
 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + . 

Uczestnicy  projektu pt ,,Mobilność uczących się drogą do europejskiej 

kariery zawodowej” realizowanego w ramach programu Erasmus+ 

Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność”, w terminie 09.10-

20.10.2017r, realizowali staże  zawodowe we Włoszech. 

Cele projektu w ramach programu Erasmus+  zakładały ; podniesienie 

poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności uczniów w zakresie ich 

przydatności dla rynku pracy, tworzenie europejskiego obszaru uczenia się 

przez całe życie, poprawa znajomości języków obcych, poszerzenie 

międzynarodowego wymiaru kształcenia ,mobilność edukacyjną, współpracę 

między środowiskiem kształcenia i środowiskiem pracy, odbycie 

dodatkowych staży zawodowych -które miały wpłynąć   na poszerzenie 

wiedzy o praktykach i szkoleniach w krajach europejskich. 

Projekt grupy I skierowany był do 20 uczestników;12 uczniów technikum 

ogrodniczego i 8 uczniów technikum agrobiznesu. 

Uczniowie  przed odbyciem staży uczestniczyli  w przygotowaniu 

pedagogicznym, kulturowym, szkoleniu z zakresu bhp i kursie j.angielskiego 

branżowego. 

Projekt  współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +, 

pokrywa koszty transportu uczestników, zakwaterowania, wyżywienia, 

ubezpieczenia , realizacji programu pedagogicznego, językowego i 

kulturowego w kraju u Instytucji Wysyłającej jak i u zagranicznego partnera –

Instytucji Przyjmującej . 

Uczestnicy w dniu 08.10.2017 liniami lotniczymi przylecieli do Rzymu i 

następnie autokarem zostali przetransportowani  do Spoleto-miejsca partnera 

programu-Instytucji Przyjmującej. 



Zakwaterowani zostali  kompleksie hotelowym w pokojach 3,4-5-

osobowych.Na miejscu również spożywali trzy posiłki dziennie. Relaksować i 

wypoczywać mogli w kompleksie ogrodowym należącym do hotelu. 

 

 

 

 

 
 

 

Spoleto jest małym miastem położonym w Umbrii,  założonym w VI w. p.n.e. 

przez Umbrów, charakteryzuje się górzystym terenem i dużą ilością  obiektów 

zabytkowych z czasów starożytnego imperium rzymskiego. Uczestnicy staży  

zaopatrzeni w przewodniki odbyli wycieczkę po Spoleto i jej  

najsłynniejszych obiektach;  pozostałościach  rzymskich murów Porta della 

Fuga,  teatrze  z I w. p.n.e., łuku triumfalnym , ruinach amfiteatru (II w.). 

Bazylice  S. Salvatore akwedukcie , katedrze z XIIw. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Umbrowie


 

 

 

 



 

 

Od poniedziałku do piątku uczestnicy projektu odbywali staże u włoskich 

pracodawców-właścicieli gospodarstw, farm  , plantacji ogrodniczych lub 

agroturystycznych . 

Prowadzili dzienniczki staży ,w których zapisywali wykonywane czynności, 

zadania według harmonogramu staży 

 

 

 

 

 



Po odbytych stażach uczniowie  codziennie uczestniczyli w kursie 

j.włoskiego, z którego następnie został przeprowadzony egzamin . Po jego 

zakończeniu uczniowie otrzymali certyfikaty ukończenia kursu. 

 

 

 

 



Uczniowie technikum agrobiznesu -3 dziewcząt i 8 chłopców odbywali staże 

w gospodarstwie agroturystycznym . 

Zapoznali się z uprawą  winorośli –jej zastosowaniem w przemyśle  

winiarskim , uprawą drzewek oliwnych i ich zastosowaniem w przemyśle 

spożywczym  , wykonywaniem prac polowych w sezonie zbiorów, pielęgnacją 

środkami ochrony upraw, metodami przechowywania roślin przemysłowych. 

 

 

 



 

Uczestniczyli w pracach wykonywanych   na polach uprawnych pod warzywa 

.Pod nadzorem właściciela obsługiwali sprzęt rolniczy i pomagali w obsłudze 

maszyn .  

 



Dodatkowo aby podnieść jakość  staży i nabyć nowe umiejętności zawodowe 

uczniowie agrobiznesu  zwiedzili  Min  oraz  uczestniczyli w wycieczkach do 

biofarm; hodowli kurcząt i krów ras mięsnych, oraz biofarmy winorośli Di 

Fillippo w Foligno. Uczestniczyli w degustacji regionalnych ekologicznych 

potraw, jak i w lekcji poglądowej dotyczącej procesu wytwarzania wina. 

 

 

  



Uczniowie agrobiznesu zwiedzili również Centrum badań nad przemysłem 

oliwek znajdującym się  w Ministerstwie Rolnictwa –filia Spoleto 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Uczniowie technikum ogrodniczego -9 dziewcząt i 3 chłopców  odbywało 

staże w centrach ogrodniczych .Kształcili umiejętności związane z 

pielęgnacją roślin ozdobnych,  

Wykonywali elementy  małej architektury ogrodowej z wykorzystaniem 

krzewów ozdobnych, róż i pnączy ,  dokonywali zabiegów pielęgnacyjnych 

roślin jak i dobierali środki ochrony roślin. 

 



 

 



 

Uczniowie mieli możliwość pielęgnacji krzewów i drzew  typowych dla 

klimatu śródziemnomorskiego- drzewka cytrusowe, pomarańczowe, khaki, 

granat. 

 

 

 



 

W ramach przygotowania kulturowego uczniowie uczestniczyli w 

wycieczkach do Rzymu i Watykanu. Zwiedzili:- Panteon świątynię 

wszystkich bogów oświetlaną przez oculus otwór w szczycie kopuły -Forum 

Romanum czyli stary rzymski  rynek- Koloseum-Schody Weneckie,-

barokową fontannę Fontane de Trevi -Plac Wenecki zbudowany dla uczczenia 

zjednoczenia Włoch -Piazza di Spagna nawiązującej do barki przyniesionej  

przez wody Tybru podczas wylewu rzeki-Piazza Navona fontannę wokół 

egipskiego obelisku z postaciami symbolizującymi  cztery rzeki z czterech 

kontynentów -Zamek św. Anioła w którym  ukazał się św. Michał Archanioł. 

Uczniowie zwiedzili najmniejsze państwo pod względem powierzchni – 

Watykan i  Bazylikę świętego Piotra. Wedle tradycji, stoi ona w miejscu 

ukrzyżowania i pochówku św. Piotra, uznanego za pierwszego papieża, a jego 

grób leży pod głównym ołtarzem. 

 



  

 

 

 

 



Stażyści dodatkowo uczestniczyli w wycieczce do rodzinnej XVIII wiecznej 

wytwórni  oliwy ,gdzie zapoznali się z procesem technologicznym obróbki 

oliwek i tłoczeniem oliwy ,obejrzeli poglądowy film jak i degustowali 

regionalną oliwę .Otrzymali certyfikat uczestnictwa w lekcji poglądowej  

 

 



W ostatnim  dniu staży  po dokonanej ewaluacji projektu przez instytucje 

Przyjmującą –włoskiego partnera ,odbyła się uroczysta kolacja połączona z 

wręczeniem certyfikatów ukończenia staży .Uczniowie mogli zagustować w 

typowo włoskim menu i wymienić swoje spostrzeżenia z całości odbytych 

praktyk.  

 

 

 

To był ostatni włoski wieczór , ostatni dzień staży i włoskiej przygody z Erasmus+. 
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