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 Grupa 20 uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie odbyła w 
terminie 07.07.-25.07.2014r odbyła 3-tygodniowy staż-(praktyki zagraniczne) w ramach 
projektu Europejskie doświadczenia zawodowe lepszą szansą na przyszłość we Włoszech. 
Staż został zrealizowany w ramach projektu systemowego " Staże i praktyki zagraniczne 
dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" realizowanego przez Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 
 

 

Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w przygotowaniu pedagogicznym, kulturowym, 
szkoleniu z bhp i uczęszczali na kurs języka angielskiego zawodowego. 
 Celem stażu-praktyk u włoskich pracodawców było poznanie innowacyjnych metod   
i form pracy w danej branży zawodowej, zapoznanie się z technologiami i procesami 
stosowanymi przez pracodawców, poznanie europejskiego rynku pracy, zdobycie nowych 
doświadczeń zawodowych ,poznanie włoskiej kultury, tradycji i mentalności. Wyjazd 
pozwolił uczniom wzmocnić poczucie własnej wartości, pewności umiejętności 
zawodowych, znajomości nowoczesnych technologii jak i wykształcił kompetencje 
językowe w zakresie posługiwania się językiem angielskim i włoskim. 

 

Miejscem pobytu stażystów było Spoleto  miasto  z charakterystyczną romańską 
architektura i zabytkami, położone w regionie  Umbrii. Stażyści zakwaterowani byli  
w zabytkowym kompleksie z przepięknym ogrodem i parkiem, w którym po 
zakończonych praktykach mogli odpoczywać. 



 

 



 Praktyki odbywało 20 uczniów -w tym 6 uczniów z klasy II technikum ogrodniczego,  
6 uczniów z klasy II i 4 uczniów z klasy III technikum agrobiznesu, 4 uczniów z klasy II 
technikum pojazdów samochodowych. W sumie 14 dziewcząt i 6 chłopców. Praktyki 
zawodowe odbywały się 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku i trwały 6 godzin).  

 
 Uczniowie technikum agrobiznesu zapoznali się z zasadami funkcjonowania 
gospodarstwa agroturystycznego, jako samodzielnego podmiotu gospodarczego 
świadczącego również usługi wypoczynkowo-rekreacyjne.   Gospodarstwo posiadało 
stadninę koni  i tor do jazdy wierzchem i zaprzęgiem konnym. 

 

 



 

 

Praktykanci zajmowali się uprawą i pielęgnacją specyficznych tego regionu 
klimatycznego drzew oliwnych i winogron, jak również pracami związanymi  
z prowadzeniem i funkcjonowaniem  gospodarstwa w jego  część rolniczo-uprawnej   
i turystycznej . Poznali  sposoby wykorzystania  roślin przemysłowych. Stażyści  
zajmowali się też   hodowlą i pielęgnacją  zwierząt  ( świnki wietnamskie, kury, owce, 
konie) . 

 

 

 



Praktykantami agrobiznesu byli; Wójcik Łukasz, Furga Konrad, Czarnecka Milena 
,Kamińska  Aleksandra, Nowakowska Inez, Pawkszteło Malwina, Micewicz Natalia 
,Jabłońska Klaudia, Orłowska Patrycja, Piasecki Maciej. 

Praktykanci z technikum ogrodniczego zajmowali się pielęgnacją kompleksu parkowo-  
ogrodniczego. Ich praca polegała  na aranżowaniu  ozdobnej architektury  krzewów   
i roślin ozdobnych , pielęgnacji  kwiatów i krzewów  ze szczególnym uwzględnieniem 
upraw biologicznych i ekologicznych metod nawożenia. 

.  

 

 Zapoznali się z wieloma gatunkami roślin specyficznych dla regionu 
śródziemnomorskiego, z  ich żywotnością, sposobami nawożenia, pielęgnacji i wegetacji, 
jak i z różnorodnością kształtu i form krzewów, pnączy i roślin ozdobnych uprawianych 
w regionie Półwyspu Apenińskiego.  



 

 

  

Stażystami  byli Dymczyk Aleksandra, Dymczyk Katarzyna, Krajziewicz  Żaneta, 
Baniewska  Aleksandra, Szuba Karolina, Rudnicka Dominika. 

 

Uczniowie technikum pojazdów samochodowych pracowali w warsztatach i serwisach 
samochodowych, gdzie dokonywali przeglądów, diagnozowali układy, lokalizowali 
uszkodzenia w elementach i podzespołach samochodu, wykonywali naprawy samochodów 
oraz zapoznali się z metodami rozbiórki pojazdów według przepisów ochrony środowiska.  



 

Praktykanci mieli też możliwość poszerzenie wiedzy z zakresu historii motoryzacji, dzięki 
zajmowaniu się  starymi zabytkowymi autami z lat 50-60-70-dziesiątych, które są często 
spotykane na włoskich drogach. 
 

 



 

 Praktykantami byli: Kliś Natalia, Myśliński Paweł, Łęgowski, Bedra Mateusz  

 

W ramach stażu we Włoszech uczniowie mieli zagwarantowane zakwaterowanie  
w pokojach 3,  5-cio,6-cio osobowych, pełne wyżywienie oraz tzw. kieszonkowe. 
Uczniowie uczęszczali na  20 godzinny kurs języka włoskiego ,który zakończył się 
egzaminem pisemnym i ustnym i uzyskanym certyfikatem. 

 

 

 W dni wolne od praktyk-czyli w soboty i niedziele realizowany był program kulturowy  
i pedagogiczny, na który składały się wycieczki, spotkania i gry integracyjne, udział w 
festynach, wystawach i koncertach z okazji Festiwalu Dwu Światów w Spoleto. 



 

 

 

 

 
 Uczniowie odbyli wycieczkę do Asyżu miasta św. Franciszka, gdzie zwiedzili kościoły  
i bazyliki jak i odbyli spacer po urokliwych uliczkach miasta. 



 

 

 

Kolejną wycieczką był przepiękny Watykan  wraz z Placem i Bazyliką św. Piotra 

  



 

 

Następna wycieczka odbyła się do  Wiecznego Miasta  Rzym: uczestnicy stażu zwiedzili: 
Forum Romanum,  Koloseum, Schody Hiszpańskie, Panteon, Fontanne di Trevi 

 

 



 

  

 

Korzystając z przepięknej pogody uczestnicy stażu wyjechali nad morze do miejscowości 
San Benedetto del Tol, gdzie mogli popływać, opalać się i podziwiać tropikalną 
roślinność. 



 

 

 

Uczestnicy projektu zwiedzili też rodzinną wytwórnię oliwy, uczestniczyli w lekcji 
poglądowej dotyczącej procesu technologicznego wytwarzania oliwy jak i w degustacji 
oliwy. 

 



 

W ostatnim dniu staży odbyło się uroczyste   podsumowanie praktyk , zostały wręczone 
uczestnikom certyfikaty wraz z suplementem potwierdzające odbyty staż i zakres 
wykonywanych czynności i zdobytych umiejętności i kompetencje zawodowe. 

 

 



Uczestnicy wypełnili tez ankiety ewaluacyjne po zakończonym stażu, otrzymali wpis ocen 
do dzienniczków praktyk  od pracodawcy za wykonywane prace podczas staży  

 

Koordynatorzy projektu Marzena Światła-Zakrzewska, Magdalena Żełobowska. 


