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Projekt pt. „Rozwój kompetencji zawodowych – staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego
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ZS CKP im. W. Witosa w Bujnach
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego
Witosa w Bujnach to szkoła stawiająca na rozwój pozytywnych
relacji ze środowiskiem, obejmującym zarówno lokalną
społeczność, jak i środowisko naturalne, stawiając sobie za cel:
1. Odpowiednie przygotowanie uczniów do zdawania egzaminów maturalnych i zawodowych.
2. Podjęcie działań zmierzających do tego, aby absolwent szkoły był człowiekiem potrafiącym
samodzielnie i skutecznie poruszać się po rynku pracy.
3. Przygotowanie uczniów do dalszych etapów kształcenia.
4. Przygotowanie młodego człowieka do pełnienia różnych ról społecznych.
5. Dążenie do zapewnienia postępu w rozwoju każdego ucznia i osiągania przez niego
sukcesów.
6. Ukształtowanie człowieka poszukującego wartości moralnych, etycznych i patriotycznych.
7. Stworzenie i zapewnienie bezpieczeństwa swoim wychowankom i pracownikom.
8. Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, dbanie o wysoką jakość
kształcenia i wychowania.
9. Kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie psychiczne oraz zdrowie drugiego
człowieka.
10. Umocnienie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, w którym systematycznie
promuje się coraz to nowe osiągnięcia.

Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services
GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING SERVICES jest doświadczoną grecką organizacją
przyjmującą w ramach programów mobilności w zakresie kształcenia zawodowego.
Siedziba Instytucji znajduje się w miejscowości Platamonas na Riwierze Olimpijskiej w regionie
Pierias. Specjalizuje się w organizacji praktyk i staży dla uczniów szkół technicznych
i zawodowych w obszarze agrobiznesu, turystyki i przemysłu rolno-spożywczego, handlu,
a także logistyki i zarządzania przedsięwzięciami, które towarzyszą wybranym sektorom.
GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING SERVICES współpracuje z wieloma
przedsiębiorstwami sektora rolno-spożywczego oraz gospodarstwami agroturystycznymi
i rolnymi na Riwierze Olimpijskiej i szerzej – w regionie Pieria i Tesalia, które są najbardziej
rozwiniętymi rolniczo regionami Grecji. Od 2011 roku organizuje praktyki zagraniczne dla
uczniów i absolwentów.
Podczas ich pobytu zajmuje się kompleksowym organizowaniem dla nich
wycieczek oraz programów w ramach przygotowania kulturowego,
organizuje również wizyty studyjne w przedsiębiorstwach. Co warte
podkreślenia, dwoje z jej pracowników biegle włada językiem polskim,
co również ułatwia organizację pracy na miejscu.

Idea projektu „Rozwój kompetencji zawodowych – staże
zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach”
nr 2017-1-PL01-KA102-036391
Wśród młodych ludzi stale wzrasta świadomość znaczenia konkurencyjności,
konieczności ciągłego rozwoju oraz zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych.
Wynika to z faktu wysokich wymagań pracodawców i reguł rządzących ciągle
zmieniającym się i poszukującym możliwie jak najlepiej wykwalifikowanej kadry
pracowników z dużym doświadczeniem rynkiem pracy. Dynamika zmian zachodzących
w sektorze gospodarczym, procesów globalizacyjnych, wciąż odnotowywany wzrost
bezrobocia wśród absolwentów – zwłaszcza w rejonach wiejskich – sprawia, że niezwykle
pożądanymi atutami są elastyczność w działaniu, chęć stałego poszerzania spectrum
zainteresowań, zdobywanie nowego doświadczenia oraz mobilność – tak zawodowa, jak
i edukacyjna, celem lepszego wykonywania powierzonych obowiązków.
W tym kontekście możliwość odbycia zagranicznego stażu była dla uczniów ogromną
szansą na zawodowy rozwój oraz wskazanie możliwych obszarów zatrudnienia na
europejskim rynku pracy. Ponadto, wielu z nich wskazując na konieczność posiadania
jakiegokolwiek doświadczenia, aby w ogóle wzbudzić zainteresowanie pracodawcy, miało
możliwość odniesienia szeregu korzyści pod względem rozwoju zawodowego
i osobistego. Konieczne ku temu było odbycie chociaż krótkiego, 12-dniowego stażu na
określonym stanowisku pracy, będącego kluczowym atrybutem pozwalającym młodzieży
z powodzeniem ubiegać się o zatrudnienie, co wymaga wykazania się wysokimi
kwalifikacjami oraz gotowością do ich nieustannego doskonalenia, czego często brakuje
w perspektywach rozwojowych pracowników. W świetle tych założeń, oczywistym staje
się fakt, że uczniowie ZS CKP potrzebowali wartościowego stażu, odbytego w prężnie
funkcjonujących przedsiębiorstwach oferujących wysoki standard usług, posługujących
się nowoczesnymi rozwiązaniami, który mógł być zapewniony dzięki współpracy między
ZS CKP a greckim partnerem Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services, a także
greckimi przedsiębiorstwami przemysłu rolnego i leśnego.

Cele projektu
Nadrzędnym celem projektu, osiąganym w horyzoncie długoterminowym, było wsparcie
uczniów w nabywaniu praktycznych kompetencji zawodowych w międzynarodowym
środowisku oraz wskazanie ich przydatności, co przyczynia się do zwiększania ich szans na
znalezienie zatrudnienia w zawodzie, w którym zdobyli wykształcenie. Do osiągnięcia
w pełni głównego celu przyczynił się szereg celów szczegółowych, do których należały:
- zapewnienie 35 uczniom ZS CKP w Bujnach możliwości zdobycia doświadczenia
zawodowego poprzez zrealizowanie praktyk zagranicznych. W tym kontekście projekt
harmonizował się z wymogami kształcenia obowiązującymi w szkole, bowiem mobilność
zastąpiła konieczność odbycia obowiązkowych praktyk przewidzianych w podstawie
programowej;
- stworzenie młodym ludziom szansy na praktyczną weryfikację zdobytej w teorii wiedzy.
Staż miał umożliwić bowiem poznanie realiów pracy w zawodzie i skonfrontowanie ich
z oczekiwaniami, przez co przyszli absolwenci mieli dowiedzieć się czego mogą od nich
wymagać potencjalni pracodawcy;
- możliwość zetknięcia się z innowacyjnymi metodami pracy i nowoczesnymi narzędziami
wykorzystywanymi w branżach rolniczej i leśnej;
- rozwinięcie przez 35 uczestników kompetencji w zakresie posługiwania się językiem
obcym lub – szerzej rzecz ujmując – komunikacją w warunkach międzykulturowych;
- stworzenie szansy włączenia społecznego przynajmniej 20 uczniów o tzw. mniejszych
szansach;
- rozwój kontaktów międzynarodowych szkoły, służący zarówno skutecznej realizacji
niniejszego projektu, ale także tworzący podstawy dla kolejnych działań.
Nakreślone w ten sposób cele projektu odpowiadały zidentyfikowanym potrzebom
uczniów i nauczycieli szkoły.

Zrealizowane działania
W ramach projektu 35 uczniów ZS CKP w Bujnach odbyło:
• Przygotowanie obejmujące:
o Kurs języka angielskiego specjalistycznego (w wymiarze 40h) –
przygotowanie dedykowane poszerzeniu słownictwa, otwarciu się
uczniów na używanie języka obcego w codziennych sytuacjach,
powtórzenie najważniejszych elementów.
o Kurs języka greckiego podstawowego (w wymiarze 15h) –
przygotowanie mające pozwolić na poznanie podstaw języka greckiego,
oraz podstawową komunikację w sytuacjach życia codziennego podczas
pobytu w Grecji.
o Przygotowanie w zakresie kulturowo-pedagogicznym (w wymiarze
15h) – przygotowanie dedykowane należytemu zmotywowaniu
uczestników przed wyjazdem, a także przybliżeniu im kultury i realiów
życia w Grecji oraz zasad funkcjonowania w międzynarodowym
środowisku.
• 12-dniowe mobilności zagraniczne w Grecji, które miały miejsce w terminie
23/04 – 04/05/2018, obejmujące:
o Staże zawodowe w greckich przedsiębiorstwach sektora rolnego
i leśnego, obejmujące 10 dni roboczych, w ramach których
wykorzystywana metodologia sprowadzała się do włączenia narzędzi
edukacji pozaformalnej w ramy edukacji formalnej, celem stworzenia
efektu synergii przy połączeniu z nabytą w szkole wiedzą teoretyczną.
Uczniowie zyskali szansę zastosowania posiadanych informacji
w praktyce, co pozwoliło im na zweryfikowanie oczekiwań i umożliwiło
wykorzystanie posiadanych w teorii umiejętności w praktyce.
o Program kulturowy, obejmujący 2 dni weekendowe, w ramach którego
uczestnicy mieli okazję bliżej poznać historię i kulturę Grecji, poprzez
przybliżenie religii prawosławnej, wizyty w miejscach wpisanych na
listę światowego dziedzictwa UNESCO, a także zdobywając wiedzę
podczas spotkań z osobami bezpośrednio związanymi z ważnymi
z kulturowego punktu widzenia miejscami.

Technik leśnik
W ramach projektu 21
uczniów kształcących się
w ramach kierunku technik
leśnik, wzięło udział
w praktykach
zorganizowanych przez
greckiego partnera Georgikes
Ekmetaleuseis & Training
Services we współpracy
z Parkiem Narodowym Gór
Olimpu, a także ekspertami
i praktykami dbającymi na
co dzień o utrzymanie
warunków naturalnych
w lasach wchodzących
w skład tego obiektu.
Uczestnicy projektu kształcący
się w ramach kierunku technik
leśnik realizują ścieżkę
kształcenia wdrażaną przez ZS
CKP im. W. Witosa w Bujnach.

W ramach wykonywanych
podczas pobytu zagranicą
zadań, znalazły się:
prowadzenie prac
związanych z ochroną
i hodowlą lasu oraz
gospodarki łowieckiej;
prowadzenie działań́
związanych z ochroną
przyrody, turystyką
i edukacją; wykonywanie
prac pomiarowych
i szacunkowych
w drzewostanach;
organizowanie prac
związanych z użytkowaniem
zasobów leśnych.

Efekty kształcenia zawodowego dla kierunku technik leśnik
Nabyte kompetencje – po odbyciu praktyk uczeń potrafi:
•
•
•
•
•
•
•

Wymienić przepisy BHP obowiązujące przy wykonywaniu poszczególnych prac;
Przestrzegać i stosować́ obowiązujące przepisy BHP i przeciwpożarowe;
Rozpoznać źródła czynników szkodliwych podczas prac terenowych;
Określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi występującymi
w czasie zajęć terenowych;
Wyjaśnić działanie czynników szkodliwych w środowisku pracy technika leśnika na
organizm człowieka podczas prac terenowych.
Wykonać przygotowanie gleby w zależności od potrzeb hodowlanych sadzonek i siewek
drzew i krzewów leśnych;
Wykonać pielęgnację siewek i sadzonek drzew i krzewów leśnych;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przeprowadzić zabiegi związane ze zwalczaniem chwastów w szkółkach leśnych;
Zorganizować prace związane z odnowieniem lasu;
Wykonać we właściwy sposób odnowienia lasu, w zależności od warunków
środowiskowych;
Zaplanować sposób i wykonać przygotowania gleby pod odnowienie lub zalesienie w
zależności od warunków terenowych i klimatycznych;
Ocenić jakość upraw leśnych na powierzchni;
Sporządzić dokumentację oceny upraw leśnych;
Wyznaczyć zakres prac niezbędnych przy zabiegach rekultywacyjnych;
Dobrać siły i środki niezbędne do przeprowadzenia zabiegów rekultywacyjnych;
Określić siły i środki niezbędne do wykonania prac związanych z wykonaniem zalesień
i zadrzewień;
Wyznaczyć drzewa w zależności od przyjętego sposobu selekcji drzew leśnych;
Określić siły i środki niezbędne do wykonania prac związanych z wykonaniem
uzupełnień;
Określić siły i środki niezbędne do wykonania poprawek i dolesień;
Posługiwać się sprzętem i narzędziami stosowanymi w hodowli lasu;
Dobrać odpowiednią dokumentację w zależności od rodzaju wykonywanych zabiegów;
Rozpoznać gatunek szkodliwego owada na podstawie żerowiska w terenie;
Rozpoznać gatunek grzyba patogenicznego na podstawie owocnika w terenie;
Określić objawy chorobowe w poszczególnych fazach rozwojowych drzewostanu
powodowane przez szkodliwe owady lub grzyby;
Wykonać poszukiwania szkodników pierwotnych sosny;
Dobrać odpowiednie ilości środka chemicznego adekwatne do występującego
zagrożenia;
Zidentyfikować zagrożenia dla najważniejszych gatunków chronionych;
Dobrać sposób ochrony czynnej gatunku bądź siedliska w zależności od występujących
zagrożeń;
Dobrać siły i środki w celu wykonania poszczególnych zadań związanych
z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym;
Oznakować obiekty turystyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Określić miąższość drzew leżących i stojących oraz ich części na podstawie pomiaru
grubości oraz długości;
Dokonać aktualizacji mapy na podstawie sytuacyjnych pomiarów uzupełniających;
Wykonać proste pomiary realizacyjne linii podziału powierzchniowego kompleksów
leśnych i działek;
Skorzystać w terenie z leśnej mapy numerycznej;
Oznakować powierzchnię zrębową;
Podzielić powierzchnie zrębową na działki robocze;
Wyznaczyć główny kierunek obalania, kierunek cięć;
Zastosować technologie prac leśnych najmniej szkodliwe dla środowiska;
Dokonać konserwacji maszyn i urządzeń do prac leśnych;
Wykonać zabieg konserwacji surowca drzewnego;
Wykonać typowe stosy drewna krótkiego;
Pozyskać użytki leśne uboczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Technik rolnik
W projekcie udział wzięło
14 uczniów kształcących
się w ramach kierunku
technik rolnik. Praktyki dla
tego kierunku kształcenia
zostały zorganizowane
przez greckiego partnera
Georgikes Ekmetaleuseis
& Training Services oraz
greckie przedsiębiorstwo
sektora rolnoprzetwórczego Zeus S.A.

Wśród podstawowych
kategorii zadań, które
uczestnicy wykonywali
będąc w Grecji,
znalazły się:
prowadzenie produkcji
roślinnej; prowadzenie
produkcji zwierzęcej;
obsługa środków
technicznych
stosowanych
w rolnictwie.
Wszystkie one wpisują
się w realizowany
przez ZC CKP
w Bujnach program
kształcenia
zawodowego dla
kierunku technik
rolnik.

Efekty kształcenia zawodowego dla kierunku technik rolnik
Nabyte kompetencje – po odbyciu praktyk uczeń potrafi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wymienić przepisy BHP obowiązujące przy wykonywaniu poszczególnych prac;
Przestrzegać i stosować obowiązujące przepisy BHP i przeciwpożarowe;
Obsłużyć maszyny i urządzenia do nawożenia, pielęgnacji, zbioru i konserwacji roślin
z trwałych użytków zielonych;
Przygotować produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;
Przygotować, zgodnie z wymogami, produkty pochodzenia roślinnego do
przechowywania w gospodarstwie rolnym;
Przygotować, zakonserwować i zmagazynować pasze zgodnie z zasadami przyjętymi
w gospodarstwie;
Ocenić sposoby przygotowywania, konserwowania i przechowywania pasz
w gospodarstwie;
Przygotować i obsłużyć urządzenia wodociągowe do eksploatacji w budynkach
inwentarskich;
Przygotować do określonych prac wskazane pojazdy, narzędzia, maszyny i urządzenia;
Wykonać czynności przeglądów technicznych maszyn rolniczych;
Przedstawić sposoby konserwacji i przygotowania do przechowywania narzędzi
i maszyn rolniczych po sezonie;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaplanować i wykonać zabiegi uprawowe, siew i nawożenie pod wybrane rośliny;
Zaplanować i wykonać zabiegi związane z pielęgnacją i ochroną roślin pod wybrane
rośliny uprawne;
Obsłużyć maszyny i urządzenia do uprawy, siewu, nawożenia, pielęgnacji oraz zbioru
i konserwacji roślin w uprawie polowej;
Wykonać wskazane prace w produkcji zwierzęcej z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
w budynkach inwentarskich oraz w polowej produkcji zwierzęcej;
Uporządkować pomieszczenie inwentarskie w ramach wykonywania czynności
codziennych;
Zaplanować sposoby rekultywacji i zagospodarowania terenów zdewastowanych przez
właściwe gospodarowanie i użytkowanie;
Dobrać właściwe maszyny i narzędzia do zabiegów uprawowych w zależności od
rodzaju gleby i warunków glebowych;
Ocenić stosowane technologie produkcji roślin oraz pasz na użytkach zielonych;
Poprowadzić produkcję roślinną z uwzględnieniem ochrony zintegrowanej zgodnie
z zasadami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zasad Wzajemnej Zgodności;
Przygotować magazyny i inne pomieszczenia do przechowywania zgodnie z normami
i wymogami dla określonych produktów pochodzenia roślinnego;
Ocenić warunki żywienia i utrzymania zwierząt w gospodarstwie;
Sprawdzić spełnienie wymagań dobrostanu zwierząt zgodnie z listą kontrolną
uwzględniającą przepisy prawa;
Ocenić objętość́ i powierzchnię magazynową w stosunku do potrzeb wynikających
z wielkości produkcji;
Rozdzielić zadania związane z żywieniem, pielęgnacją zwierząt i utrzymaniem higieny
w pomieszczeniach;
Rozdzielić zadania związane z pozyskiwaniem surowców pochodzenia zwierzęcego;
Stosować programy komputerowe do wspomagania organizacji produkcji zwierzęcej;
Wskazać zadania instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;
Skorzystać z usług instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa w celu
realizacji określonych zadań w rolnictwie;
Omówić programy operacyjne dla rozwoju wsi i obszarów wiejskich;
Scharakteryzować instrumenty wsparcia finansowego rolnictwa;
Analizować warunki wsparcia finansowego gospodarstwa;
Sporządzić odpowiednie dokumenty, formularze i wnioski przy staraniu się o wsparcie
ze środków finansowych na rozwój wsi i obszarów wiejskich.

Program kulturowy
W ramach pobytu w Grecji, 35 uczniów ZS CKP im. W. Witosa w Bujnach miało okazję nie tylko
pracować w ramach programu praktyk zawodowych, ale także uczestniczyć w 2-dniowym
(weekendowym) programie kulturowym, który objął różnego rodzaju aktywności kulturowe,
w tym wycieczki i zwiedzanie ważnych miejsc w Grecji, jak i formy spędzania czasu wolnego –
sporty indywidualne, drużynowe, gry integracyjne itp.
2 kluczowe punkty dla realizowanego programu kulturowego stanowiły całodniowe wyjazdy,
w ramach których uczestnicy odwiedzili kompleks skalno-klasztorny Meteory, a także grecką
wyspę Skiathos.
„Meteory”, to znajdujący się w Grecji środkowej masyw skalny słynny za sprawą
prawosławnych pustelniczych monastyrów. Klasztor, który odwiedziła nasza młodzież to
Megalo Meteoro (Wielki Meteor) i jest on jednym z 24 klasztorów, których budowa była
niezwykle trudnym zadaniem, którego efekt pozwolił jednak na stworzenie kompleksu nie
tylko usytuowanego w strategicznym i bezpiecznym miejscu, ale także pełniącego ważne
funkcje religijne, a po latach kulturowe, służąc tysiącom turystów za miejsce bliższego
poznania greckiej kultury, religii prawosławnej, a także prezentując zapierające dech
w piersiach widoki.
Nasi uczniowie odwiedzili także wyspę Skiathos, dzięki czemu grecka kultura stała się im
jeszcze bliższa. Podczas rejsu, obejmującego szereg atrakcji kulturowych, uczestnicy projektu
mogli nauczyć się greckich tańców takich jak Zorba czy Syrtaki, poznać tradycyjną muzykę,
spróbować greckiej kuchni w wydaniu wyspiarskim, czy też spotkać się z typową dla tego typu
miast architekturą. Dzień spędzony pod znakiem rekreacji i odpoczynku był wypełniony
wieloma informacjami i ciekawostkami, które pozostaną w pamięci uczniów ZS CKP w Bujnach,
na bardzo długo.
Przebywając i pracując w Grecji, w międzykulturowym środowisku, uczniowie biorący udział
w projekcie mieli okazję nie tylko bliżej poznać kulturę państwa i regionu, w którym się
znajdowali, ale także rozwinąć swoje umiejętności nawiązywania relacji z ludźmi
pochodzącymi z innych krajów, efektywnego porozumiewania się, czy posługiwania się
językiem obcym – zwłaszcza angielskim. Rozwinęli także postawy związane z wrażliwością
i świadomością międzykulturową. Dzięki udziałowi w realizowanym w ramach projektu
programie kulturowym, uczestnicy stali się bardziej otwarci na różnorodność kulturową
i językową, a dzięki temu zwiększyli także zakres swojej tolerancji, zdobyli umiejętności
niezbędne do zaadaptowania się i funkcjonowania w międzykulturowym środowisku.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Wincentego Witosa w Bujnach
ul. Piotrkowska 30, Bujny
97-371 Wola Krzysztoporska
http://www.zsrckpbujny.com
https://www.facebook.com/zsrckpbujny

