 

jak największego poziomu wiedzy i umiejętności 
technicznych, 

• odpowiedzi na wymagania, jakie w stosunku do 
osób wchodzących w niedługim czasie na rynek 
pracy stawiają przed nimi pracodawcy.

Projekt ten jest też nakierowany na spełnienie 
wielu potrzeb naszych uczniów, którzy są ambitni 
i zmotywowani, aby korzystać ze stworzonych dla 
nich szans edukacyjnych. Dodatkowo jesteśmy 
zdania, że edukacja szkolna musi być uzupełniana 
przez pozaszkolne formy edukacji, szczególnie 
w postaci praktyk i staży zawodowych. Zagraniczna 
mobilność pozwala także rozwinąć wiele 
pozytywnych postaw związanych z świadomością 
kulturową. 
Cele projektu to: 
• rozwój i nabycie nowych kompetencji 

praktycznych w zakresie umiejętności 
technicznych i interdyscyplinarnych, 

• - rozwój kompetencji językowych i umiejętności 
miękkich uczniów Zespołu Szkół,

• zwiększenie poziomu ich mobilności zawodowej 
poprzez szkolenia i staże zawodowe 
w partnerskich krajach UE,

• nabycie doświadczenia w użytkowaniu 
i programowaniu urządzeń z elementami 
mechanicznymi (technik mechanizacji rolnictwa), 

• nabycie praktycznych umiejętności hodowli 
koni (technik hodowli koni).

Idea projektu

Z espół Szkół im. Adama Naruszewicza chce 
kształcić uczniów z zachowaniem najwyższych 

standardów, umożliwiając im wszechstronny 
rozwój. Jedną z form tego kształcenia są właśnie 
staże zawodowe i wszelka praktyka zawodowa, 
która pozwala poznawać kształcony zawód poprzez 
jego wykonywanie, a nie w szkolnych murach, co 
niewątpliwie nie jest tak bardzo efektywne. Dlatego 
też szkoła posiada własne warsztaty zawodowe, 
ale również współpracuje z renomowanym firmami 
i organizacjami, w których następnie uczniowie 
odbywają swoje praktyki. Aktualnie szkoła już 
drugi raz z rzędu umożliwiła uczniom wyjazd 
na zagraniczne praktyki w ramach programu 
Erasmus+. Między 17 a 30 października 2018 
roku, 12 techników mechanizacji rolnictwa oraz 20 
techników hodowcy koni realizowało 80 godzinny 
program praktyk w greckich przedsiębiorstwach.

Staże zawodowe
17-30.10.2018
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Technik Hodowca Koni realizował swoje 
praktyki w renomowanej greckiej stadninie, 

w której wspierał jej codzienne funkcjonowanie, 
wykonując zadania i obowiązki zlecone przez 
greckich mentorów, a także samemu korzystając 
z jazdy konnej!  W ramach praktyk młodzież 
zajmowała się analizą dokumentacji hodowlanej, 
naprawami w stajniach i utrzymywanie w nich 
porządków czy diagnozowaniem stanu zdrowia 
zwierząt i wykonywaniem prostych zabiegów 
weterynaryjnych. Zajmowali się oni także 
karmieniem zwierząt czy organizacją imprez 
jeździeckich, w tym przygotowywaniem koni do 
wzięcia w nich udziału. Młodzież nabyła w trakcie 
pobytu w Grecji umiejętności z zakresu:
• Wykonywania codziennych zabiegów 

pielęgnacyjnych koni.
• Dokonywania analizy dokumentacji 

hodowlanej.
• Dokonywania prostych napraw w stajniach.
• Diagnozowania stanu zdrowia zwierząt.
• Wykonywania prostych zabiegów 

weterynaryjnych pod okiem mentora.
• Normowania i układania dawek pokarmowych.
• Sporządzania preliminarza pasz.
• Planowania imprez jeździeckich, wycieczek 

i rajdów konnych.
• Dokonywania napraw i konserwacji sprzętu do 

jazdy konnej, powożenia i lonżowania.
• Posługiwania się zasobem środków językowych 

umożliwiającym realizację zadań zawodowych.
Młodzież nabyła także wiedzę z zakresu:
• Zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy.
• Struktury przedsiębiorstwa i jego działania.
• Zasad przygotowania koni do pracy w rekreacji 

i turystyce jeździeckiej.

Technik Hodowca Koni
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Technik Mechanizacji Rolnictwa realizował równie 
ciekawe i wartościowe praktyki, w czasie których 

miał okazję wykonywać różne zadania, zarówno 
indywidualnie jak i grupowo. Młodzież pracowała 
w warsztacie specjalizującym się w obsłudze maszyn 
rolniczych, w którym zajmowała się diagnostyką, 
demontażem oraz montażem, a także regularnymi 
naprawami. Młodzież nabyła w trakcie pobytu 
w Grecji umiejętności z zakresu:
• Organizowania pracy podczas eksploatacji 

maszyn rolniczych.
• Eksploatacji agregatów ciągnikowych 

stosownie do potrzeb produkcyjnych 
gospodarstwa.

• Demontażu ciągników i maszyn rolniczych.
• Mycia zdemontowanych części i zespołów.
• Weryfikacji zdemontowanych części.
• Naprawy zespołów ciągnika i maszyn  na 

stanowisku, montaż i regulacja.
• Wykonywania napraw bieżących ciągnika 

i maszyn.
• Regeneracji części.
• Naprawy instalacji elektrycznej ciągnika 

i maszyn rolniczych.
• Przygotowywania sprzętu do malowania 

i malowanie.
• Przeprowadzania badań diagnostycznych.
• Wykonywania przeglądów codziennych, 

okresowych i sezonowych ciągników i maszyn 
rolniczych.

Młodzież nabyła także wiedzę z zakresu:
• Zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Struktury przedsiębiorstwa i jego działania.
• Zasad docierania i odbioru technicznego sprzętu 

po naprawie.
• Zasad mechanizacji produkcji zwierzęcej.
• Zasad transportu zewnętrznego i wewnętrznego.

Technik Mechanizacji Rolnictwa



12 13



14 15



16 17

W  ramach projektu realizowany był nie 
tylko program praktyk, ale także program 

kulturowy, który zakładał wycieczki krajoznawcze, 
w celu zapoznania młodzieży z Grecją, wraz 
z jej dziedzictwem kulturowym oraz historycznym. 
Elementami programu były wyjazdy do pięknych 
miejsc w regionie Riwiery Olimpijskiej, a także 
Peloponezu oraz wieczór grecki, pełen tańców, 
śpiewów i zabaw typowych dla Greków. Młodzież 
miała okazję pojechać do takich miejsc jak Meteory, 
które wpisane są na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Jest to zespół klasztorów, które zostały 
wybudowane na wysokich i stromych skałach 
piaskowca. W związku z tym, w trakcie budowy 
zginęło wielu mężczyzn. Co ciekawe, budowa 
klasztorów trwała tylko 2 lata, ale samo gromadzenie 
materiałów i wnoszenie ich na górę zajęło około 30 
lat. Kolejnym miejscem zwiedzonym przez naszą 
młodzież była malownicza wyspa Skiathos, leżąca 
na archipelagu Sporad Północnych. Ciekawa była 
sama droga, która upłynęła na pięknym rejsie, 
przy akompaniamencie greckiej muzyki i tańców: 
Zorba oraz Sirtaki. Celem kolejnej wycieczki była 
stolica Grecji – Ateny. Największa miasto, w którym 
mieszka połowa całej populacji tego kraju, czyli 
około 5 mln mieszkańców. Piękne antyczne 
zabytki zrobiły wielkie wrażenie na wszystkich. 
Następną destynacją był masyw Olimpu, na którym 
zwiedziliśmy takie miejscowości jak Litochoro 
i mityczny wąwóz Enipejas, a także miejscowość 
Stary Pantaleimon. W czasie pobytu zobaczyliśmy 
jeszcze Zamek w Platamonas, który jest największą 
twierdzą krzyżacką w regionie.

Program Kulturowy
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Realizacja projektu w ramach programu Erasmus+ 
jest świetną okazją dla rozwoju nie tylko 

uczniów biorących w nim udział, ale także całej 
społeczności szkolnej czy nawet różnych grup 
lokalnych. Dla młodzieży jest to przede wszystkim 
szansa, aby sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę 
w realiach prawdziwego zakładu pracy, zdobywając 
cenne doświadczenie, które potem wyróżni ich na 
rynku pracy na tle rówieśników, którzy do swojej 
edukacji nie podeszli tak ambitnie. Dodatkowo 
mieli oni okazję zwiedzić inny kraj członkowski UE 
i poznać jego specyfikę, co dodaje także wartość 
kulturową do takiego projektu. No i oczywiście 
możliwość codziennego funkcjonowania i pracy przy 
wykorzystaniu języka angielskiego, niewątpliwie daje 
szanse, aby wzmocnić swoje umiejętności językowe 
i przełamać barierę psychologiczną, a także nauczyć 
się specjalistycznego słownictwa. Daje to możliwość 
podjęcia zatrudnienia w zawodzie również zagranicą. 
Wszystko to potwierdza zestaw certyfikatów, 
które nasi uczniowie otrzymują w obu wersjach 
językowych. Jest to formalne potwierdzenie udziału 
w projekcie, które stanowi pozytywny dodatek do CV. 
Dzięki odpowiednim działaniom upowszechniającym, 
również inni uczniowie mogą rozwinąć się i nauczyć 
czegoś od swoich kolegów i koleżanek, którzy mieli 
okazję do Grecji wyjechać. Projekt pozwala też 
poszerzyć ofertę edukacyjną szkoły, która oferuje 
możliwość praktyk nie tylko w Polsce, ale również 
zagranicą, co jest bardzo atrakcyjnym elementem. 
Warto również wspomnieć o nauczycielach, którzy 
mają okazję obserwować proces szkolenia czy 
specyfikę pracy w danym zawodzie w innym kraju 
UE, co daje szanse na przeniesienie dobrych praktyk 
na realia szkoły czy rynku pracy. Dzięki temu, 
mamy okazję modyfikować programy nauczania 
czy praktyk i jeszcze bardziej dopasowywać je do 
zapotrzebowania pracodawców. Daje to następnie 
możliwość kształcenia na jeszcze wyższym poziomie, 
z korzyścią dla naszych uczniów. 

Korzyści z programu
32 uczniów

+ 3 nauczycieli opiekunów

20 techników 
hodowców koni

12 techników 
mechanizacji rolnictwa

14 dni pobytu
+ 2 dni podróży

80 godzin 
praktyk

5 dokumentów 
potwierdzających 

kompetencje

5 nowych partnerstw
międzynarodowych

2 projekt zrealizowany 
przez szkołę 

61 599,00 
euro budżetu
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Olympus Education Services jest firmą 
konsultingowo- szkoleniową. Działa w branży 

rolniczej, hodowlanej, turystycznej oraz IT szkoląc 
młodzież̇  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.

Instytucja przyjmująca



24

Z espół Szkół im. Adama Naruszewicza 
w Janowie Podlaskim funkcjonuje od 1945 roku. 

W skład Zespołu Szkół wchodzą̨ : 3-letnie liceum 
ogólnokształcące i 4-letnie technikum. W liceum 
uczniowie kształcą̨  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 300 
uczniów. Szkoła zatrudnia 50 nauczycieli przedmiotów 
ogólnokształcących i zawodowych, posiadających pełne 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

O szkole

Projekt „Stażyści z Naruszewicza podbijają rynek pracy”, numer 2018-1-PL01-KA102-048011 
realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ 


