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Kiedy dokonywaliÊmy przeglàdu projektów poÊwi´conych

edukacji rolniczej w programie Leonardo da Vinci, bardzo nas

interesowa∏o, co ciekawego wydarzy∏o si´ podczas ich realizacji

i jakie p∏ynà z nich korzyÊci. ZastanawaliÊmy si´: czy to by∏y

tylko wycieczki do innego kraju, czy te˝ wyjazdy na sta˝

zmieni∏y ˝ycie uczniów pochodzàcych z ró˝nych miast 

i miasteczek Polski, i jeÊli tak – to w jaki sposób? Te pytania

postanowiliÊmy zadaç koordynatorom wybranych projektów,

którzy z wielkà pasjà opowiadali nam o swoich doÊwiadczeniach.

W niniejszym biuletynie znajdà Paƒstwo wiele bardzo ciekawych

wypowiedzi, które mogà staç si´ inspiracjà do nowych 

dzia∏aƒ i do kolejnych pomys∏ów na projekty w programie

Leonardo da Vinci. 

Mamy nadziej´, ˝e promujàc dobre projekty, zach´cimy kolejnych

wnioskodawców do realizacji w∏asnych pomys∏ów w nast´pnych

konkursach.

Pragniemy tak˝e podzi´kowaç wszystkim beneficjentom 

za udost´pnienie materia∏ów oraz zdj´ç, a tak˝e za ogromne

zaanga˝owanie w prowadzone wywiady.

˚yczymy Paƒstwu ciekawej lektury!         
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Mamy przyjemnoÊç zaprezentowaç Paƒstwu kolejny numer

naszego biuletynu. Tym razem postanowiliÊmy poÊwi´ciç 

go tematyce szeroko rozumianej edukacji rolniczej, jaka

rozwijana jest dosyç intensywnie w projektach programu

Leonardo da Vinci. 

Dlaczego wybraliÊmy w∏aÊnie t´ tematyk´?

Okazuje si´, ˝e w latach 2007-2011 w ramach programu

zrealizowano kilkadziesiàt projektów poÊwi´conych

zagadnieniom ochrony Êrodowiska, agroturystyki oraz

zastosowaniu nowoczesnych technologii w rolnictwie. Na ich

realizacj´ przeznaczono ponad 2 miliony euro, a skorzysta∏o 

z nich ponad 1000 osób – uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych

oraz nauczycieli i doradców rolniczych. 

Uczniowie mieli wyjàtkowà mo˝liwoÊç wyjazdu na sta˝ 

do zagranicznego przedsi´biorstwa lub instytucji szkoleniowej.

Podczas praktyk zdobywali nowà wiedz´ rolniczà, a co najcenniejsze

– doskonalili swoje kompetencje zawodowe i umiej´tnoÊci

praktyczne. Przy okazji zdobywania doÊwiadczenia doskonalili

znajomoÊç j´zyków obcych, bez której sta˝ w zagranicznym

przedsi´biorstwie nie by∏by tak efektywny.    

Drugà wa˝nà grupà, która skorzysta∏a z wyjazdów zagranicz-

nych do instytucji zajmujàcych si´ edukacjà rolniczà, byli

nauczyciele praktycznej nauki zawodu, dyrektorzy szkó∏,

doradcy rolniczy. Z ich wypowiedzi wynika, ˝e udzia∏ w wymianie

doÊwiadczeƒ z ekspertami i specjalistami z innych krajów 

oraz mo˝liwoÊç podpatrzenia sprawdzonych metod i praktyk

stosowanych u partnerów zagranicznych pomog∏y im udoskonaliç

w∏asny warsztat pedagogiczny. W biuletynie znajdà Paƒstwo

m.in. przyk∏ady przeniesienia i wdro˝enia nowatorskich metod

zaobserwowanych u zagranicznego partnera.   

Od redakcj i
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Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej 
Wspólna Polityka Rolna (WPR) jest historycznie pierwszà spoÊród
wspólnych polityk spo∏eczno-ekonomicznych Unii Europejskiej.
Determinuje ona funkcjonowanie sektora rolnego i sytuacj´
wiejskich obszarów w paƒstwach cz∏onkowskich. Z jednej strony
polityka ta stanowi zabezpieczenie dla kontynuacji produkcji
˝ywnoÊci w UE i jest gwarancjà wysokiej jakoÊci produktów, 
z drugiej zaÊ – stanowi filar rozwoju spo∏eczno-ekonomicznego
mieszkaƒców wsi, a tak˝e ma znaczàcy wp∏yw na ochron´ Êrodo-
wiska i krajobrazu. Zmieniajàce si´ na przestrzeni kilku dziesi´cio-
leci uwarunkowania zarówno wewn´trzne, jak i zewn´trzne
sprawi∏y, ˝e Wspólna Polityka Rolna podlega∏a ciàg∏ej ewolucji.
Jej kolejne reformy odzwierciedla∏y koniecznoÊç sprostania coraz
to nowym wyzwaniom. WPR staje si´ bardziej ukierunkowana 
na potrzeby rynku, co prowadzi do poprawy konkurencyjnoÊci
europejskich produktów rolnych. JednoczeÊnie wi´kszy nacisk
k∏adzie si´ na polityk´ rozwoju obszarów wiejskich, stanowiàcà
tzw. II filar WPR. Dzi´ki temu WPR staje si´ nowoczesnym
instrumentem realizacji szeregu celów, nie tylko tych tradycyjnie
zwiàzanych z produkcjà ˝ywnoÊci. Szczególnym osiàgni´ciem
tych reform jest silne ukierunkowanie rozwoju rolnictwa europej-
skiego na potrzeby konsumentów i oczekiwania spo∏eczeƒstwa,
przy jednoczesnym u∏atwieniu jego przygotowania do globalnej
konkurencji. Ogromnym atutem obszarów wiejskich sà ludzie,
cz´sto od wielu pokoleƒ zwiàzani z ziemià przez ci´˝kà prac´ 
i wartoÊci kulturowe swoich lokalnych spo∏ecznoÊci.
UnowoczeÊnienie i wzmacnianie wielofunkcyjnoÊci obszarów
wiejskich powinny dokonywaç si´ bez uszczerbku dla przyrod-
niczych, krajobrazowych i kulturowych walorów obszarów
wiejskich i z nale˝ytà troskà o mo˝liwoÊci indywidualnego
rozwoju cz∏owieka oraz spo∏ecznoÊci lokalnych.  

Kierunki rozwoju rolnictwa w Polsce
Majàc na wzgl´dzie powy˝sze za∏o˝enia, g∏ówny cel koordyno-
wanej przez MRiRW Strategii zrównowa˝onego rozwoju wsi,

rolnictwa i rybactwa zosta∏ okreÊlony jako wzrost jakoÊci ˝ycia 
na obszarach wiejskich, zapewniajàcy efektywne wykorzystanie
zasobów i potencja∏ów rolnictwa i rybactwa dla zrównowa˝onego
rozwoju kraju. Zrównowa˝ony rozwój, wielofunkcyjnoÊç,
konkurencyjnoÊç obszarów wiejskich to zarówno unowoczeÊnianie
rolnictwa i gospodarki ˝ywnoÊciowej, jak i równoleg∏e rozwijanie
przedsi´biorczoÊci oraz dzia∏alnoÊci pozarolniczej, tak aby
obszary wiejskie sta∏y si´ atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania,
wypoczynku, z zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych
i kulturowych wsi. Po˝àdane kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich w Polsce powinny obejmowaç przede wszystkim: 
r konkurencyjny sektor rolno-spo˝ywczy (modernizacja,

wspieranie innowacyjnoÊci) uwzgl´dniajàcy zaspokajanie
potrzeb ˝ywnoÊciowych,

r wykorzystanie dzia∏alnoÊci rolniczej do przeciwdzia∏ania
zmianom klimatycznym i lepszej adaptacji rolnictwa 
do skutków tych zmian,

r inwestowanie w kapita∏ ludzki i spo∏eczny oraz wyrównywanie
szans edukacyjnych mieszkaƒców wsi,

r popraw´ dost´pnoÊci pracy, w tym elastycznych form
zatrudnienia dla mieszkaƒców obszarów wiejskich 
i zwi´kszenie mobilnoÊci zawodowej,

r ochron´, piel´gnowanie i wykorzystanie zasobów przyrodni-
czych, krajobrazowych i kulturowych obszarów wiejskich,

r rozwój i popraw´ lokalnej infrastruktury.

Kwalifikacje zawodowe rolników
W realizacji celów strategii wielofunkcyjnego rozwoju wsi, w tym
przygotowania zawodowego rolników i nast´pców gospodarstw
rolnych, rozwoju aktywnoÊci zawodowej i przedsi´biorczoÊci,
istotnà rol´ odgrywa i odgrywaç b´dzie szkolnictwo rolnicze.  
Posiadanie wykszta∏cenia rolniczego i okreÊlonych kwalifikacji
zawodowych umo˝liwia rolnikom modernizacj´ i rozwój gospo-
darstw z wykorzystaniem funduszy unijnych, a tak˝e u∏atwia
dostosowanie prowadzonej na obszarach wiejskich dzia∏alnoÊci
do wymogów konkurencji na europejskim rynku pracy.
W dzisiejszych czasach nie trzeba ju˝ prawie nikomu t∏umaczyç,
jakie znaczenie ma poziom wykszta∏cenia i kwalifikacji dla przysz∏ej
Êcie˝ki zawodowej. Dobre wykszta∏cenie jest coraz bardziej
doceniane tak˝e na obszarach wiejskich. Rosnà aspiracje eduka-
cyjne ludnoÊci wiejskiej, zw∏aszcza m∏odszych pokoleƒ. Jednak˝e
m∏odzie˝ wiejska – pomimo coraz wi´kszej motywacji i aspiracji
edukacyjnych – z uwagi na bariery komunikacyjne i cz´sto finan-
sowe ma nadal utrudniony dost´p do kszta∏cenia na wszystkich
poziomach edukacji. Problemem jest te˝ du˝e zró˝nicowanie 
w sferze jakoÊci uzyskiwanego wykszta∏cenia i kwalifikacji
nabytych w szkole. Ponadto wyst´pujà niedostatki w tym wzgl´dzie
u osób doros∏ych, jak równie˝ niewystarczajàca jest liczba odpo-
wiednich form dokszta∏cania osób, które w przesz∏oÊci zakoƒczy∏y
proces kszta∏cenia na zbyt niskim poziomie w stosunku do wymogów
wspó∏czesnego rynku pracy lub prowadzenia dzia∏alnoÊci rolniczej. 

Szkolnictwo rolnicze w aspekcie
zrównowa˝onego rozwoju wsi i rolnictwa 

Zofia Stypiƒska 
Zast´pca Dyrektora, Departament Doradztwa, 

OÊwiaty Rolniczej i Nauki  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Zdj´cie z archiwum beneficjenta programu LdV – Zespó∏ Szkó∏ w Komornie 
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Polska wieÊ si´ zmienia, widaç wyraênie, jak si´ modernizuje, 
a cz´Êç rolników to ludzie przedsi´biorczy i zaradni. Niemniej 
w dalszym ciàgu zbyt ma∏y jest odsetek w∏aÊcicieli gospodarstw
rolnych, którzy posiadajà kierunkowe kwalifikacje rolnicze (szkolne
lub nabyte w formach pozaszkolnych). Stanowi to barier´ przy
pozyskiwaniu Êrodków w ramach krajowej i unijnej polityki rolnej
oraz przy wykorzystywaniu i wdra˝aniu w rolnictwie nowoczesnych
technik i technologii. Jednym z warunków ubiegania si´ o Êrodki
na niektóre dzia∏ania okreÊlone w Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jest legitymowanie
si´ odpowiednim wykszta∏ceniem i kwalifikacjami rolniczymi.
Dotyczy to takich dzia∏aƒ, jak: u∏atwianie startu m∏odym rolnikom,
modernizacja gospodarstw rolnych, renty strukturalne. 

Szkolnictwo rolnicze w Polsce
Publiczne szko∏y rolnicze prowadzone sà przez jednostki
samorzàdu terytorialnego, g∏ównie szczebla powiatowego, 
a tak˝e przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szko∏y rolnicze
kszta∏cà w 27 zawodach w takich obszarach, jak: produkcja
rolnicza, ogrodnictwo, technika rolnicza, przetwórstwo spo˝ywcze,
agrobiznes, kszta∏towanie krajobrazu, turystyka wiejska, us∏ugi
gastronomiczne, rybactwo Êródlàdowe, in˝ynieria Êrodowiska
i melioracja, weterynaria. W skali kraju w zawodach zwiàzanych
z rolnictwem i jego otoczeniem w roku szkolnym 2010/2011
kszta∏ci∏o si´ ok. 200 tys. uczniów i s∏uchaczy. 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktualnie prowadzi 45 Zespo∏ów
Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Rolniczego, w których kszta∏ci si´
ponad 12 tys. uczniów i pracuje ponad 1700 nauczycieli. 
W poszczególnych typach placówek w roku szkolnym 2011/2012 
(wg danych SIO na 30 wrzeÊnia 2011 r.) kszta∏ci si´ nast´pujàca
liczba uczniów i s∏uchaczy:

r technikum – 8499
r zasadnicza szko∏a zawodowa – 1528
r technikum uzupe∏niajàce – 854 
r szko∏a policealna – 1414.

Najpopularniejsze zawody to: technik rolnik, technik agrobiznesu,
technik mechanizacji rolnictwa, technik architektury krajobrazu,
technik ˝ywienia i gospodarstwa domowego.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje dzia∏ania, aby
podleg∏e mu szko∏y rolnicze sta∏y si´ nowoczesnymi oÊrodkami
edukacji – centrami kszta∏cenia rolniczego, z dobrym wyposa˝eniem
dydaktycznym i odpowiednio przygotowanà kadrà pedagogicznà,
kszta∏càcymi w ró˝nych zawodach w zale˝noÊci od potrzeb sektora
rolno-spo˝ywczego, szeroko oddzia∏ujàcymi na Êrodowisko.
Zespo∏y Szkó∏ Centra Kszta∏cenia Rolniczego prowadzone przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi b´dà systematycznie poszerzaç
i ró˝nicowaç ofert´ edukacyjnà dla m∏odzie˝y i doros∏ych
mieszkaƒców wsi, uwzgl´dniajàc ich potrzeby i oczekiwania. 
Prorozwojowe dzia∏ania obejmujà m.in.:  
r modyfikacj´ kierunków kszta∏cenia z dostosowaniem 

do zmieniajàcych si´ warunków produkcji i ˝ycia na wsi oraz
kierunków rozwoju sektora rolno-spo˝ywczego, a tak˝e zasad
i mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej; 

r unowoczeÊnianie programów nauczania poprzez wprowadzanie
do kszta∏cenia nowoczesnej wiedzy rolniczej oraz wdra˝anie
kszta∏cenia modu∏owego, które umo˝liwia ∏àczenie wiedzy
teoretycznej i umiej´tnoÊci praktycznych, zwi´ksza elastycznoÊç
kszta∏cenia, a przez to jego dopasowanie do potrzeb
gospodarczych i rynku pracy;

r wzbogacanie bazy dydaktycznej szkó∏, w tym do kszta∏cenia
praktycznego, poprzez doposa˝enie w maszyny, urzàdzenia 
i sprz´t w∏asnej bazy, jak te˝ tworzenie sieci wspó∏pracujàcych
ze szko∏ami gospodarstw rolnych, firm przetwórczych i us∏ugo-
wych oraz nawiàzywanie wspó∏pracy z zagranicznymi
instytucjami i podmiotami gospodarczymi;  

r podnoszenie efektów kszta∏cenia poprzez upowszechnianie
innowacyjnych metod kszta∏cenia z ukierunkowaniem 
na zapewnienie indywidualizacji procesu nauczania, rozwijania
wÊród m∏odzie˝y umiej´tnoÊci uczenia si´, a tak˝e kszta∏to-
wania aktywnych i przedsi´biorczych postaw;

r przygotowanie i doskonalenie nauczycieli szkó∏ rolniczych,
obejmujàce zarówno wewnàtrzszkolne doskonalenie, jak 
i udzia∏ w ró˝nych formach organizowanych przez szko∏y
wy˝sze, instytuty bran˝owe oraz wyspecjalizowane placówki
doskonalenia, w tym przez ogólnopolskà placówk´ doskona-
lenia nauczycieli przedmiotów zawodowych – Krajowe Centrum
Edukacji Rolniczej; 

r rozszerzanie i ró˝nicowanie oferty edukacyjnej dla doros∏ych
mieszkaƒców wsi, uwzgl´dniajàcej ich potrzeby i oczekiwania
w zakresie zdobywania, podnoszenia lub zmiany kwalifikacji
zawodowych oraz ogólnych kompetencji niezb´dnych 
do unowoczeÊniania rolnictwa i funkcjonowania w ˝yciu
spo∏ecznym na wsi;

r w∏àczanie szkolnictwa rolniczego w spójny system wiedzy
rolniczej poprzez intensyfikacj´ wspó∏pracy ze szko∏ami
wy˝szymi, instytutami badawczymi, oÊrodkami doradztwa
rolniczego, w celu pozyskiwania nowoczesnej wiedzy techno-
logicznej, produkcyjnej, biznesowej oraz innowacyjnych
rozwiàzaƒ w sektorze rolnym, np. w zakresie ekologii,
alternatywnych êróde∏ energii itp.;  

r promocj´ kszta∏cenia rolniczego poprzez zaanga˝owanie 
w dzia∏ania promocyjne szkó∏ i placówek rolniczych, wymian´
doÊwiadczeƒ ze szko∏ami i placówkami rolniczymi w kraju 
i za granicà, udzia∏ szkó∏ w konkursach, targach, konferencjach,
pozyskiwanie Êrodków na projekty prorozwojowe i promocyjne
szkó∏ z funduszy UE.  

Wsparciem dla nauczycieli szkó∏ rolniczych w zakresie pozyskiwania
nowoczesnej wiedzy specjalistycznej i nowych metod kszta∏cenia
jest Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej (KCER), prowadzone 
i nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Centrum
Êwiadczy us∏ugi edukacyjne dla nauczycieli przedmiotów zawo-
dowych wszystkich szkó∏ rolniczych w kraju, równie˝ placówek
prowadzonych przez samorzàdy terytorialne. Corocznie w ró˝nych
formach doskonalenia, inicjowanych i organizowanych przez KCER,
uczestniczy ok. 1300 nauczycieli ze wszystkich szkó∏ kszta∏càcych
w zawodach zwiàzanych z rolnictwem i jego otoczeniem1. V

1 Wi´cej informacji na temat projektów realizowanych przez KCER znajduje si´ w dalszej cz´Êci Biuletynu
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Wykorzystanie funduszy unijnych
Do rozwoju szkó∏ i placówek rolniczych, nawiàzywania wspó∏pracy
i wymiany doÊwiadczeƒ z jednostkami edukacyjnymi ró˝nych
krajów Unii Europejskiej, a tak˝e podnoszenia efektów kszta∏cenia
przyczyniajà si´ niewàtpliwie fundusze unijne. Szko∏y rolnicze
uczestniczà w projektach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki
(POKL) oraz programu „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie”, przede
wszystkim programu Leonardo da Vinci. Najwi´cej projektów
realizowanych przez resortowe szko∏y rolnicze dotyczy Priorytetu
IX POKL, dzia∏ania 9.2. „Podniesienie atrakcyjnoÊci i jakoÊci kszta∏-
cenia zawodowego” i zwiàzanych jest tematycznie ze wzmocnieniem
kompetencji kluczowych, uzyskiwaniem dodatkowych kwalifikacji
przydatnych na rynku pracy (dodatkowe kursy i szkolenia),
doradztwem edukacyjno-zawodowym, wyrównywaniem szans
edukacyjnych poprzez dodatkowe zaj´cia edukacyjne. Natomiast
projekty programu Leonardo da Vinci zwiàzane sà z poszerzaniem
wiedzy zawodowej, rozwijaniem umiej´tnoÊci praktycznych 
i j´zykowych, wymianà doÊwiadczeƒ ze szko∏ami w krajach UE.
Uczestniczà w nich zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. 

Perspektywy na przysz∏oÊç dla polskiej wsi
Wspólna Polityka Rolna tak˝e po 2013 r. b´dzie odgrywaç kluczowà
rol´ w zapewnieniu zrównowa˝onego rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich, bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego, równych warunków
konkurencji na jednolitym rynku rolnym. Przed WPR stojà nowe
wyzwania zwiàzane ze zmianami klimatycznymi, energià odna-
wialnà, gospodarkà wodnà, ró˝norodnoÊcià biologicznà.
Istotnym jest jednak, aby dzia∏aniom i inwestycjom w zakresie
nowych wyzwaƒ towarzyszy∏a innowacyjnoÊç. Innowacyjne
przedsi´wzi´cia technologiczne, nowoczesne technologie infor-
macyjno-komunikacyjne i nowoczesna infrastruktura szeroko-
pasmowego dost´pu do Internetu na obszarach wiejskich pozwolà
na podniesienie atrakcyjnoÊci tych obszarów oraz zmniejszenie
dystansu dzielàcego je od obszarów miejskich. Ponadto, inwestycje
w rozwijanie pozarolniczej dzia∏alnoÊci, wspieranie przedsi´-

biorczoÊci na terenach wiejskich, przyczynià si´ do wzrostu
atrakcyjnoÊci tych obszarów dla zamieszkujàcej je ludnoÊci.   
Szko∏y rolnicze muszà zatem dobrze przygotowaç beneficjentów
tych zmian. M∏odzi rolnicy, absolwenci szkó∏ rolniczych, powinni
byç Êwiadomi roli wiedzy, innowacji i nowoczesnych technologii
informatycznych. Jest to we wspó∏czesnym Êwiecie warunek
konieczny do prowadzenia produkcji zdrowej, wysokiej jakoÊci
˝ywnoÊci. Szko∏y rolnicze powinny przygotowywaç m∏odzie˝ 
do ró˝nych wyzwaƒ, nie tylko gospodarczych, ale tak˝e przyrodni-
czych i Êrodowiskowych, a zatem byç otwarte na kreatywnoÊç 
i innowacyjnoÊç oraz dbaç o zapewnienie wysokiej jakoÊci
kszta∏cenia, wspó∏dzia∏ajàc w tym zakresie z otoczeniem
naukowym, gospodarczym, spo∏ecznym. 
W tym kontekÊcie wa˝nym instrumentem wzmacniania i unowo-
czeÊniania kszta∏cenia rolniczego jest bezpoÊrednia wspó∏praca
szkó∏ rolniczych z zapleczem naukowym. Dzi´ki wspó∏dzia∏aniu
z instytutami i uczelniami szko∏y rolnicze b´dà mia∏y szanse staç
si´ noÊnikami nowoczesnej wiedzy, zapewniaç odpowiednià
jakoÊç kszta∏cenia, a tak˝e rozwijaç wÊród uczniów i absolwentów
zainteresowanie kontynuacjà nauki na kierunkach zwiàzanych 
z produkcjà rolniczà, przetwórstwem spo˝ywczym, us∏ugami 
na obszarach wiejskich. 

Podsumowujàc, mo˝na stwierdziç, ˝e przed oÊwiatà rolniczà
szczebla ponadgimnazjalnego, niezale˝nie od podleg∏oÊci,
(szko∏y i placówki rolnicze samorzàdowe czy podleg∏e MRiRW),
stoi zadanie aktywnego w∏àczania si´ w rozwój kapita∏u ludzkiego
na obszarach wiejskich, a wi´c w proces uczenia si´ przez ca∏e
˝ycie. Szko∏y i placówki rolnicze muszà dà˝yç do tego, aby stawaç
si´ oÊrodkami innowacyjnej wiedzy, umiej´tnoÊci i kompetencji.
Powinny te˝ promowaç region, w którym funkcjonujà, zacieÊniaç
wi´zi spo∏eczno-kulturowe i podtrzymywaç pi´kne tradycje wsi
polskiej. Dzi´ki temu mo˝liwy b´dzie inteligentny, zrównowa˝ony
rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. y

Uczniowie rozpoczynajàcy w tym roku nauk´ trafià na rynek
pracy najwczeÊniej za 10 lat, jednak ju˝ dzisiaj nale˝y myÊleç 
o ich zawodowej przysz∏oÊci. Tempo i rodzaj dokonujàcych si´
zmian cywilizacyjnych nie pozwalajà na jednoznaczne okreÊlenie
potrzeb europejskiego i krajowego rynku pracy. Trudno zatem
okreÊliç model przysz∏ego pracownika, ale jest to wyzwanie 
dla systemu edukacji w szko∏ach wszystkich typów, ze szcze-
gólnym podkreÊleniem roli kszta∏cenia zawodowego.
Szko∏y zawodowe skoncentrowane sà na dzia∏aniach zapew-
niajàcych zdobycie przez ucznia – kandydata do okreÊlonego
zawodu – odpowiednich wiadomoÊci i umiej´tnoÊci oraz 
na z∏o˝eniu przez niego wymaganych przepisami egzaminów
zewn´trznych. Jest to warunek konieczny, ale w wi´kszoÊci
przypadków niewystarczajàcy do osiàgni´cia sukcesu zawodo-
wego. W warunkach wzrastajàcej konkurencji na rynku pracy

wydaje si´, ˝e m∏odemu pracownikowi niezb´dne sà takie
cechy, jak: zaradnoÊç, pomys∏owoÊç, mobilnoÊç, umiej´tnoÊç
komunikowania si´ i logicznego myÊlenia, a tak˝e radzenia
sobie ze stresem, dekoncentracjà i zm´czeniem. Szkolnictwo
zawodowe od lat usi∏uje dostosowaç swojà ofert´ edukacyjnà
do potrzeb krajowego i europejskiego rynku pracy, ale tylko
nieliczne szko∏y zawodowe korzystajà z mo˝liwoÊci, jakie dajà
Êrodki z Unii Europejskiej ukierunkowane na mi´dzynarodowà
wspó∏prac´ i wymian´ doÊwiadczeƒ.
Ze zdziwieniem obserwuj´ tendencj´ do utyskiwania i narzekania
na ciàg∏y brak kandydatów do szkó∏ zawodowych przy jedno-
czesnym marazmie tych szkó∏ i braku pomys∏u na dzia∏ania
marketingowe. A przecie˝ najskuteczniejszym sposobem 
na zaradzenie tym problemom wydaje si´ korzystanie z mo˝liwoÊci
wspó∏pracy mi´dzynarodowej w zakresie stymulowania inno-

Po zawodowà przysz∏oÊç przez otwarte drzwi Europy

Anna Dudek-Janiszewska
Lubelski Wicekurator OÊwiaty
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wacyjnoÊci oraz promowania wymiaru europejskiego w systemach
kszta∏cenia i szkolenia zawodowego, czyli udzia∏u w edukacyj-
nym programie UE „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie”.

Innowacyjne dzia∏ania sà potencjalnà mo˝liwoÊcià
rozwiàzania problemów
Od kilku lat – z ró˝nym nasileniem – podkreÊla si´ fatalnà
kondycj´ kszta∏cenia zawodowego, wskazujàc, ˝e jest to obszar
niedoinwestowany i zaniedbany, a jakoÊç us∏ug edukacyjnych
zbyt niska przy jednoczesnym wzroÊcie wymagaƒ pracodawców,
które dotyczà przygotowania absolwentów do pracy.
Tymczasem w ostatnim czasie wiele si´ zmieni∏o w procesie
kszta∏cenia zawodowego, a wa˝nym udogodnieniem sta∏y si´
Êrodki unijne stanowiàce ogromnà szans´ rozwojowà dla

obszaru edukacji, co
podkreÊlajà wszyscy
uczestnicy programu
Leonardo da Vinci.
Otwarcie rynków
pracy krajów UE 
i widoczne zapotrze-
bowanie na pracow-
ników z dobrym
przygotowaniem
zawodowym stwarza
szanse dla absol-
wentów polskich
szkó∏ zawodowych,
pod warunkiem
jednak, ˝e b´dà 

to pracownicy o wysokich kompetencjach i kwalifikacjach.
Prognozy rozwoju rynku pracy w UE do roku 2020 wskazujà 
na sta∏y wzrost liczby miejsc pracy w sektorze budownictwa 
i us∏ug, ponadto zaistnieje potrzeba zastàpienia osób
przechodzàcych na emerytur´ nowymi pracownikami.
JednoczeÊnie zmiany w gospodarce Êwiatowej b´dà generowa∏y
zapotrzebowanie na pracowników o odpowiednim poziomie
wiedzy i umiej´tnoÊci zawodowych.
Szans´ na przygotowanie pracowników o odpowiednich kwali-
fikacjach stwarza reforma programowa szkolnictwa zawodowego
(Ustawa o szkolnictwie zawodowym zosta∏a podpisana 19 wrzeÊnia
2011 roku), jak równie˝ szerokie mo˝liwoÊci oferowane przez
edukacyjne programy unijne koordynowane w Polsce przez
Fundacj´ Rozwoju Systemu Edukacji.
Rozwa˝ajàc mo˝liwoÊç korzystania z programu Leonardo da
Vinci wspierajàcego mobilnoÊç pracowników na europejskim
rynku pracy, nale˝y mieç ÊwiadomoÊç celów kszta∏cenia
zawodowego uj´tych w nowej podstawie programowej kszta∏-
cenia w zawodach oraz efektów kszta∏cenia zarówno wspólnych
dla wszystkich zawodów, jak i w∏aÊciwych dla danej kwalifikacji.
Warto podkreÊliç, ˝e projekty mobilnoÊci tworzone w ramach
programu Leonardo da Vinci zak∏adajà pe∏nà realizacj´
efektów kszta∏cenia we wszystkich zakresach, tj.:
r BHP – bezpieczeƒstwo i higiena pracy w miejscu odbywania

praktyk,
r PDG – prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej poprzez udzia∏

i prac´ w tego typu podmiotach,

r JOZ – j´zyk obcy zawodowy, zdobywanie i kszta∏cenie
umiej´tnoÊci j´zykowych bran˝owych w miejscu odbywania
praktyk,

r KPS – kszta∏cenie kompetencji personalnych i spo∏ecznych;
uczniowie wracajà bogatsi o doÊwiadczenia zawodowe 
i ˝yciowe,

r OMZ – organizacja pracy w ma∏ych zespo∏ach; wyjazdy 
na praktyki niewielkich zespo∏ów uczniowskich samoczynnie
wyrabiajà takie umiej´tnoÊci.

Przy tak znakomitych za∏o˝eniach dotyczàcych osiàgania
efektów kszta∏cenia poprzez realizacj´ projektów mobilnoÊci
dziwi fakt, ˝e tak niewiele placówek regionu wschodniego
korzysta z tych mo˝liwoÊci. Przeglàdajàc list´ instytucji, które
w ostatnim okresie korzysta∏y lub korzystajà z mo˝liwoÊci
finansowania mi´dzynarodowych projektów, stwierdziç nale˝y
z ubolewaniem, ˝e udzia∏ szkó∏ zawodowych, w tym rolniczych
z Polski Po∏udniowo-Wschodniej, jest mniej ni˝ znikomy.
JednoczeÊnie zadziwiajàcy jest fakt bardzo wysokich ocen
projektów po ich realizacji. 

Analiza wypowiedzi uczniów uczestniczàcych w projektach
pozwala stwierdziç, ˝e zazwyczaj praktyki spe∏nia∏y ich oczeki-
wania, gdy˝ pozwoli∏y zdobyç nowà wiedz´ i umiej´tnoÊci,
poznaç kultur´ innego kraju, spotkaç ciekawych ludzi, zobaczyç,
jak wyglàda prawdziwa praca. Cz´sto uczestnicy podkreÊlajà
te˝, ˝e rozwin´li kompetencje zawodowe, umiej´tnoÊci kontaktu
z pracodawcà i pracy zespo∏owej, nauczyli si´ odpowiedzialnoÊci,
wytrwa∏oÊci, samodzielnoÊci, punktualnoÊci, radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach.  
Warto podkreÊliç, ˝e w wi´kszoÊci uczestnicy projektów
programu Leonardo da Vinci wracajà do kraju jako pewni
siebie, samodzielni ludzie, którzy chcà si´ nadal rozwijaç,
planujà dalsze kszta∏cenie i aktywne poszukiwanie pracy.
Praktyki zagraniczne postrzegajà jako wspania∏à przygod´ 
i lekcj´ ˝ycia. OtwartoÊç i wra˝liwoÊç mi´dzykulturowa,
wi´ksze umiej´tnoÊci j´zykowe i szybsze adaptowanie si´ 
do warunków ˝ycia i pracy w ró˝nych krajach europejskich
sprawiajà, ˝e ∏atwiej odnajdujà si´ na ka˝dym rynku pracy.

JeÊli chodzi natomiast o mi´dzynarodowà wspó∏prac´ szkó∏, 
to jej podstawà jest wymiana doÊwiadczeƒ, która wp∏ywa 
na podniesienie poziomu kszta∏cenia zawodowego, przyczynia si´
do stworzenia nowych materia∏ów szkoleniowych i nowych
strategii podejmowanych dzia∏aƒ. Projekty partnerskie bàdê
wymiany doÊwiadczeƒ dajà ogromne mo˝liwoÊci poznania nie
tylko ogromnej wiedzy merytorycznej w zakresie innowacji
technologicznych, a tak˝e rozwiàzaƒ edukacyjnych stosowanych
w innych krajach europejskich. Udzia∏ w projekcie wp∏ywa te˝ 
w znacznym stopniu na presti˝ placówki oraz jakoÊç i atrakcyjnoÊç
oferowanego kszta∏cenia. Wiedza zdobyta w trakcie wyjazdów
wzbogaca lekcje z przedmiotów zawodowych. Istotnym ele-
mentem wspó∏pracy jest równie˝ kszta∏towanie umiej´tnoÊci
j´zykowych uczestników projektów oraz integracja europejska.
Nawiàzana wspó∏praca europejska najcz´Êciej owocuje
kolejnymi projektami i nowymi kontaktami. y

Zdj´cie z archiwum beneficjenta programu LdV – Zespó∏ Szkó∏ w Komornie 



W latach 2007-2011 w programie Leonardo da Vinci do realizacji
zosta∏o zatwierdzonych ponad 40 projektów, które swojà tematykà
obejmujà obszar rolnictwa i edukacji rolniczej. Wi´kszoÊç z nich
to projekty mobilnoÊci, wspierajàce – dzi´ki mo˝liwoÊci wyjazdu
za granic´ na sta˝ bàdê wymian´ doÊwiadczeƒ – rozwój zawodowy
uczniów, pracowników, nauczycieli, doradców zawodowych,
doradców rolniczych oraz absolwentów. 60% tych projektów
skierowanych jest do osób b´dàcych na wst´pnym etapie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, czyli uczniów szkó∏ zawodowych
(Projekty IVT). Dzi´ki programowi Leonardo da Vinci m∏odzi ludzie
mogà odbyç praktyk´ w zagranicznych gospodarstwach rolniczych,
agroturystycznych bàdê zak∏adach przetwórczych itp. 30% projektów
zorientowanych by∏o na nauczycieli przedmiotów zawodowych,
dyrektorów szkó∏, doradców rolniczych (Projekty VETPRO). 
Pozosta∏e przedsi´wzi´cia realizowane w programie Leonardo 
da Vinci w dziedzinie rolnictwa to projekty sta˝y dla pracowników,
absolwentów oraz bezrobotnych, a tak˝e projekty partnerskie, 
w których instytucje o ró˝nym profilu (np. instytuty naukowe,
badawcze, a tak˝e przedsi´biorstwa) skupia∏y si´ nad danym
zagadnieniem i wspólnie wypracowywa∏y konkretne rozwiàzanie.

Na realizacj´ projektów o tematyce rolniczej w latach 2007-2011
przeznaczono ponad 2 mln 300 tys. euro. Dzi´ki tym Êrodkom ponad
1100 osób (uczniów, absolwentów, nauczycieli, doradców rolniczych)
mog∏o podwy˝szyç swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze rol-
nictwa, wykorzystujàc mo˝liwoÊç wyjazdu szkoleniowego za granic´.
Uczestnicy wyjazdów pochodzili z ró˝nych miejsc Polski. Instytucje,
które otrzyma∏y dofinansowanie na realizacj´ projektów programu
Leonardo da Vinci, sà zlokalizowane g∏ównie w województwie
mazowieckim (ponad 1/3 projektów) oraz w województwie wielko-
polskim (1/4 projektów). Niektóre przedsi´wzi´cia zak∏ada∏y
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ogólnopolskà rekrutacj´ uczestników – dzi´ki czemu oddzia∏ywanie
ich wychodzi∏o poza obszar jednego województwa. 
Pozosta∏e projekty by∏y realizowane na terenie takich
województw, jak: opolskie, dolnoÊlàskie, ∏ódzkie, pomorskie,
kujawsko-pomorskie, warmiƒsko-mazurskie, ma∏opolskie.

D∏ugoÊç sta˝u uczniów za granicà wynosi∏a najcz´Êciej 4 tygodnie,
chodê zdarza∏y si´ wyjazdy d∏u˝sze (powy˝ej 10 tygodni) oraz
krótsze (2-tygodniowe). Wyjazdy nauczycieli w ramach projektów
wymiany doÊwiadczeƒ trwa∏y Êrednio 2 tygodnie. 
Ponad 2/3 wszystkich sta˝y i wymian odby∏o si´ w niemieckich
gospodarstwach i instytucjach rolniczych. Pozosta∏e wyjazdy
zosta∏y zrealizowane w innych krajach europejskich takich jak:
Wielka Brytania, W∏ochy, Austria, Francja, Hiszpania. 

Sta˝e uczniowskie odbywa∏y si´ zazwyczaj w gospodarstwach
posiadajàcych doÊwiadczenie w organizacji pracy m∏odych osób
oraz w merytorycznej opiece nad nimi. Nauczyciele i doradcy
rolniczy mieli natomiast okazj´ wizytowaç szereg ró˝nych instytucji
(szko∏y, gospodarstwa rolnicze, zak∏ady przetwórstwa, centra
edukacji i doradztwa rolniczego, jednostki samorzàdowe). 
Tematyka realizowanych projektów by∏a ró˝norodna i dostosowana
do potrzeb ich uczestników oraz dzisiejszych trendów w rolnictwie.
Sta˝e, wymiana doÊwiadczeƒ, a tak˝e wspó∏praca instytucjonalna
najcz´Êciej dotyczy∏y takich obszarów, jak: rolnictwo ekologiczne,
produkcja biopaliw, odnawialne êród∏a energii, przetwórstwo od-
padów organicznych, agroturystyka, agrobiznes, chów i hodowla
zwierzàt, uprawa roÊlin. Projekty przeznaczone dla nauczycieli 
i doradców zawodowych dotyczy∏y poza tym metodologii nauczania
przedmiotów rolniczych oraz fachowego doradztwa dla uczniów 
i rolników. 
Kompetencje nabyte przez uczniów czy pracowników instytucji, które
skorzysta∏y z dofinansowania i realizowa∏y inicjatywy o tematyce
rolniczej w programie Leonardo da Vinci, cieszà si´ du˝ym uznaniem
i odgrywajà znaczàcà rol´ w strategii instytucji beneficjenta.
Uczestnictwo szkó∏ rolniczych w programie zdecydowanie podnosi
jakoÊç i atrakcyjnoÊç kszta∏cenia, sprzyja promocji w Êrodowisku
lokalnym, a tak˝e zwi´ksza zainteresowanie ich ofertà. Instytucje
realizujàc projekty wymiany, inwestujà równie˝ w kadry, które po-
przez europejskà wymian´ doÊwiadczeƒ podwy˝szajà swoje kom-
petencje wykorzystywane w procesie dydaktycznym lub doradczym. 
y

Projekty rolnicze w programie Leonardo da Vinci

Dagmara Wieczorkowska
Narodowa Agencja Programu „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie” 
– Leonardo da Vinci

Podzia∏ projektów w zale˝noÊci od grupy odbiorców

r IVT Sta˝e uczniowskie 60%

r VETPRO Wymiany doÊwiadczeƒ 30%

r PLM 
(sta˝e pracowników, absolwentów,
bezrobotnych) 5%

r Projekty Partnerskie
(wspó∏praca instytucjonalna) 5%

Województwa, w których by∏y realizowane projekty

r mazowieckie 14

r wielkopolskie 10

r opolskie 5

r dolnoÊlàskie 3

r ∏ódzkie 2

r pomorskie 2

r kujawsko-pomorskie 2

r warmiƒsko-mazurskie 1

r ma∏opolskie 1

Kraje, w których odbywa∏ si´ sta˝ lub wymiana doÊwiadczeƒ

r Niemcy 28

r W∏ochy 2

r Wielka Brytania 3

r Austria 2

r Francja 2

r Hiszpania 1
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Zrealizowali Paƒstwo projekt partnerski programu Leonardo
da Vinci. Prosz´ powiedzieç, na czym on polega∏?
Projekt “Przysz∏e wyzwania dla edukacji w sektorze zielonym”

(CHAVET) wyszed∏ naprzeciw potrzebom, w obliczu których

znalaz∏ si´ europejski system edukacji zawodowej rolników 

w dobie zmian w Êrodowisku naturalnym cz∏owieka. Najpierw

partnerstwo 12 krajów, w ramach projektu CHAVET, podj´∏o

si´ zadania zdefiniowania wyzwaƒ, jakie stojà przed

kszta∏ceniem rolniczym i szkoleniem zawodowym, a nast´pnie

pracowaliÊmy nad propozycjami konkretnych rozwiàzaƒ

edukacyjnych. WÊród uczniów i nauczycieli szkó∏ zawodowych,

farmerów i konsumentów z ca∏ej Europy przeprowadziliÊmy

badania w zakresie zmian klimatu i zwiàzanych z nimi

przemian w Êrodowisku naturalnym cz∏owieka oraz wp∏ywu

industrializacji i przeobra˝eƒ na rynku pracy na edukacj´

zawodowà i polityk´ oÊwiatowà.

Przeprowadzone badania da∏y obraz oczekiwaƒ, jakie majà

wobec szko∏y uczniowie i nauczyciele, a tak˝e przedsi´biorcy,

konsumenci i rolnicy. 

Jaki by∏ cel projektu?
Nasze dzia∏ania mia∏y na celu podnieÊç ÊwiadomoÊç koniecznoÊci

zmian oraz dostosowania treÊci nauczania i metodologii 

do zmieniajàcej si´ rzeczywistoÊci spo∏ecznej, potrzeb

konsumpcyjnych. 

Projekt CHAVET zak∏ada∏ powo∏anie „spo∏ecznoÊci uczàcej

si´” w celu wzajemnego poznania i integracji treÊci oraz

metod nauczania, jak równie˝ wymiany dobrych praktyk 

w zakresie nauczania dla sektora zielonego. W ciàgu dwóch

lat nauczyciele i uczniowie szkó∏ kszta∏càcych dla obszarów

wiejskich mogli wspólnie zastanowiç si´ nad ich przysz∏oÊcià

i przygotowaç si´ do rodzàcych si´ wyzwaƒ. O rezultatach

informowano instytucje odpowiedzialne za kszta∏cenie zawodowe

na szczeblu krajowym i europejskim. Po 4 seminariach sformu∏o-

wano raporty – deklaracje, które nast´pnie rozes∏ano do wielu

instytucji narodowych oraz przedstawiono w Parlamencie

Europejskim. Ka˝da deklaracja jasno definiowa∏a wyzwania 

i precyzowa∏a zadania dla wszystkich stron odpowiedzialnych

za VET na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym

i europejskim.  

Oko∏o 1300 nauczycieli przedmiotów zawodowych, instruktorów,

uczniów w Europie by∏o zaanga˝owanych w projekt i wynios∏o

zarówno indywidualne, jak i zespo∏owe korzyÊci. 

Jakie rezultaty przyniós∏ Paƒstwa projekt? 
To, co wydaje si´ najwa˝niejsze to fakt, ˝e wspó∏praca

instytucji z 12 krajów europejskich, ró˝norodnych nie tylko

geograficznie, ale tak˝e pod wzgl´dem rozwoju obszarów

wiejskich, da∏a nam niespotykanà mo˝liwoÊç wypracowania

rezultatów szeroko przydatnych w Europie z uwzgl´dnieniem

narodowego pod∏o˝a poruszanych tematów. Zaanga˝owanie

w partnerstwo równie˝ pozosta∏ych cz∏onków EUROPEA

Agroturystyka 
i ochrona Êrodowiska w rolnictwie01

Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego 
w obszarze rolnictwa i ekologii 

Zdj´cie z archiwum beneficjenta programu LdV
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International przyczyni∏o si´ do kompleksowego rozpowszech-

nienia rezultatów i produktów projektu. Seminaria podsumowujàce

by∏y dost´pne dla uczestników ze wszystkich krajów UE. 

Wspólnie wypracowano lub uaktualniono metody i treÊci

nauczania w odniesieniu do potrzeb europejskiego rynku

pracy. Projekt wzmocni∏ partnerstwo w obr´bie EUROPEA

International, zapobieg∏ odpadni´ciu mniej zamo˝nych krajów,

a w obr´bie sieci krajowych przyciàgnà∏ nowych cz∏onków. 

W wyniku dwuletniego partnerstwa zrodzi∏o si´ kilka pro-

jektów – w ramach programu Comenius, Leonardo da Vinci

(Partnerski TOI), Grundtvig i inne. 

W wyjazdach brali udzia∏ instruktorzy praktycznej nauki

zawodu i dyrektorzy szkó∏. Wymiana doÊwiadczeƒ zaowoco-

wa∏a pewnymi zmianami w organizacji szkolenia praktycznego.

Z perspektywy nauczyciela zawodu wspó∏praca umo˝liwi∏a

poznanie doskonalszych metod i form kszta∏cenia zawodo-

wego oraz praktycznej nauki zawodu. Porównywano standardy

nauczania, systemy egzaminacyjne, poziomy kwalifikacji

zawodowych, co mog∏o prowadziç do zmian w szkole

macierzystej. Dyrektorzy zaanga˝owani w prace krajowej

grupy sterujàcej zwi´kszyli swoje umiej´tnoÊci w zakresie

zarzàdzania projektem.  

Jak projekt wp∏ynà∏ na uczestników? 
W projekcie w wi´kszoÊci brali udzia∏ nauczyciele przedmiotów

zawodowych, którzy nie mieli wczeÊniej mo˝liwoÊci uczest-

niczenia w wymianach mi´dzynarodowych. Dla wielu naj-

wa˝niejszym momentem by∏o prze∏amanie bariery j´zykowej 

i przekonanie o mo˝liwoÊci komunikacji w j´zyku obcym. 

Nauczyciele z racji podejmowania dzia∏aƒ np. zbierania infor-

macji na temat wiodàcy czy tworzenia prezentacji po spotkaniu

dla rady pedagogicznej, cz´Êciej pracowali z programami

komputerowymi, cz´Êç z nich zosta∏a przeszkolona w u˝yt-

kowaniu platformy intranetowej. Nauczyciele ch´tniej i cz´Êciej

si´gali po Êrodki komunikacji internetowej, nawiàzali i kon-

tynuujà kontakty ze szko∏ami z ró˝nych krajów. Sà to kontakty

zarówno zawodowe, jak i prywatne, przyjacielskie. 

JeÊli zaÊ chodzi o uczniów, to mieli oni sposobnoÊç porów-

nania ró˝nych systemów edukacyjnych i metod nauczania

oraz poznania nowoczesnych sposobów nauczania ró˝nych

zawodów, m.in. uczenie si´ poprzez prac´ (w cieplarniach,

warsztatach, pracowniach) oraz wieloj´zyczne instrukcje

podczas wykonywania zadaƒ (j´zyk francuski, niemiecki,

angielski).

Aktywne pos∏ugiwanie si´ j´zykiem angielskim (zawodowym)

w trakcie dyskusji podnios∏o kompetencje j´zykowe uczniów.

Wzros∏a te˝ ich aktywnoÊç w samodzielnym wyszukiwaniu

materia∏ów oraz kreatywnoÊç w poszukiwaniu odpowiedzi 

na pytania postawione przez organizatorów spotkania.

Uczniowie rozwin´li tak˝e swoje umiej´tnoÊci interpersonalne

(dyskutowania, negocjowania, osiàgania kompromisu) oraz

zachowania si´ podczas publicznych wystàpieƒ, reprezento-

wania szko∏y/ Polski, udzielania wywiadów, obcowania 

z przedstawicielami prasy, odpowiedzialnoÊci za formu∏o-

wane opinie itp.             

Projekt CHAVET zrealizowaliÊmy w grupie 12 krajów. Na tzw.

wielkie seminaria przyje˝d˝a∏y delegacje z pozosta∏ych 10-12

krajów. Wielu z nas po raz pierwszy znalaz∏o si´ w gronie tak

ró˝norodnym kulturowo i j´zykowo. By∏a to niepowtarzalna

szansa na wzajemne poznanie i przedstawienie siebie oraz

swojej instytucji. y

Z panià Wies∏awà Gàsiorowskà ze Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i LeÊnej

EUROPEA – Polska, Brwinów rozmawia∏a Dagmara Wieczorkowska.

>
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Czego dotyczy∏ Paƒstwa
projekt?
W czterotygodniowym sta˝u
w Anglii uczestniczy∏o 15
uczniów technikum mecha-
nizacji rolnictwa. Projekt
dotyczy∏ produkcji rolnej, 
w szczególnoÊci zasad
racjonalnego planowania,
zarzàdzania i gospodarowania
z zachowaniem standardów
ochrony Êrodowiska. W zwiàzku

z cz∏onkostwem Polski w UE czynimy starania, aby zapoznaç na-
szych uczniów i nauczycieli ze standardami sanitarnymi i jakoÊcio-
wymi obowiàzujàcymi w krajach UE w dziedzinie produkcji rolnej
w perspektywie zastosowania tych norm w warunkach krajowych.
By∏ to ju˝ trzeci projekt dotyczàcy bran˝y rolniczej realizowany
przez naszà szko∏´ w krajach wysoko rozwini´tych. 

Jakie rezultaty przyniós∏ Paƒstwa projekt? 
Za∏o˝eniem projektu by∏o obudzenie ÊwiadomoÊci potrzeby
innowacyjnoÊci i przedsi´biorczoÊci w warunkach rynku rolnego,
a tak˝e pog∏´bienie znajomoÊci j´zyka angielskiego oraz rozwój
umiej´tnoÊci interpersonalnych. Istotne by∏o te˝, aby uczniowie
zrozumieli, ˝e mimo ró˝nic kulturowych mo˝na czerpaç z do-
Êwiadczeƒ innych narodów i stosowaç je w warunkach krajowych.
Wspó∏praca pomi´dzy naszà szko∏à a firmami angielskimi ma
du˝y wp∏yw na wzmocnienie potencja∏u edukacyjnego naszej
placówki i wzrost jej atrakcyjnoÊci. Partnerzy angielscy udo-
st´pnili nowoczesnà baz´ technicznà oraz nowoczesne techno-
logie, co wp∏yn´∏o na popraw´ jakoÊci kszta∏cenia zawodowego
naszej szko∏y. 
Uczestnicy sta˝u poznali nowe technologie stosowane w bran˝y
rolniczej, zaznajomili si´ z zasadami u˝ytkowania nowoczesnego
sprz´tu rolniczego stosowanego w Anglii, jak równie˝ poznali
standardy jakoÊciowe obowiàzujàce w tym kraju. Poznali zasady
funkcjonowania rolnictwa ekologicznego oraz wymogi ochrony

Sta˝ w Anglii drogà do sukcesu m∏odych rolników

Zdj´cie z archiwum beneficjenta programu LdV



Pomys∏ na realizacj´ projektu podsun´∏a Hadviga Gulova,
obecny koordynator projektu ze S∏owacji, która zauwa˝y∏a
du˝e ró˝nice w tej dziedzinie, porównujàc S∏owacj´ do innych
krajów. Poniewa˝ od lat nasza wspó∏praca, nie tylko projektowa,
uk∏ada si´ bardzo dobrze – zdecydowaliÊmy si´ na podj´cie
wyzwania. Tak powsta∏ projekt „Agropuzzle – uk∏adanka 
dla biznesmena”.
G∏ównym celem projektu jest pokazanie mo˝liwoÊci, jakie daje
rolnictwo w dziedzinie organizacji ma∏ych form dzia∏alnoÊci.
Ró˝nice i pomys∏y, z którymi spotkaliÊmy si´ w czasie mobilnoÊci,
sà zaskakujàce i bardzo zainteresowa∏y uczestników projektu.
W trakcie tygodniowych pobytów w zaprzyjaênionych miastach
Czech i S∏owacji m∏odzie˝ wraz z nauczycielami poznawa∏a
specyfik´ ma∏ych zak∏adów przemys∏owych, gospodarstw
agroturystycznych i rolnych. Nauczyciele razem z uczniami

opracowywali zagadnienia zwiàzane z tematykà prowadzenia
w∏asnej dzia∏alnoÊci w obr´bie rolnictwa (analiza SWOT, zalety
i wady zaobserwowane w trakcie zwiedzania gospodarstwa
oraz w∏asne pomys∏y na realizacj´ konkretnych przedsi´wzi´ç).
Z rozpocz´ciem nowego roku szkolnego 2011/2012 przygoto-
wujemy si´ do wyjazdu do Grecji i Francji. W kwietniu m∏odzie˝
z krajów partnerskich przyjedzie do Polski na tygodniowy pobyt.
W ramach realizowanego projektu og∏oszono konkurs adreso-
wany do wszystkich uczniów klas technikum. W konkursie
„Mój przysz∏y zawód w zgodzie z naturà” wzi´li udzia∏ ucznio-
wie technikum agrobiznesu i architektury krajobrazu. Jego
celem by∏o szersze zainteresowanie m∏odzie˝y szkolnej
tematykà realizowanego projektu Leonardo da Vinci.
Poniewa˝ nasza szko∏a kszta∏ci m.in. m∏odych rolników, naj-
wi´kszym osiàgni´ciem projektu jest konfrontowanie naszych
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Agropuzzle – uk∏adanka dla biznesmena

S∏awomir Jakoniuk
Zespó∏ Szkó∏ w Komornie   

Êrodowiska w bran˝y rolniczej. Mieli mo˝liwoÊç oceny docho-
dowoÊci produkcji rolniczej w Anglii oraz sposobu pozyskiwania
Êrodków finansowych z dodatkowych êróde∏ np. przetwórstwo
rolne, Êwiadczenie dodatkowych us∏ug itp. OdmiennoÊç, wysokie
standardy funkcjonowania, wyposa˝enia i organizacji pracy 
w angielskich farmach da∏y uczniom mo˝liwoÊç poszerzenia
kwalifikacji i umiej´tnoÊci zawodowych. Wi´kszoÊç uczestników
sta˝u wykorzysta zdobyte doÊwiadczenia podczas prowadzenia
gospodarstw rodzinnych. Znaczna grupa uczestników projektu
planuje zwiàzaç swojà przysz∏oÊç zawodowà z rolnictwem
(pochodzà z rodzin posiadajàcych gospodarstwa rolne). Odbycie
sta˝u w Anglii by∏o dla uczniów wa˝nym doÊwiadczeniem ˝ycio-
wym, zw∏aszcza ˝e w przypadku wi´kszoÊci osób by∏ to pierwszy
wyjazd za granic´. M∏odzie˝ mia∏a okazj´ podnieÊç swoje umie-
j´tnoÊci spo∏eczne (np. praca w grupie, autoprezentacja). Du˝ym
osiàgni´ciem by∏o dla nich uzyskanie przekonania, ˝e wieÊ i ma∏e
miasto nie sà gorsze od wielkich Êrodowisk. Pos∏ugiwanie si´
j´zykiem angielskim podczas sta˝u wzbogaci∏o fachowe s∏ow-
nictwo zawodowe uczestników, pozwoli∏o na nabycie umiej´t-
noÊci pracy w innej kulturze. Uczniowie docenili wartoÊç dzia∏aƒ
zespo∏owych, punktualnoÊç i doskona∏à organizacj´ pracy. Praca
za granicà niewàtpliwie poszerzy∏a ich perspektywy kariery
zawodowej. 

Czy projekt zmieni∏ ˝ycie uczestników? 
Zauwa˝yliÊmy, ˝e udzia∏ w projekcie zmieni∏ uczniów. Oprócz
zwi´kszenia kwalifikacji uczestników obserwujemy wzmocnienie
postawy poszukujàcej, aktywnej zawodowo i ˝yciowo. Osoby te
sta∏y si´ bardziej pewne siebie, zrozumia∏y istot´ rozwoju zawo-

dowego i z optymizmem patrzà w przysz∏oÊç. Nastàpi∏ te˝ za-
uwa˝alny rozwój zawodowy i osobowoÊciowy uczestników.
Wi´kszoÊç po ukoƒczeniu szko∏y podj´∏a prac´ w gospodar-
stwach rodzinnych.
Podniesienie kwalifikacji sta˝ystów, rozbudzenie ich kreatyw-
noÊci pozwoli na podniesienie standardów jakoÊci pracy w bran˝y
rolnej. Niektórzy z nich, korzystajàc z nawiàzanych w trakcie
sta˝u kontaktów, znaleêli prac´ okresowà za granicà.

Czy chwalà si´ Paƒstwo projektem w swoim Êrodowisku? 
Informacje na temat rezultatów projektu prezentowane by∏y 
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Turku oraz 
w lokalnej prasie – „Echo Turku”. W grudniu 2009 r. w ramach
Dnia Europejskiego organizowanego przez naszà szko∏´ podczas
spotkania z m∏odzie˝à z 6 gimnazjów (∏àcznie 140 uczniów) 
oraz z nauczycielami z powiatu tureckiego i powiatów oÊciennych
odby∏a si´ prezentacja na temat zrealizowanych projektów
Leonardo da Vinci oraz spotkanie z uczestnikami sta˝u.
Systematycznie o efektach wspó∏pracy mi´dzynarodowej 
w ramach projektów edukacyjnych informowane by∏y te˝ w∏adze
Starostwa Powiatowego w Turku. Po zakoƒczeniu projektu
nastàpi∏o nawiàzanie sta∏ej i trwajàcej do chwili obecnej wspó∏-
pracy z partnerami angielskimi, umo˝liwiajàce wymian´ do-
Êwiadczeƒ oraz wspólne opracowanie kolejnych projektów, które
wzbogacà ofert´ kszta∏cenia zawodowego naszej szko∏y.            y

Z panem Markiem Kwiatkowskim z Zespo∏u Szkó∏ Rolniczych Centrum Kszta∏-

cenia Praktycznego w  Kaczkach Ârednich rozmawia∏a Dagmara Wieczorkowska.

Agropuzzle – jedyny w roku szkolnym 20100/2011 projekt Leonardo da Vinci dla szkó∏ na Opolszczyênie, realizowany 
we wspó∏pracy partnerów z Czech, S∏owacji, Francji, Grecji i Polski rozpoczà∏ si´ we wrzeÊniu 2010 r. Koncentruje si´ on 
na wszelkich mo˝liwych do zrealizowania formach dzia∏alnoÊci przede wszystkim w skali mikro (np. ma∏e farmy rolnicze,
uprawa zió∏ na niewielkà skal´, hodowla ryb czy tzw. permkultura). 
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polskich, rolniczych mo˝liwoÊci z warunkami panujàcymi 
w innych krajach. M∏odzie˝ poznaje zupe∏nie inne techniki
uprawy roli (niekoniecznie nowe, ale w Polsce ju˝ zapomniane),
sposoby organizacji nowatorskich rozwiàzaƒ w obr´bie rol-
nictwa. Bardzo zauwa˝alnà korzyÊcià z realizacji przedsi´wzi´cia
jest tak˝e mo˝liwoÊç poznawania ludzi i doskonalenie umiej´t-
noÊci j´zykowych, poza tym nawiàza∏y si´ przyjaênie i znajomoÊci,
które funkcjonujà obecnie tak˝e na zupe∏nie innych p∏aszczyz-
nach. Dodatkowo nauczyciele pracujàcy przy projekcie
doskonalà w∏asny warsztat i poznajà nowe obszary wiedzy,
wzbogacajàc mo˝liwoÊci i ofert´ edukacyjnà szko∏y.
Czy projekt zmieni∏ ˝ycie uczestników? ˚ycie koordynatorów
z pewnoÊcià, jako ˝e przygotowanie wszystkich imprez zwiàza-
nych z projektem wymaga bardzo dobrej organizacji i sporej
iloÊci czasu, którego w pracy nauczycielskiej, wbrew pozorom,
nie ma za wiele. M∏odzie˝ wypytuje o to, kiedy znowu spotka
kolegów ze szkó∏ partnerskich, ch´tnie garnàc si´ do ka˝dej
formy pracy projektowej.
Naszà dzia∏alnoÊcià chwalimy si´ od poczàtku realizacji projektu
– dotychczas ukaza∏y si´ artyku∏y w gazetach lokalnych,
zawierajàce opisy najciekawszych lokalnych projektowych
przedsi´wzi´ç, tj. bo˝onarodzeniowe warsztaty plastyczne, 
na które zaprosiliÊmy do szko∏y goÊci np. dyrektora szko∏y 
zainteresowanej projektami. Jednak najbardziej pomaga nam 
w promocji nasza strona internetowa www.agropuzzle.eu.

Stopniowo roÊnie baza produktów, z której powstanie ma∏a
publikacja z opisem mo˝liwoÊci rolnictwa w krajach partner-
skich ze wskazaniem na innowacyjne rozwiàzania.                   y
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Kilka s∏ów o projekcie 
W projekcie „Zdobywanie przez mieszkaƒców kwalifikacji 
w gospodarstwach agroturystycznych Karyntii” wzi´∏o udzia∏ 40
uczestników – m∏odych ludzi zamieszkujàcych obszary wiejskie
województwa dolnoÊlàskiego. By∏y to osoby niemogàce znaleêç
zatrudnienia na lokalnym rynku pracy z powodu braku odpowied-
nich kwalifikacji bàdê wysokiego bezrobocia w miejscu zamieszkania,
a tak˝e osoby pracujàce w rodzinnych gospodarstwach rolnych,
które chcia∏yby rozpoczàç dodatkowo dzia∏alnoÊç agroturysty-
cznà. Tereny górskie i podgórskie regionu dolnoÊlàskiego roz-
wijajà si´ g∏ównie w kierunku turystyki, w tym turystyki wiejskiej,
tote˝ istnieje du˝e zapotrzebowanie na kompleksowà wiedz´ 
i umiej´tnoÊci obs∏ugi ruchu turystycznego. 
W ramach projektu uczestnicy odbyli 12-tygodniowà praktyk´ 
w gospodarstwach agroturystycznych w Karyntii. Partnerem 
w projekcie by∏o Karynckie Stowarzyszenie Farmerów Landes-
verband “Urlaub auf dem Bauernhof” z siedzibà w Klagenfurt,
które zajmuje w Austrii kluczowà pozycj´ w turystyce regionu.
Sta˝e odbywa∏y si´ w pojedynczych gospodarstwach agroturysty-
cznych i przedsi´biorstwach turystycznych po∏o˝onych na ob-
szarach wiejskich Karyntii. Ka˝de z gospodarstw goszczàcych
mia∏o inny profil turystyczny oraz ró˝ny zakres oferowanych
us∏ug – pozwoli∏o to na indywidualny wybór miejsca sta˝u 
dla ka˝dego uczestnika, zgodny z jego zainteresowaniami 
i potrzebami zawodowymi. 

Cele projektu
Zamiarem autorów projektu by∏o umo˝liwienie uczestnikom
nabycia praktycznych umiej´tnoÊci z zakresu tworzenia i prowa-
dzenia nowoczesnego gospodarstwa agroturystycznego. Wybór
zagranicznego partnera wynika∏ z faktu, ˝e stowarzyszenie
austriackie skupia podmioty nastawione na rodzinne prowadzenie
gospodarstw agroturystycznych w Austrii, który to model jest
popularny tak˝e w Polsce. Pomys∏ projektu opiera∏ si´ na prze-

niesieniu dobrych austriackich standardów i praktyk na polski
grunt bran˝y agroturystycznej. 

Rezultaty projektu 
Uczestnicy poznali zasady prowadzenia gospodarstwa agro-
turystycznego. Zdobyli praktyczne umiej´tnoÊci z zakresu:
kompleksowej obs∏ugi ruchu turystycznego z wykorzystaniem
produktów pochodzàcych z w∏asnej produkcji, wypracowaniem
produktów markowych oraz profesjonalnej promocji oferty
turystycznej. Zapoznali si´ z zasadami adaptacji gospodarstwa
rolnego dla potrzeb tworzenia dodatkowych êróde∏ dochodu 
w gospodarstwie rolnym. Podczas praktyk sta˝yÊci zapoznali si´
równie˝ z wykorzystaniem zaawansowanych systemów zarzàdzania
informatycznego (np. programy rezerwacji, sprzeda˝y oraz infor-
matyczne narz´dzia promocyjne typu Internet), jak te˝ z europej-
skimi standardami jakoÊciowymi w turystyce, systemem przygo-
towywania ofert i ich promocji. Sta˝yÊci w czasie wolnym uczestniczyli
w codziennym ˝yciu gospodarzy zarówno kulturalnym, jak i rodzin-
nym. Sàdzimy, ˝e efektem projektu b´dzie zwi´kszenie szans
osób w nim uczestniczàcych na zatrudnienie na lokalnym rynku
pracy bàdê na samozatrudnienie.
Projekt pozwoli∏ pokonaç barier´ nieufnoÊci zarówno ze strony
austriackiej, jak i polskiej, pokaza∏, ˝e wspó∏praca dwóch ró˝nych
narodowoÊci i kultur mo˝e przynieÊç pozytywne i ciekawe efekty.
Wiedza o oczekiwaniach i wymaganiach Austriaków pozwoli
uczestnikom odpowiednio przygotowaç w przysz∏oÊci ofert´ 
we w∏asnych gospodarstwach agroturystycznych. 
Wskazanie m∏odzie˝y i osobom bezrobotnym nowych kierunków
rozwoju rolnictwa w Polsce niewàtpliwie wp∏ynie na restruktu-
ryzacj´ tego sektora w regionie. Projekt pokaza∏ uczestnikom, 
˝e taki sposób przedsi´biorczoÊci jest mo˝liwy, a gotowe roz-
wiàzania mogà byç zastosowane w Polsce. 

Ka˝dy z uczestników otrzyma∏ certyfikat poÊwiadczajàcy odbycie
na terenie Austrii sta˝u z zakresu turystyki wiejskiej. Dokument
ten ma wymiar mi´dzynarodowy i mo˝e byç uznany jako Êwiadectwo
odbycia praktyki na terenie Unii Europejskiej.                                y

Agroturystyka – zagraniczna praktyka w Karyntii

Janina Jaszczur,
Stowarzyszenie Pegaz, Jelenia Góra
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programy komputerowe wykorzystywane w celu prowadzenia
obiektu agroturystycznego.
Ka˝da z osób uczestniczàcych w sta˝u uzyska∏a certyfikat Euro-
pass-MobilnoÊç, który potwierdza nabyte umiej´tnoÊci zawodowe
na terenie ca∏ej Unii Europejskiej, a przez to zwi´ksza szanse 
na rynku pracy w kraju i za granicà. 
Udzia∏ w projekcie niewàtpliwie zmieni∏ ˝ycie uczestników. Po raz
pierwszy mieli oni okazj´ wykonywaç ró˝nego rodzaju zadania 
na tzw. samodzielnym stanowisku. Nabyli przez to nowe umiej´t-
noÊci zawodowe, które b´dà procentowa∏y w ich dalszej karierze.
Udzia∏ w sta˝u pozwoli∏, jak sami twierdzili, poczuç si´ du˝o
pewniej, nabraç wiary we w∏asne si∏y, jak i nabyte umiej´tnoÊci.
Kolejny profit to mo˝liwoÊç poznania nowych ludzi osadzonych 
w zupe∏nie innej ni˝ polska kulturze, obyczajowoÊci, mentalnoÊci.
Nauczy∏o to m∏odzie˝ otwartoÊci, tolerancji, szacunku dla innej
tradycji itp. Ponadto mo˝liwoÊç sp´dzenia (w drodze na sta˝)
czasu w Pary˝u, stolicy Francji, da∏a uczestnikom niepowtarzalnà
okazj´ do zwiedzenia jednego z najpi´kniejszych miast na Êwiecie. 
Wszystkie ww. aspekty sprawi∏y, ˝e praktycznie ka˝dy z uczestników
okreÊli∏ udzia∏ w projekcie jako najpi´kniejszà dotychczas
przygod´ swojego ˝ycia.

O sta˝u pisa∏a lokalna prasa („Gazeta Lidzbarska”), a w Telewizji
Lidzbark zosta∏ wyemitowany reporta˝ poÊwi´cony udzia∏owi
uczniów ZSiPO w projekcie. Artyku∏y promocyjne zosta∏y tak˝e
opublikowane w lokalnej prasie partnera z Francji.  

Do ewidentnych korzyÊci p∏ynàcych z realizacji projektu nale˝y
zaliczyç fakt, ˝e m∏odzi ludzie pochodzàcy najcz´Êciej ze wsi, 
a wi´c miejsc z utrudnionym dost´pem do edukacji, nie tylko
zawodowej, ale i kulturowej czy j´zykowej, mogli uzyskaç bez-
p∏atny dost´p do kszta∏cenia, a tym samym podwy˝szyç swoje
kwalifikacje zawodowe. Bardzo wa˝ne jest te˝ zacieÊnienie relacji
mi´dzy partnerami, które powinno zaowocowaç kontynuowaniem
wspó∏pracy i realizacjà kolejnych wspólnych projektów. 

Na koniec warto jeszcze
wspomnieç o pod-
miotowym podejÊciu
organu prowadzàcego
szko∏´, czyli starostwa
powiatowego, które
pod ka˝dym mo˝liwym
wzgl´dem wspiera∏o
koordynatora projektu
we wszystkich dzia∏a-

niach majàcych zwiàzek z projektem, darzàc go zaufaniem i dajàc
mu pe∏nomocnictwo, a tym samym mo˝liwoÊç decydowania 
o wszelkich kwestiach zwiàzanych z organizacjà. Wa˝ne jest, 
˝e w∏adze samorzàdowe zdajà sobie spraw´ z mo˝liwoÊci, jakie
daje m∏odym ludziom udzia∏ w tego rodzaju przedsi´wzi´ciach 
i pozwalajà na ich realizacj´. y

Adam Brodowski
Zespó∏ Szkó∏ i Placówek OÊwiatowych w Lidzbarku Warmiƒskim

W projekcie zatytu∏owanym „Sta˝ zawodowy we Francji przepustkà
do zaistnienia na unijnym rynku pracy na obszarze agroturystyki”
wzi´∏o udzia∏ 16 uczniów Technikum ˚ywienia i Gospodarstwa
Domowego w Lidzbarku Warmiƒskim. By∏a to m∏odzie˝ pochodzàca
g∏ównie z terenów popegeerowskich, wsi i ma∏ych miasteczek
powiatu lidzbarskiego. Realizacja projektu mia∏a stanowiç efek-
tywnà form´ walki z bezrobociem, które w województwie warmiƒsko-
mazurskim ciàgle osiàga jeden z najwy˝szych wskaêników w kraju.
Szko∏a nasza ju˝ od wielu lat wspó∏pracuje z Lycée d’Enseignement
Général et Technologique Agricole de Châteauroux-La Châtre. 
Za poÊrednictwem partnera nawiàzaliÊmy wspó∏prac´ z przed-
si´biorcami, których dzia∏alnoÊç gospodarcza jest zbli˝ona 
do ww. obszarów (rolnictwo, agroturystyka, gastronomia itd.). 
To w∏aÊnie u lokalnych przedsi´biorców uczniowie zrealizowali 
4-tygodniowy sta˝, nabywajàc nowe umiej´tnoÊci zawodowe.

Uczestnicy mieli okazj´ skonfrontowaç merytorycznà wiedz´
wyniesionà ze szko∏y zawodowej, w której si´ kszta∏cà, z wiedzà 
i doÊwiadczeniem zawodowym przedsi´biorców, u których reali-
zowali sta˝ zawodowy. Zapoznali si´ z organizacjà pracy w obiekcie
agroturystycznym, poznali struktur´ organizacyjnà przedsi´biorstwa
w poszczególnych pionach, zasady organizacji pracy, rozmieszczenie
i wyposa˝enie pomieszczeƒ. Pracujàc na ró˝nych stanowiskach
(recepcja, s∏u˝ba pi´ter, pion techniczny, administracja i zaopa-
trzenie), mogli poznaç tamtejszà kultur´ pracy, metody i techniki
dzia∏ania, jak równie˝ podwy˝szyç swoje kompetencje j´zykowe.
Udzia∏ w sta˝u wzmocni∏ te˝ u uczestników umiej´tnoÊci zwiàzane
z pos∏ugiwaniem si´ technologiami informatyczno-komunikacyj-
nymi. Ci, którzy pracowali w przedsi´biorstwach prowadzàcych
administracj´ w formie elektronicznej, mieli okazj´ poznaç
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nasadzenia kwiatowe na rondach drogowych, skarpach, 
w otoczeniu obiektów handlowych i mieszkalnych oraz 
w zabytkowym parku.
Doskonalenie nasze odbywa∏o si´ w regionie Szampanii, gdzie
znajdujà si´ winnice, tote˝ znalaz∏y si´ one w naszym programie
– poznaliÊmy uprawy winoroÊli oraz produkcj´ szampana, zwiedza-
liÊmy s∏ynne muzeum i piwnice szampana Veuve Clicquot Ponsardin,
a dzi´ki goÊcinnoÊci gospodarzy mogliÊmy go degustowaç.
Wa˝nym elementem pobytu we Francji by∏ bogaty program
kulturalny, dajàcy mo˝liwoÊç poznania historii, kultury i tradycji
regionu Szampanii (widzieliÊmy m.in. s∏ynnà gotyckà katedr´
Notre-Dame w Reims, która by∏a miejscem koronacji prawie
wszystkich królów we Francji). ByliÊmy równie˝ na koncercie
muzyki dawnej. PodziwialiÊmy zabytki Pary˝a, ogrody Wersalu, 
a rejs statkiem po Sekwanie by∏ dla nas niezapomnianym
prze˝yciem. 
Uczestnicy wyra˝ajà opini´, ˝e doskonalenie w ramach projektu
by∏o bardzo wartoÊciowe, bogate pod wzgl´dem poznawczym. 
O jego wysokiej ocenie zdecydowa∏y bardzo dobrze opracowany
program i wzorowa organizacja szkolenia. Szczególne s∏owa
podzi´kowania nale˝à si´ naszemu Partnerowi i instytucjom,
które nas goÊci∏y, udost´pniajàc swoje obiekty, prezentujàc
prowadzonà produkcj´ oraz wykorzystywane technologie.
Ponadto zawsze spotykaliÊmy si´ z ogromnà ˝yczliwoÊcià.
Projekt przyczyni∏ si´ do podniesienia kwalifikacji zawodowych
nauczycieli. Wiedz´ zdobytà podczas wyjazdu przekazujemy
naszym uczniom, co przek∏ada si´ na podnoszenie jakoÊci 
i efektywnoÊci kszta∏cenia, a tak˝e presti˝u szko∏y.
ZgromadziliÊmy te˝ materia∏y dydaktyczne w formie broszur,
prospektów, wykonanych albumów tematycznych, nagraƒ filmu
wideo z tematyki szkoleniowej, prezentacji ró˝nych gospodarstw
i zak∏adów pracujàcych na rzecz rolnictwa. Ponadto rozpocz´liÊmy
wspó∏prac´ z organizacjà zrzeszajàcà pejza˝ystów – Les
Entreprises du Paysage UNEP Nord-Est w Strasbourg – co
zaowocowa∏o pozyskaniem nowego partnera do innego projektu
w programie Leonardo da Vinci – sta˝e.       y
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Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych w Grzybnie kszta∏ci uczniów i s∏uchaczy
w zawodach rolniczych. W tej chwili realizujemy ju˝ siódmy
projekt programu Leonardo da Vinci. Partnerami wszystkich
projektów by∏y organizacje z Francji, Niemiec i Czech. Szko∏a
nasza pe∏ni∏a równie˝ funkcj´ partnera dla tego typu przedsi´wzi´ç 
z innych krajów.
W jednym z naszych projektów pt.: „Doskonalenie zawodowe
nauczycieli we francuskich instytucjach i organizacjach rolniczych”
wzi´∏o udzia∏ czternastu nauczycieli uczàcych przedmiotów
zawodowych w kierunkach technik rolnik i technik architektury
krajobrazu.
Projekt wymiany doÊwiadczeƒ realizowany by∏ we Francji i trwa∏
tydzieƒ. Partnerem by∏a Federacja Zwiàzków Rolników Departa-
mentu Marne FDSEA Regionu Szampania-Ardeny z siedzibà
w Reims. Wspó∏praca szko∏y z tà organizacjà trwa od 1984 roku.
WczeÊniej organizowaliÊmy wyjazdy naszych uczniów na praktyki
do Francji. M∏odzie˝ i rolnicy z Francji równie˝ goÊcili w naszych
gospodarstwach i zak∏adach rolnych. 
Struktur´ i dzia∏alnoÊç organizacji rolniczych zwiàzków FDSEA
(Maison des Agriculteurs) poznaliÊmy na konferencji, podczas
której szczegó∏owo przedstawiono grupy producentów, udzielane
im wsparcie oraz produkcj´ rolnà kraju, struktur´ obszarowà i liczb´
zatrudnionych rolników. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏a si´
wizyta w szkole rolniczej w Rethel, gdzie zapoznaliÊmy si´ 
z kszta∏ceniem rolniczym, zwiedzaliÊmy obiekty szko∏y, internatu
i gospodarstwa szkolnego prowadzàcego produkcj´ zwierz´cà.
UzyskaliÊmy tu szczegó∏owe informacje o systemie szkolnictwa
we Francji, aktualnej organizacji kszta∏cenia rolniczego, progra-
mach nauczania oraz drogach do zdobywania ró˝nych dyplomów
w tej bran˝y.
Bardzo satysfakcjonujàca by∏a mo˝liwoÊç poznania obiektów
hodowlanych i technologii produkcji: byd∏a mlecznego, mi´snego,
reprodukcji i tuczu Êwiƒ, fermy kur nieÊnych, hodowli królików.
Do stosowania tych technologii potrzebne jest okreÊlone wypo-
sa˝enie typu: paÊniki, boksy, kojce, klatki, koryta i ró˝ne konstrukcje
montowane w pomieszczeniach inwentarskich. Z produkcjà tych
urzàdzeƒ zapoznaliÊmy si´, zwiedzajàc odpowiedni zak∏ad. 
Dodatkowo, podczas wizyt w ró˝nych gospodarstwach i zak∏adach,
zapoznaliÊmy si´ z tematykà uprawy zbó˝, ziemniaków konsump-
cyjnych oraz sposobów ich przechowalnictwa, a tak˝e produkcji
mieszanek pe∏noporcjowych.
Z zainteresowaniem zwiedzaliÊmy gospodarstwo agroturystyczne
Auberge des Moissons w Matougues, z gospodà urzàdzonà 
w dawnej stajni, do wystroju której u˝yto starego sprz´tu i mebli,
nadajàc jej rustykalnej elegancji. W gospodarstwie tym prowadzona
jest produkcja trufli, by∏o to dla nas pierwsze zetkni´cie si´ 
z takà dzia∏alnoÊcià. PoznaliÊmy równie˝ gospodarstwo w Sézanne,
gdzie obejrzeliÊmy uprawy polowe, winnice i sklepy.
W Przemys∏owo-Rolniczym Centrum Badawczym Chamtor „Les
Sohettes” w miejscowoÊci Bazancourt zwiedzaliÊmy jeden z naj-
wi´kszych zak∏adów na Êwiecie, który z ziarna pszenicy produkuje
glukoz´, gluten i krochmal. 
PodziwialiÊmy tak˝e ró˝ne ogrody, parki w rejonie Reims, ciekawe

Zofia Blajer

Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych w Grzybnie

Do Szampanii po wiedz´ i doÊwiadczenia
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Nasz projekt by∏ realizowany we wspó∏pracy z centrum kszta∏ce-
nia DEULA Nienburg w Dolnej Saksonii. 18 uczniów Technikum
kszta∏càcego w zawodach technika rolnika oraz technika agro-
biznesu w maju 2011 r. odby∏o dwutygodniowy sta˝ w Niemczech.
Zespó∏ Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Rolniczego w Soko∏owie Pod-
laskim jest szko∏à, która nie boi si´ nowych wyzwaƒ, zw∏aszcza
takich, które wyp∏ywajà z potrzeby poprawy atrakcyjnoÊci kszta∏-
cenia zawodowego i wyposa˝enia uczniów w nowe wiadomoÊci
oraz umiej´tnoÊci. Od wielu lat szko∏a próbowa∏a nawiàzaç kon-
takty z innymi placówkami z krajów Unii Europejskiej. W roku
2009 nauczyciele naszej szko∏y uczestniczyli w szkoleniach orga-
nizowanych w DEULA Nienburg i wtedy w∏aÊnie narodzi∏ si´
pomys∏ zorganizowania sta˝u dla uczniów. Poniewa˝ szko∏a
kszta∏ci w zawodach typowo rolniczych, idealnym rozwiàzaniem
by∏o nawiàzanie kontaktu z podobnà placówkà, zajmujàcà si´
zbli˝onà sferà edukacji.
Tematyka sta˝u obejmowa∏a zagadnienia z zakresu nowoczes-
nych technologii i rozwiàzaƒ stosowanych w chowie byd∏a
mlecznego, a w szczególnoÊci: oceny warunków bytowania
zwierzàt, wykonywania zabiegów higienicznych, zadawania pasz,
usuwania odchodów, a tak˝e pozyskiwania produktów zwierz´-
cych. Sta˝yÊci zapoznali si´ z procedurami unijnego prawa pracy
oraz przepisami dotyczàcymi ochrony zwierzàt i ochrony Êrodowiska
zwiàzanymi z produkcjà zwierz´cà. Skonfrontowali wiedz´ nabytà
w Polsce z rozwiàzaniami praktycznymi stosowanymi w produkcji
rolniczej w Niemczech. W efekcie uczniowie sà lepiej przygoto-
wani do zdawania egzaminu potwierdzajàcego kwalifikacje za-
wodowe i w przysz∏oÊci do prowadzenia gospodarstwa. Sta˝
kreowa∏ równie˝ postawy przedsi´biorcze, przygotowujàc sta˝ystów
do tworzenia nowych miejsc pracy i aktywnej postawy na rynku
pracy.
W trakcie dwutygodniowego pobytu uczestnicy i opiekunowie
zdecydowanie podnieÊli swoje umiej´tnoÊci w zakresie pos∏ugi-
wania si´ j´zykiem niemieckim, poszerzyli s∏ownictwo oraz prze-
∏amali bariery w komunikowaniu si´ w tym j´zyku. Uczniowie
uÊwiadomili sobie korzyÊci p∏ynàce ze znajomoÊci j´zyków
obcych, co wp∏yn´∏o na wzrost ich motywacji do nauki.

Przebywajàc w innym
Êrodowisku, nawiàzali
nowe kontakty i nabyli
nowe doÊwiadczenia 
w zakresie funkcjono-
wania innego paƒstwa,
poznali kultur´ i zwyczaje
mieszkaƒców Niemiec
oraz swoich rówieÊników

kszta∏càcych si´ w szko∏ach rolniczych.
Wyjazd uczniów szko∏y na sta˝ oraz prezentacja przebiegu 
i efektów projektu cieszy∏y si´ w szkole bardzo du˝ym zaintereso-
waniem. B´dzie to mia∏o bardzo korzystny wp∏yw na proces
nauczania m∏odszych uczniów w naszej szkole. Uczniowie wiedzà,
˝e warunkiem wyjazdu sà dobre wyniki w nauce, dobre wyniki 
z zaj´ç praktycznych i odpowiednia znajomoÊç j´zyka niemieckiego.
Powoduje to mobilizacj´ do nauki pozosta∏ych uczniów, którzy
chcieliby skorzystaç w przysz∏oÊci z wyjazdu.
Podczas pobytu w Niemczech wykonywana by∏a dokumentacja
sta˝u. Uczniowie opisywali rodzaj wykonywanych prac, przebieg
szkolenia, analizowali i wyciàgali wnioski dotyczàce wykonywa-
nych zadaƒ. M∏odzie˝ zgromadzi∏a te˝ bogatà dokumentacj´
fotograficznà. Zosta∏a ona wykorzystana do opracowania przez
ka˝dego z uczestników prezentacji multimedialnej obrazujàcej
przebieg sta˝u. Prezentacje te by∏y pokazywane innym uczniom
w szkole i omawiane przez autorów na zaj´ciach. Uczestnicy
omawiali pobyt i realizacj´ programu, przedstawiali swoje
wra˝enia z odbytego sta˝u oraz korzyÊci p∏ynàce z takich wyjaz-
dów. Bardzo du˝à rol´ w dzieleniu si´ rezultatami sta˝u odegra∏y
osobiste rozmowy uczestników z kolegami, którzy nie uczestni-
czyli w projekcie. 
W trakcie pobytu uczniów w DEULA Nienburg na ∏amach lokalnej
prasy („WieÊ Mazowiecka”, „WieÊci Soko∏owskie”, „Tygodnik
Siedlecki”) ukaza∏y si´ artyku∏y na temat udzia∏u szko∏y w pro-
jekcie oraz przebiegu i rezultatów sta˝u. 

Nawiàzanie wspó∏pracy z oÊrodkiem szkoleniowym DEULA 
w Nienburgu pozwoli∏o naszej szkole na realizacj´ wieloletnich
dà˝eƒ w zakresie nawiàzania wspó∏pracy z oÊrodkiem kszta∏-
cenia rolniczego poza granicami kraju, poszerzy∏o i uatrakcyjni∏o
ofert´ edukacyjnà szko∏y. Udzia∏ w sta˝u zwi´kszy∏ popularnoÊç
naszej placówki w Êrodowisku lokalnym. JesteÊmy przekonani, 
˝e uczniowie, którzy uczestniczyli w sta˝u, b´dà mieli wi´ksze
mo˝liwoÊci podj´cia pracy w przysz∏oÊci. Zaobserwowane wzorce
szkolenia zawodowego oraz rozwiàzania organizacyjne i tech-
niczne stosowane w Niemczech b´dzie mo˝na cz´Êciowo
wykorzystaç w kszta∏ceniu zawodowym w Polsce. Nawiàzanie
nowego kontaktu z partnerem zagranicznym mo˝e zaowocowaç
w przysz∏oÊci dalszà wspó∏pracà. y

Joanna Kur

Zespó∏ Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Rolniczego w Soko∏owie Podlaskim

Zdj´cie z archiwum beneficjenta programu LdV

Zdj´cie z archiwum beneficjenta programu LdV

Nowoczesne technologie w chowie byd∏a mlecznego
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Prosz´ opisaç, na czym polega∏ Paƒstwa projekt, co ciekawego
si´ wydarzy∏o?
W listopadzie 2010 roku 16 uczniów Technikum Weterynarii wraz
z 2 opiekunami wyjecha∏o na sta˝ do ST Helen’s College w Anglii.
Szkolenie odbywa∏o si´ zarówno w goszczàcej nas szkole, jak 
i na farmach byd∏a oraz w gospodarstwach rolnych, gdzie ucz-
niowie zapoznawali si´ ze specyfikà hodowli krów w Wielkiej
Brytanii. Zaj´cia teoretyczne, w których uczestniczyliÊmy, obejmo-
wa∏y g∏ównie pokazy filmów tematycznych oraz prezentacje multi-
medialne przedstawicieli organizacji Compassion in Word Farming
zabiegajàcej o przestrzeganie dobrostanu zwierzàt hodowlanych,
w tym byd∏a nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na terenie ca∏ej
Europy. Zaj´cia praktyczne odbywa∏y si´ w laboratoriach oraz
pracowniach mikrobiologicznych i pokrywa∏y si´ z tematami
wczeÊniej uzgodnionymi ze szko∏à partnerskà. 
Poniewa˝ szko∏a ta posiada bardzo dobrze wyposa˝onà baz´
dydaktycznà (w∏asne ma∏e zoo) oraz liczne kontakty z ogrodami
zoologicznymi i schroniskami dla bezdomnych zwierzàt, program
sta˝u wzbogacony zosta∏ o wizyty tak˝e w tych miejscach. Uczniowie
obserwowali warunki, w których utrzymywane sà zwierz´ta
egzotyczne, oraz poznali zasady ˝ywienia niektórychz nich.
Zaj´cia odbywa∏y si´ codziennie od poniedzia∏ku do piàtku, 
w godzinach 9.00-16.30. ¸àcznie realizacja zadaƒ sta˝owych
trwa∏a 10 dni.
Podczas weekendów realizowaliÊmy bogaty program kulturalny.
ZwiedziliÊmy Liverpool, odwiedziliÊmy Êredniowieczne miasto
Chester oraz po∏o˝ony tam jeden z najwi´kszych ogrodów
zoologicznych w Wielkiej Brytanii. 
Ponadto dyrekcja goszczàcej nas szko∏y zorganizowa∏a nam wizyty
w szko∏ach partnerskich, dzi´ki czemu mieliÊmy mo˝liwoÊç za-
poznania si´ z systemem edukacji i wyposa˝eniem zaplecza
dydaktycznego podobnych placówek.

Dlaczego zdecydowali si´ Paƒstwo realizowaç projekt w∏aÊnie 
z tego zakresu? 
Nasz projekt nosi∏ tytu∏ „Organizacja chowu zwierzàt gospodar-
skich oraz nadzór sanitarno-weterynaryjny”. Dotyczy∏ tematyki
chowu zwierzàt i nadzoru sanitarno-weterynaryjnego. W zakresie
kszta∏cenia zawodowego Technikum Weterynarii m∏odzie˝ zostaje

przygotowana do pracy w klinikach weterynaryjnych oraz
wykonywania podstawowych, prostych zabiegów medycznych
przeprowadzanych g∏ównie na ma∏ych zwierz´tach. ChcieliÊmy
wyposa˝yç uczniów w niezb´dnà wiedz´ oraz umiej´tnoÊci doboru
odpowiednich pasz w ˝ywieniu byd∏a ró˝nych ras, stosowania
wybranych metod poskramiania i obchodzenia si´ z byd∏em,
przygotowania harmonogramu szczepieƒ. Rynek us∏ug wetery-
naryjnych w naszym regionie rozwija si´ i cz´Êç absolwentów
naszej szko∏y zamierza ubiegaç si´ o prac´ w tego typu placówkach. 

Jakie sà najwi´ksze korzyÊci dla uczniów z realizacji projektu?
Wi´kszoÊç m∏odych ludzi uczàcych si´ w naszej szkole pochodzi
z terenów wiejskich. ChcieliÊmy nauczyç ich wspó∏istnienia 
w wielokulturowym Êrodowisku poprzez kontakt z kilkuosobowym
zespo∏em realizujàcym wspólny projekt zawodowy. Pragn´liÊmy
tak˝e zwi´kszyç ich umiej´tnoÊç samodzielnego podejmowania
zadaƒ oraz pobudziç przedsi´biorczoÊç i kreatywnoÊç. ChcieliÊmy
stworzyç im mo˝liwoÊç rozwoju i poznania innej kultury.
Udzia∏ w projekcie zach´ci∏ wi´kszoÊç uczniów do kontynuowania
nauki w zawodzie, przyczyni∏ si´ do wi´kszego zainteresowania
przedmiotem kszta∏cenia zawodowego oraz zmotywowa∏ ich 
do zdania egzaminu zawodowego koƒczàcego nauk´ w technikum. 
Dzi´ki sta˝owi uczniowie zdobyli nowe kompetencje zawodowe,
spo∏eczne i j´zykowe. Poznali nowà kultur´ oraz nabyli umiej´t-
noÊç pracy w wielokulturowym zespole. 
Uczniowie uÊwiadomili sobie wag´ j´zyka angielskiego w dzisiej-
szym Êwiecie. Mieli mo˝liwoÊç sprawdzenia swoich umiej´tnoÊci
j´zykowych w naturalnym Êrodowisku, w zwiàzku z czym ich
kompetencje w tym zakresie wzros∏y, a bariera j´zykowa
zmniejszy∏a si´.
Wi´kszoÊç uczestników podkreÊla wzrost pewnoÊci siebie, wzrost
wiary we w∏asne umiej´tnoÊci, nabycie umiej´tnoÊci radzenia
sobie w trudnych sytuacjach.

Czy projekt otworzy∏ jakieÊ nowe perspektywy dla szko∏y?
Dzi´ki realizacji projektu Zespó∏ Szkó∏ Techniczno-Weterynaryj-
nych w Trzcianie wzmocni∏ swój potencja∏ mi´dzynarodowy.
Uczestnicy sta˝u otrzymali uznawany na terenie ca∏ej Europy
dokument Europass MobilnoÊç. Nasza szko∏a zalicza si´ obecnie
do grona instytucji z powodzeniem realizujàcych mi´dzynarodowe
projekty edukacyjne, co podnosi jej rang´ w oczach lokalnych
w∏adz, Êrodowiska oraz uczniów.
Projekt przyczyni∏ si´ do wymiany doÊwiadczeƒ zawodowych 
i edukacyjnych pomi´dzy szko∏ami partnerskimi. Dzi´ki uczest-
nictwu w nim nawiàzaliÊmy d∏ugofalowà wspó∏prac´ z ST Helen’s
College, oferujàcym kszta∏cenie na wielu kierunkach podobnych
do naszych. Dzi´ki temu wzros∏a jakoÊç oferowanego przez naszà
szko∏´ kszta∏cenia. ZdobyliÊmy nowe mo˝liwoÊci wspó∏pracy, które
zamierzamy wykorzystaç, realizujàc kolejne projekty edukacyjne. y

Z panià Annà Czarniak z Zespo∏u Szkó∏ Techniczno-Weterynaryjnych 
w Trzcianie rozmawia∏a Dagmara Wieczorkowska.

Zdj´cie z archiwum beneficjenta programu LdV

Organizacja chowu zwierzàt gospodarskich
oraz nadzór sanitarno-weterynaryjny
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Zespó∏ Szkó∏ Centrum
Kszta∏cenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubiƒ-
skiej w Zduƒskiej
Dàbrowie wraz 
z partnerem zagra-
nicznym, którym by∏
niemiecki oÊrodek
kszta∏cenia i dosko-
nalenia zawodowego

DEULA Nienburg, zrealizowa∏ projekt sta˝y dofinansowany 
ze Êrodków programu Leonardo da Vinci.
W projekcie pt. „Poprawa warunków bytowania zwierzàt szansà
pracy dla absolwentów szkó∏ rolniczych” uczestniczy∏o osiem-
nastu uczniów technikum kszta∏càcego w zawodzie technika
weterynarii. By∏a to grupa osób o szerokich zainteresowaniach
zwiàzanych z sektorem rolniczym, a w szczególnoÊci z zakresu
chowu i hodowli zwierzàt gospodarskich oraz towarzyszàcych.
Szczególne zainteresowanie uczestników dotyczy∏o systemów
utrzymania, zadawania pasz, usuwania odchodów i sposobów
ich zagospodarowania, zabiegów profilaktycznych i weterynaryj-
nych, wp∏ywu produkcji zwierz´cej na Êrodowisko, optymalizacji
warunków bytowania zwierzàt, zasad funkcjonowania gospodarstw
rolnych i zak∏adów z nimi wspó∏pracujàcych – g∏ównie z sektora
weterynaryjnego. Nabyte w trakcie sta˝u umiej´tnoÊci uczniowie
b´dà wdra˝aç we w∏asnej praktyce zawodowej. Wiedza na temat
ergonomii oraz zasad bezpieczeƒstwa i higieny pracy w produkcji
zwierz´cej b´dzie stanowiç inspiracj´ do wprowadzania innowacji
w gospodarstwach rodziców czy miejscach przysz∏ego zatrudnienia,
co powinno przyczyniç si´ do poprawy i modernizacji stanowisk
pracy.
Polski i europejski rynek pracy wymusza cz´stà zmian´ miejsc
zatrudnienia. Obywatele Europy przemieszczajà si´ w poszukiwaniu
zatrudnienia. Istniejà pewne mo˝liwoÊci zwi´kszenia szans 
na podj´cie pracy poprzez podwy˝szanie kwalifikacji oraz wszech-
stronny rozwój zawodowy i osobisty. Nabycie nowych umiej´tnoÊci,
poznanie alternatywnych rozwiàzaƒ stosowanych w piel´gnacji 
i utrzymaniu zwierzàt potwierdzone dokumentami z pewnoÊcià
uatrakcyjnià pozycj´ uczestników sta˝u i przysz∏ych absolwentów
technikum na rynku pracy. Dzi´ki projektowi uczniowie poznali
nowe mo˝liwoÊci pracy w sektorze us∏ug weterynaryjnych.
PodnieÊli swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie poprawy
warunków bytowania zwierzàt z uwzgl´dnieniem przepisów
europejskich dotyczàcych ekologii, ochrony Êrodowiska i BHP, 
a tak˝e z zakresu przedsi´biorczoÊci i prowadzenia us∏ug
weterynaryjnych. 
Ka˝dy dzieƒ pobytu by∏ szczegó∏owo zaplanowany i zgodnie 
z planem realizowany.

Program sta˝u obejmowa∏:
r zasady BHP zgodne z prawem europejskim obowiàzujàce

podczas obs∏ugi zwierzàt, za∏adunku i transportu zwierzàt

gospodarskich, wykonywania zabiegów piel´gnacyjnych 
i profilaktycznych,

r wykonywanie zabiegów profilaktycznych i piel´gnacyjnych 
u zwierzàt gospodarskich, 

r ocen´ warunków zoohigienicznych w pomieszczeniach
inwentarskich, mo˝liwoÊci regulacji parametrów mikroklimatu
pomieszczeƒ, pomiary parametrów mikroklimatu,

r ustalanie zasad stosowania pasz i systemów ˝ywienia oraz 
ich wp∏ywu na wyniki produkcyjne w chowie byd∏a i trzody
chlewnej, przygotowywanie i zadawanie pasz,

r dobieranie i obs∏ug´ eksploatacyjnà systemów usuwania 
i zagospodarowania odchodów w produkcji zwierz´cej oraz
okreÊlanie ich wp∏ywu na Êrodowisko naturalne,

r przeprowadzanie doju krów, utrzymywanie higieny urzàdzeƒ
udojowych, wady i zalety ró˝nych technologii pozyskiwania
mleka i systemów utrzymania byd∏a, 

r analizowanie rozwiàzaƒ technologicznych stosowanych 
w chowie trzody chlewnej, zasad obs∏ugi i eksploatacji
stosowanych urzàdzeƒ, wad i zalet systemów w aspekcie
dobrostanu zwierzàt i ochrony Êrodowiska, 

r analizowanie rozwiàzaƒ technologicznych stosowanych 
w chowie drobiu: metod zadawania pasz, pojenia, podawania
leków i witamin, stosowania programów Êwietlnych,

r okreÊlanie i analizowanie zasad funkcjonowania oÊrodków,
wykonujàcych us∏ugi z zakresu obs∏ugi weterynaryjnej, 

r okreÊlanie i analizowanie zasad zak∏adania i funkcjonowania
oÊrodków wykonujàcych us∏ugi z zakresu hodowli i inseminacji
zwierzàt.

Organizatorzy projektu
umo˝liwili uczestnikom
tak˝e zapoznanie si´ 
z kulturà kraju gosz-
czàcego oraz obiektami
historycznymi w okoli-
cach Nienburga.
Sta˝ niewàtpliwie wzbo-
gaci∏ umiej´tnoÊci 

i wiedz´ merytorycznà uczestników oraz ich zdolnoÊci j´zykowe,
pozwoli∏ na rozwój osobisty m∏odzie˝y w nim uczestniczàcej.
Wielu uczniów odbywajàcych sta˝ po raz pierwszy mia∏o mo˝li-
woÊç wyjazdu poza granice Polski.
Ka˝dy uczestnik projektu otrzyma∏ certyfikat od DEULA Nienburg
potwierdzajàcy udzia∏ w sta˝u zawodowym z zakresu tematu
projektu, wystawiony w j´zyku niemieckim. Uczestnicy wysoko
ocenili prezentowany program sta˝u oraz profesjonalizm pracow-
ników DEULA Nienburg w realizacji poszczególnych zagadnieƒ.
Ponadto macierzysta szko∏a wystawi∏a uczestnikom zaÊwiad-
czenia potwierdzajàce udzia∏ w projekcie. Wszyscy otrzymali te˝
dokument Europass Mobility. y

Joanna Balcerska

Zespó∏ Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Rolniczego 

im. Jadwigi Dziubiƒskiej w Zduƒskiej Dàbrowie

Poprawa warunków bytowania zwierzàt 

Zdj´cie z archiwum beneficjenta programu LdV

Zdj´cie z archiwum beneficjenta program LdV
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Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej (KCER) w Brwinowie zosta∏o
utworzone w 2007 r. jako ogólnopolska placówka doskonalenia
zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych. W jej statucie
zapisane sà m.in. zadania dotyczàce wspó∏pracy w zakresie
doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodo-
wych szkó∏ rolniczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi, 
a tak˝e opracowywania i realizowania projektów edukacyjnych
finansowanych ze Êrodków funduszy europejskich.
Projekty mi´dzynarodowych wymian doÊwiadczeƒ nauczycieli
przedmiotów zawodowych
Mimo krótkiej dzia∏alnoÊci KCER w Brwinowie nawiàza∏o bardzo
intensywnà wspó∏prac´ mi´dzynarodowà z oÊrodkami kszta∏cenia
zawodowego z ró˝nych krajów Unii Europejskiej. 

r rok 2008: „Produkcja i wykorzystanie biopaliw jako warunek
europejskiej gospodarki energetycznej” – 20 uczestników

r rok 2008: „Organizacja i prowadzenie gospodarstwa
ekologicznego jako potrzeba europejskiego rynku
konsumentów” – 20 uczestników

r rok 2009: „Prowadzenie us∏ug dla gospodarstw rolniczych
szansà na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej” – 60 uczestników

r rok 2009: „Przetwórstwo odpadów organicznych szansà na
zatrudnienie absolwentów szkó∏ rolniczych” – 60 uczestników

r rok 2011: „Odnawialne êród∏a energii – pozyskiwanie,
przetwarzanie i wykorzystanie szansà na redukcj´ emisji
substancji toksycznych” – 60 uczestników

r rok 2011: „Alternatywne êród∏a dochodów ludnoÊci na terenach
wiejskich szansà ich rozwoju” – 60 uczestników

Wypróbowanymi parnterami zagranicznymi KCER sà oÊrodki
szkoleniowe: DEULA Nienburg, DEULA Hildesheim, ILLUT Berlin-
Brandenburg. W paêdzierniku 2008 roku wyjecha∏a do Niemiec
pierwsza, 20-osobowa grupa nauczycieli. W ramach mi´dzynaro-

dowej wymiany doÊwiadczeƒ przeanalizowano mo˝liwoÊci
wdro˝enia tematyki produkcji i wykorzystania biopaliw do pro-
wadzonych zaj´ç dydaktycznych. To wa˝ne zagadnienie, poniewa˝
Polska jest zobowiàzana zmodyfikowaç swój system energety-
czny poprzez zwi´kszenie udzia∏u w rynku energii wytwarzanej 
ze êróde∏ odnawialnych. Projekt ten ju˝ zosta∏ zakoƒczony i uznany
za przyk∏ad dobrych praktyk w programie LLP Leonardo da Vinci. 
W czerwcu 2009 roku kolejna grupa nauczycieli zajmowa∏a si´
zagadnieniem organizacji i prowadzenia gospodarstwa ekolo-
gicznego, które w czasach kryzysu ekonomicznego mo˝e byç dla
polskich gospodarstw szansà na utrzymanie rynku konsumentów.
Polska jest znanym w krajach europejskich producentem zdrowej
˝ywnoÊci – ze wzgl´du na ni˝szà intensywnoÊç produkcji 
i mniejsze zdegradowanie Êrodowiska naturalnego. Uczestnicy
wymiany poznali stosowane w Niemczech metody i sposoby
przekazywania treÊci kszta∏cenia z zakresu organizacji i pro-
wadzenia gospodarstw ekologicznych. Istotnym zagadnieniem
by∏o poznanie metod ich przekazywania uczniom w niemieckich
placówkach oÊwiatowych. Podczas trwania wymiany uczestnicy
opracowali materia∏y do koƒcowej publikacji, która jest efektem
materialnym projektu. Projekt ten decyzjà dyrektora FRSE zosta∏
obj´ty patronatem Europejskiego Roku KreatywnoÊci i Innowacji.
W 2009 roku rozpoczà∏ si´ kolejny projekt dotyczàcy Êwiadczenia
us∏ug dla gospodarstw rolniczych jako szansy na podj´cie dzia∏al-
noÊci gospodarczej. Celem tego przedsi´wzi´cia by∏o zebranie 
w ró˝nych landach niemieckich doÊwiadczeƒ w tym zakresie,
poprzez poznanie sposobów dzia∏aƒ dotyczàcych tej problematyki,
stosowanych w poszczególnych oÊrodkach. 
Kolejny projekt zosta∏ zrealizowany ju˝ w 2010 roku i obejmowa∏
zagadnienia zwiàzane z przetwórstwem odpadów organicznych,
postrzeganym jako szansa na zatrudnienie dla absolwentów szkó∏
rolniczych. Ze wzgl´du na zró˝nicowanie odpadów organicznych,
które mogà powstawaç na ró˝nych etapach produkcji i przetwa-
rzania produktów, wiele mo˝liwoÊci wykorzystania odpadów,
ró˝ne ich pochodzenie i êród∏a powstawania, problem jest z∏o˝ony
zarówno w warunkach polskich, jak i niemieckich. Koncepcja
projektu zak∏ada∏a zebranie doÊwiadczeƒ w ró˝nych landach
niemieckich w tym zakresie, poprzez poznanie mo˝liwoÊci
przetwarzania i zagospodarowania odpadów. 
W ramach ka˝dego z projektów zosta∏ opracowany program przed-
miotu specjalizujàcego, który mo˝e byç realizowany w systemie
kszta∏cenia szkolnego, jak równie˝ w systemie szkolenia kurso-
wego, dla osób doros∏ych, podczas ró˝norodnych form kszta∏cenia
ustawicznego. Oprócz programu nauczania (szkolenia) jednym 
z efektów materialnych wymiany doÊwiadczeƒ w ramach ka˝dego
z projektów jest pakiet materia∏ów edukacyjnych do wykorzystania
podczas szkoleƒ prowadzonych przez nauczycieli. Opracowane
materia∏y (program zaj´ç i pakiet materia∏ów edukacyjnych) sà
bezp∏atnie udost´pniane wszystkim zainteresowanym osobom 
i instytucjom. Sà one umieszczane na stronie internetowej

Marek Rudziƒski

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie
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projektu (zak∏adka 
na stronie KCER).
Projekty z∏o˝one w 2011
roku przewidujà wyjazdy
kolejnych grup w celu
rozpoznania mo˝liwoÊci
kszta∏cenia w dalszych
wa˝nych dla rozwoju wsi
tematach. W ramach obu
projektów opracowane
zostanà kompendia
zawierajàce przyk∏ady
dobrych praktyk z terenu
Niemiec i praktyczne
rady dla gospodarstw 
w Polsce w zakresie
praktycznych mo˝liwoÊci
wytwarzania i pozyski-
wania energii ze êróde∏
odnawialnych oraz
generowania dodat-
kowych êróde∏ dochodu
dla ludnoÊci z terenów

wiejskich, które zacz´∏y gwa∏townie spadaç po og∏oszeniu

kolejnej informacji o zaka˝eniu (ska˝eniu) produktów rolnych
bakteriami, którego miejsce i êród∏o by∏y trudne do ustalenia.

Wnioski wyp∏ywajàce z analizy raportów uczestników
mi´dzynarodowych wymian doÊwiadczeƒ nauczycieli
przedmiotów zawodowych
Nauczyciele i dyrektorzy szkó∏ bardzo pozytywnie oceniajà podj´tà
wspó∏prac´ mi´dzynarodowà, która pozwala na bie˝àco i bezpo-
Êrednio poznawaç rozwiàzania stosowane w innych krajach, 
a tak˝e nawiàzaç wspó∏prac´ bilateralnà szkó∏ w zakresie organi-
zacji sta˝y dla uczniów. Wiele z placówek reprezentowanych
przez uczestników aktywnie w∏àczy∏o si´ w nawiàzanie takiej
wspó∏pracy, g∏ównie poprzez opracowanie projektów sta˝y. 
Jest to chyba jedno z wa˝niejszych osiàgni´ç w realizowanych
projektach. 
Za mankament projektów realizowanych w ramach programu
Leonardo da Vinci uczestnicy cz´sto uznajà brak mo˝liwoÊci
wielokrotnego udzia∏u, poniewa˝ wi´kszoÊç chcia∏aby uczest-
niczyç w takim przedsi´wzi´ciu kilkakrotnie.
Ogólnie nauczyciele sà jednak bardzo zadowoleni, ˝e po 
10-letniej przerwie powróci∏o specjalistyczne doskonalenie
merytoryczne organizowane przez ogólnopolskà placówk´.
Ka˝dy zainteresowany nauczyciel mo˝e uczestniczyç w organizo-
wanych formach doskonalenia. y

Od szeÊciu lat Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. T. KoÊciuszki 
w Namys∏owie realizuje projekty praktyk zawodowych w rolnict-
wie i sektorach zwiàzanych z agrobiznesem. Do tej pory zosta∏o
zrealizowanych pi´ç projektów, w ramach których w sumie 112
uczniów odby∏o praktyk´ zawodowà w Hesji. 

r rok 2006: „Praktyka zawodowa uczniów technikum agrobiznesu
w gospodarstwach rolniczych w Hesji” – 18 uczestników

r rok 2007: „Poszerzenie kompetencji technika agrobiznesu 
na praktyce zawodowej w Hesji” – 24 uczestników

r rok 2008: „Poszerzenie kompetencji technika agrobiznesu 
na praktyce zawodowej w Hesji” – 23 uczestników

r rok 2009: „Praktyka zawodowa w Hesji drogà do prowadzenia
w∏asnych przedsi´biorstw” – 31 uczestników

r rok 2011: „Technicy architektury krajobrazu i agrobiznesu 
na europejskim rynku pracy” – 16 uczestników

Praktyki trwa∏y zazwyczaj 4 tygodnie, a uczestnikami byli uczniowie
klas drugich i trzecich 4-letniego technikum agrobiznesu.
Organizacjà przyjmujàcà by∏ Heski Regionalny Zwiàzek Rolników

Starkenburg z siedzibà 
w Griesheim ko∏o
Darmstadt, który skupia
ponad 3 tys. gospodarstw
i przedsi´biorstw rolnych.
Pomys∏ realizacji pro-
jektów w gospodarstwach
rolników niemieckich
zrodzi∏ si´ z potrzeby

umo˝liwienia uczniom technikum poznania nowoczesnych
technik i technologii, sposobu zarzàdzania i rozwiàzaƒ stosowanych
w gospodarstwach niemieckich. Wybór kraju praktyk nie by∏
przypadkowy i wynika∏ z mo˝liwoÊci przeniesienia na grunt
polskich gospodarstw praktyk stosowanych w gospodarstwach
europejskich, dzia∏ajàcych w podobnych warunkach przyrodniczych.
Projekty dotyczy∏y ró˝nych obszarów rolnictwa, takich jak:
produkcja roÊlinna, w tym uprawa podstawowych roÊlin, owoców
i warzyw, produkcja zwierz´ca, w tym hodowla byd∏a, trzody 
i koni, oraz nasiennictwo i agroturystyka. Praktykanci kszta∏cili
swoje umiej´tnoÊci zawodowe, pracujàc przy zbiorze roÊlin i wyko-

Adam Hubicki

Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych w Namys∏owie

Praktyki zawodowe w Hesji drogà 
do rozwoju w∏asnych przedsi´biorstw

Zdj´cie z archiwum beneficjenta programu LdV
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nywaniu kiszonek, obs∏udze byd∏a i koni, w gastronomii i w hotelu,
pomagajàc w obs∏udze goÊci, a tak˝e przy sprzeda˝y warzyw 
i owoców na targu, w ogrodzie i w laboratorium przy produkcji
nasion.

Realizujàc projekty, chcieliÊmy dobrze przygotowaç przysz∏ych
absolwentów do wykonywania zawodu w sposób porównywalny
do innych krajów Wspólnoty Europejskiej poprzez umo˝liwienie
im nabycia nowych umiej´tnoÊci w zakresie produkcji rolnej,
us∏ug dodatkowych Êwiadczonych przez gospodarstwa rolnicze
oraz podejmowania decyzji zwiàzanych z zarzàdzaniem firmà.
Wa˝nym celem projektów by∏o równie˝ zwi´kszenie umiej´tnoÊci
porozumiewania si´ w j´zyku niemieckim, a tak˝e otwarcie
m∏odzie˝y na inne kultury, zwi´kszenie umiej´tnoÊci interperso-
nalnych i zdolnoÊci adaptacji w odmiennym Êrodowisku. 
Istotnym aspektem projektów by∏o mieszkanie uczniów w gospo-
darstwach, w których odbywali praktyk´. Miesi´czny pobyt 
w rodzinie niemieckiej umo˝liwia∏ dok∏adne poznanie jej codzien-
nego ˝ycia, sta∏à konwersacj´ w j´zyku niemieckim oraz nawiàzanie
bliskich, cz´sto przyjacielskich stosunków z gospodarzami.

Uczniowie, którzy odbyli praktyk´, podkreÊlajà du˝y jej wp∏yw 
na rozwój osobisty poprzez nabycie pewnoÊci siebie, radzenie
sobie w trudnych lub odmiennych sytuacjach, zwi´kszenie
odpornoÊci na stres, wzrost poczucia w∏asnej wartoÊci,

zwi´kszenie odpowiedzialnoÊci i tolerancji wobec innej kultury.
Sta˝ by∏ prawdziwà szko∏à ˝ycia i wprowadzi∏ m∏odych ludzi w
doros∏oÊç. 
Nierzadko zdobyte podczas praktyki doÊwiadczenia uczniowie
wprowadzali do gospodarstw w∏asnych lub swoich rodziców.
Przyk∏adem mo˝e byç zastosowanie przez jednego z uczniów 
w gospodarstwie prowadzonym wspólnie z rodzicami nowej
technologii produkcji kiszonki, z którà spotka∏ si´ podczas
odbywania praktyki w Hesji.

Rezultaty dla szko∏y sà wieloobszarowe. Wzros∏a pozycja szko∏y
w Êrodowisku, zwi´kszy∏o si´ zainteresowanie naszà placówkà
absolwentów gimnazjów, a mo˝liwoÊç odbywania w ramach
nauki praktyki zagranicznej sta∏a si´ wa˝nym atutem przy naborze
uczniów. W ciàgu ostatnich lat szko∏a rozwin´∏a wspó∏prac´ 
ze zwiàzkiem rolników niemieckich, co przejawia si´ w systema-
tycznych kontaktach z przedstawicielami zwiàzku i rolnikami, 
u których uczniowie odbywajà praktyk´. W wyniku wspó∏pracy
nawiàzano kontakt ze szko∏à rolniczà w Dieburgu, z którà
wspó∏pracuje heski zwiàzek rolników. W czasie wizyty dyrektora
tej placówki w Namys∏owie zosta∏o zawarte porozumienie
dotyczàce wymiany m∏odzie˝y obu szkó∏. Innym efektem wspó∏-
pracy jest umo˝liwienie uczniom szkó∏ niemieckich odbywania
praktyk zawodowych w gospodarstwach rolników z okolic
Namys∏owa.
Rezultaty wspó∏pracy przekroczy∏y stawiane cele i wp∏yn´∏y 
na plany ˝yciowe uczestników. Przed uczniami otworzy∏y si´
mo˝liwoÊci pracy za granicà, nawiàzania nowych kontaktów 
w Europie, a nawet rozpocz´cia wspó∏pracy gospodarczej.
Uczestnicy projektów otrzymali oferty pracy od rolników i firm, 
w których odbywali praktyki. Nie bojà si´ korzystaç z tych zaproszeƒ,
gdy˝ wiedzà, co b´dà robiç i jak b´dà traktowani. Wielu utrzymuje
sta∏e kontakty z niemieckimi gospodarzami i wyje˝d˝a do nich 
do pracy w czasie wakacji lub po ukoƒczeniu szko∏y. Majà przy
tym szans´ poprawy bud˝etu rodzinnego, ∏atwiejszego utrzymania
si´ na studiach oraz dalszej nauki j´zyka niemieckiego. 
Ciekawym przyk∏adem jest nawiàzanie wspó∏pracy gospodarczej
przez jednego z uczestników z gospodarstwem rolniczo-nasien-
nym, w którym odbywa∏ praktyk´. Od 3 lat uprawia on na nasiona
dzikie odmiany roÊlin i kwiatów, które nast´pnie odsprzedaje
firmie niemieckiej. W obecnym roku uprawia w swoim gospo-
darstwie ponad 2 hektary kwiatów. Niemiecki producent
kilkakrotnie w ciàgu roku przyje˝d˝a do Polski, doradza i nadzoruje
produkcj´. W ciàgu tej wspó∏pracy planowane jest nawet otwarcie
w polskim gospodarstwie filii niemieckiego przedsi´biorstwa.

Specyfikà realizowanych projektów jest ich powszechnoÊç 
i cyklicznoÊç. Do tej pory praktycznie ka˝dy uczeƒ technikum
agrobiznesu, który spe∏ni∏ minimum wymogów j´zykowych 
i merytorycznych, móg∏ wyjechaç na praktyk´ do Niemiec.
Kolejne projekty przyczynia∏y si´ do zwi´kszenia ich jakoÊci 
i osiàganych rezultatów. Godny podkreÊlenia jest w∏aÊciwy dobór
partnerstwa. Przedstawiciele zwiàzków rolników niemieckich, 
jak i sami rolnicy sà bardzo otwarci na pog∏´bianie wspó∏pracy 
i propozycje szko∏y w zakresie organizowania praktyk.
Zrealizowane przedsi´wzi´cia by∏y opisywane w gazecie
powiatowej i regionalnej, a tak˝e kurierze wydawanym przez
Opolski OÊrodek Doradztwa Rolniczego. Równie˝ wiele informacji
o projektach ukaza∏o si´ w regionalnej prasie niemieckiej. 
Ich efekty przedstawiane by∏y te˝ na licznych konferencjach
dotyczàcych pozyskiwania Êrodków unijnych. Rezultaty projektów
zosta∏y zaprezentowane w Warszawie 4 marca 2011 r. podczas
inauguracji inicjatywy „Mobilna m∏odzie˝”, która odby∏a si´ 
w Pa∏acu Kultury i Nauki w czasie XV Mi´dzynarodowego Salonu
Edukacyjnego PERSPEKTYWY 2011. y

Zdj´cie z archiwum beneficjenta program LdV
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Zespó∏ Szkó∏ Centrum
Kszta∏cenia Rolniczego
im. Adolfa Dygasiƒskiego
w Sichowie Du˝ym 
i Szko∏a Institut Saint
Christophe w Masseube
we Francji wspó∏pracowa∏y
ju˝ od 2001 roku w reali-
zacji projektów eduka-
cyjnych adresowanych
do uczniów. Wspólnie
zrealizowano trzy
projekty sta˝y w ramach

programu Leonardo da Vinci i dwa projekty w ramach programu
Comenius. W pewnym momencie wspó∏pracy doszliÊmy do wniosku,
˝e nie tylko uczniowie, ale równie˝ nauczyciele mogliby
korzystaç z mo˝liwoÊci zdobywania nowej wiedzy i doÊwiadczeƒ
zawodowych, a jednoczeÊnie by∏aby to doskona∏a mo˝liwoÊç 
do poszerzenia kontaktów mi´dzy szko∏ami i do stworzenia nowej
jakoÊci we wzajemnej wspó∏pracy. 
Uczestnikami zrealizowanego projektu wymiany doÊwiadczeƒ by∏o
15 nauczycieli prowadzàcych kszta∏cenie zawodowe i j´zykowe
uczniów. Temat projektu dotyczy∏ wymiany doÊwiadczeƒ 
z partnerem zagranicznym w zakresie wspó∏pracy z instytucjami
rolniczymi w Êrodowisku lokalnym. Celem wyjazdu nauczycieli
by∏o poznanie ciekawych rozwiàzaƒ, metod i praktyk w zakresie
kszta∏cenia zawodowego i przeniesienie ich do macierzystej
placówki. Wizyta by∏a okazjà do porównania systemu kszta∏cenia
zawodowego i systemu egzaminów zawodowych, wymiany do-
Êwiadczeƒ w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania,
a tak˝e zapoznania si´ z bazà dydaktycznà miejscowej szko∏y. 
Specyfik´ produkcji rolniczej, dzia∏ania zach´cajàce do zak∏adania
gospodarstw rolnych, jak równie˝ dzia∏ania promujàce region
nauczyciele poznawali w trakcie spotkaƒ z pracownikami Izby
Rolniczej, przedstawicielem Stowarzyszenia M∏odych Rolników, 
a tak˝e z merami miast Masseube i Seissan. W Izbie Rolniczej
Departamentu Gers odby∏y si´ trzy konferencje tematyczne
odnoÊnie programów pomocowych dla m∏odych rolników,
wspierania dzia∏alnoÊci agroturystycznej i problemu zatrudnienia
w rolnictwie. Nauczyciele uczestniczyli równie˝ w spotkaniach 
z merami miast Masseeube i Seissan, w czasie których poznawali
dzia∏ania merostw na rzecz lokalnych spo∏ecznoÊci. 
Nauczyciele sichowskiej szko∏y zwiedzili gospodarstwa rolnicze 
z charakterystycznà dla regionu produkcjà oraz obserwowali
funkcjonowanie gie∏dy producentów rolnych. W departamencie
tym walory i zasoby regionu sà doskonale wykorzystywane 
do prowadzenia ró˝norodnej dzia∏alnoÊci rolniczej, majàcej 
na celu kultywowanie tradycji, zachowanie czystoÊci genetycznej
ras zwierzàt i szczepów winoroÊli. 
Uczestnicy wymiany doÊwiadczeƒ poznali tak˝e mechanizmy 
i sposoby wspó∏pracy ró˝nych instytucji rolniczych i pozarolniczych

we Francji ze szko∏ami rolniczymi, co zaowocowa∏o wykorzystaniem
doÊwiadczeƒ do budowania wspó∏pracy z naszymi instytucjami
rolniczymi. 
W rezultacie realizacji projektu nastàpi∏o bli˝sze wzajemne po-
znanie si´ grupy polskich nauczycieli, zaobserwowano wytwo-
rzenie si´ dobrych mechanizmów wspó∏pracy. Bardziej Êcis∏a
integracja przek∏ada si´ na lepszà jakoÊç pracy zawodowej
nauczycieli. Wszyscy uczestnicy uÊwiadomili sobie potrzeb´
lepszej znajomoÊci j´zyków obcych i koniecznoÊç pracy w tym
zakresie. Niewàtpliwym rezultatem realizacji projektu jest
równie˝ nabycie przekonania o szerokich mo˝liwoÊciach zdo-
bywania wiedzy w ró˝nych dziedzinach, które stwarzajà euro-
pejskie projekty edukacyjne. Nabyte doÊwiadczenia zainspirowa∏y
uczestników do dalszego zdobywania wiedzy i doskonalenia
zawodowego.
Informacja o wymianie doÊwiadczeƒ i jej efektach by∏a szeroko
rozpowszechniana. Nawiàzano wspó∏prac´ z instytucjami rol-
niczymi, takimi jak Wojewódzki OÊrodek Doradztwa Rolniczego,
Oddzia∏ Terenowy Agencji Rynku Rolnego, Biuro Terenowe
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz z gospo-
darstwami specjalistycznymi w celu lepszego powiàzania teore-
tycznego kszta∏cenia zawodowego z praktykà. Nauczyciele
systematycznie udzielajà pomocy merytorycznej oraz porad
fachowych uczniom i absolwentom zaanga˝owanym w zak∏adanie
oraz prowadzenie w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Poza tym
aktualizujà treÊci merytoryczne i praktyczne w nauczaniu przed-
miotów zawodowych. 
Zosta∏a opracowana publikacja multimedialna o efektach wy-
miany doÊwiadczeƒ, którà zaprezentowano na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej. Uda∏o si´ tak˝e przedstawiç zdobyte doÊwiad-
czenia i wypracowaç wnioski do dalszej pracy szko∏y. 
Dzi´ki realizacji projektu nauczyciele znacznie wzbogacili wiedz´
o nowych metodach nauczania, modu∏owym systemie kszta∏-
cenia zawodowego oraz ∏àczeniu treÊci teoretycznych z praktykà
zawodowà. Uczestnicy wymiany poszerzyli umiej´tnoÊci zawodowe
oraz w∏asnà wiedz´ merytorycznà. Nabyli umiej´tnoÊç wdra˝ania
innowacyjnoÊci i wykorzystywania eksperymentów w nauczaniu
zawodowym, zdobyli wiedz´ i doÊwiadczenie w korzystaniu 
z technologii informacyjnej i technik multimedialnych. Dosko-
nalili umiej´tnoÊci zbierania informacji z ró˝nych êróde∏ na dany
temat, ich opracowania i syntetycznego prezentowania, nabyli
tak˝e umiej´tnoÊç autoprezentacji.
W rezultacie realizacji projektu znacznie wzrós∏ presti˝ szko∏y
jako instytucji umo˝liwiajàcej rozwój zawodowy nauczycieli 
i uczniów, co sprzyja promocji placówki w Êrodowisku lokalnym.
Natomiast zadowolenie partnerów ze zrealizowanego projektu
zaowocowa∏o podpisaniem wieloletniej umowy o wspó∏pracy
mi´dzy szko∏ami. y

Wspó∏praca rolniczej szko∏y zawodowej 
z instytucjami rolniczymi w Êrodowisku lokalnym

Anna Durlej

Zespó∏ Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Rolniczego
im. Adolfa Dygasiƒskiego w Sichowie Du˝ym

Zdj´cie z archiwum beneficjenta programu LdV
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Jakie projekty zrealizowali Paƒstwo w ramach programu
Leonardo da Vinci?
W ostatnich pi´ciu latach w naszym zespole szkó∏ zosta∏y
zorganizowane 3 projekty sta˝y dla uczniów oraz jeden projekt
wymiany nauczycieli.

Projekty sta˝y dla uczniów
r rok 2006: „Nowoczesne metody w produkcji roÊlinnej 

i zwierz´cej uwzgl´dniajàce ochron´ Êrodowiska” – 17 uczniów;
r rok 2008: „Nowoczesne technologie uprawy zbó˝

uwzgl´dniajàce ochron´ Êrodowiska” – 17 uczestników;
r rok 2010: „Nowoczesne technologie uprawy roÊlin okopowych

uwzgl´dniajàce ochron´ Êrodowiska” – 17 uczniów

Projekt wymiany doÊwiadczeƒ
r rok 2007: „Organizacja i zarzàdzanie bezpieczeƒstwem pracy

w systemie kszta∏cenia zawodowego z uwzgl´dnieniem
standardów UE” – 19 nauczycieli

Nasze projekty dotyczà w∏aÊciwie wszystkich dzia∏ów produkcji
rolniczej. Poszczególne projekty ukierunkowane sà na okreÊlone
dzia∏y rolnictwa, jednak kolejne tematy by∏y tak dobierane, aby
zosta∏ zrealizowany ca∏y cykl produkcyjny wyst´pujàcy w rolnictwie.

Dlaczego zdecydowali si´ Paƒstwo realizowaç projekty w ramach
programu Leonardo da Vinci? Jak narodzi∏ si´ ten pomys∏?
Nasza szko∏a od wielu lat prowadzi wspó∏prac´ ze szko∏ami 
i instytucjami zagranicznymi. Jest to tradycja szko∏y, mo˝na
powiedzieç – element jej strategii dzia∏ania. Nasi uczniowie
wyje˝d˝ali na ró˝ne praktyki i sta˝e do Szwajcarii, Niemiec,
Austrii, Francji, Grecji, Finlandii.
Majàc tak bogate tradycje w tym zakresie, zawsze szukaliÊmy
okazji do wyjazdów za granic´. Takà mo˝liwoÊç stworzy∏ w∏aÊnie
program Leonardo da Vinci, dlatego bierzemy w nim udzia∏ 
od wielu lat.

Co chcieli Paƒstwo osiàgnàç poprzez realizacj´ wyjazdów
zagranicznych?
Realizacja projektów mia∏a na celu przede wszystkim podnie-
sienie jakoÊci i atrakcyjnoÊci kszta∏cenia w naszej szkole i pod-
niesienie jej rangi w Êrodowisku. ZrealizowaliÊmy je we wspó∏pracy
z naszymi wypróbowanymi partnerami – oÊrodkami szkolenio-
wymi DEULA Nienburg i DEULA Hildesheim. Uczniowie, którzy
wyjechali na sta˝e do Niemiec, mogli poznaç najnowoczeÊniejsze
techniki i technologie stosowane w rolnictwie. WybraliÊmy ten
kraj, poniewa˝ Niemcy nale˝à do Êwiatowej czo∏ówki w bran˝y
rolniczej i technicznej oraz w zakresie u˝ywanego tam parku
maszynowego, a niemieckie firmy przodujà pod wzgl´dem kon-
strukcyjnej innowacyjnoÊci maszyn, urzàdzeƒ i pojazdów, prze-
strzegania norm bezpieczeƒstwa pracy oraz ochrony Êrodowiska.
Firmy niemieckie majà du˝y udzia∏ w rynku w Polsce, a potencja∏
szerokiej wspó∏pracy gospodarczej mi´dzy Polskà i Niemcami
jest ogromny.

Jakie korzyÊci z realizacji projektów uwa˝ajà Paƒstwo 
za najistotniejsze?
Poza programem merytorycznym doskona∏ym uzupe∏nieniem zaj´ç
teoretycznych i praktycznych realizowanych w organizacjach przyj-
mujàcych by∏y wyjazdy do ró˝nych zak∏adów niemieckich i gos-
podarstw rolnych. Uczestnicy wyjazdów zapoznawali si´ tam 
z organizacjà produkcji w niemieckich firmach. Mieli te˝ mo˝liwoÊç
obserwacji samego toku produkcji, nowoczesnych rozwiàzaƒ
stosowanych przy produkcji zespo∏ów roboczych maszyn,
urzàdzeƒ i ca∏ych nowoczesnych linii produkcyjnych.
Przedstawiciele zak∏adów pracy omawiali równie˝ nowe kierunki
i rozwiàzania, jakie wyst´pujà w ich fabrykach. W czasie wycieczek
do gospodarstw rolnych uczniowie zapoznali si´ te˝ z rozwiàza-
niami dotyczàcymi organizacji pracy i produkcji, mieli mo˝liwoÊç
przyjrzenia si´, jak pracuje typowe niemieckie gospodarstwo rolne. 
Poza tym uczestnicy przywieêli ze sobà bardzo wiele ró˝norodnych
materia∏ów dotyczàcych maszyn rolniczych, pojazdów i urzàdzeƒ
technicznych. Materia∏y te nauczyciele przedmiotów zawodowych
wykorzystujà na zaj´ciach z innymi uczniami.
Ponadto mo˝liwoÊç wyjazdu dzia∏a mobilizujàco na uczniów
szko∏y, poniewa˝ podstawowe kryteria brane pod uwag´ przy
kwalifikacji uczestników to znajomoÊç j´zyka niemieckiego oraz
w∏aÊciwe przygotowanie zawodowe.

Czy i jak projekty zmieni∏y ˝ycie uczestników?
Wyjazdy do Niemiec by∏y dla uczestników wa˝ne z wielu powodów.
Region, z którego pochodzà nasi uczniowie, nale˝y do s∏abiej
rozwini´tych gospodarczo terenów Polski. Wyst´puje w nim
znacznie wy˝sze bezrobocie ni˝ Êrednia krajowa. Dlatego nasi
uczniowie majà okreÊlone problemy ze znalezieniem pracy 
(w regionie brakuje pracy praktycznie dla przedstawicieli
ka˝dego zawodu). Jedynym atutem przy poszukiwaniu pracy
mogà byç najwy˝sze kwalifikacje. Odbycie sta˝u zagranicznego
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znacznie podnosi kwalifikacje naszych absolwentów. Majà lepsze
przygotowanie zawodowe, lepiej znajà j´zyk obcy. Istotny jest te˝
ogólny rozwój intelektualny, kulturowy i ca∏oÊciowe poszerzenie
horyzontów. Absolwenci, którzy wyje˝d˝ali za granic´, sà póêniej
znacznie bardziej mobilni w poszukiwaniu pracy, nie ograniczajà
poszukiwaƒ tylko do swego terenu. Ci natomiast, którzy nie majà
dodatkowych umiej´tnoÊci poza wymaganymi programem szkolnym,
cz´sto sà zbyt ma∏o atrakcyjni dla pracodawców, majà trudnoÊci

ze znalezieniem pracy, a z up∏ywem czasu problemy te narastajà. 
Przedstawione tu korzyÊci z realizacji projektów LdV sà tylko
fragmentem efektów, które w rzeczywistoÊci sà du˝o wi´ksze 
i b´dà procentowaç jeszcze przez wiele lat, choç pewnie nawet nikt
nie zwróci uwagi na to, ˝e jest to w∏aÊnie rezultat wyjazdu.       y

Z panem Tadeuszem Budziszem z Zespo∏u Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Rolniczego 

w Starym Lubiejewie rozmawia∏a Dagmara Wieczorkowska.

Tomasz Ânieciƒski
Podlaski OÊrodek Doradztwa Rolniczego Szepietowo

Projekt partnerski Leonardo da Vinci pt. „Ustawiczne kszta∏cenie
zawodowe kadry doradczej zaanga˝owanej w rozwój obszarów
wiejskich w paƒstwach regionu ba∏tyckiego” jest pierwszym tego
typu wspólnym przedsi´wzi´ciem w ˝yciu doradczym instytucji
partnerskich:
r Podlaskiego OÊrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
r Litewskiej S∏u˝by Doradztwa Rolniczego (ang. Lithuanian

Agricultural Advisory Service, LAAS) w Akademija 
r ¸otewskiego OÊrodka Doradztwa Rolniczego i Szkolenia 

(ang. Latvian Rural Advisory and Training Centre, LRATC) 
w Ozolnieki.

Trzy oÊrodki doradcze od lat dzia∏ajàce w dziedzinie rolniczej 
i oko∏orolniczej swoich krajów po wejÊciu do Unii Europejskiej
pe∏nià rol´ wspierajàcà wieÊ i obszary wiejskie w procesach
adaptacyjno-rozwojowych, których uczestnikami sà rolnicy,
przedsi´biorcy i inni interesariusze. OÊrodki doradcze realizujà
kompleksowe zadania doradczo-szkoleniowe majàce na celu
dostarczanie aktualnej wiedzy o legislacji w zakresie rolnictwa 
i obszarów wiejskich, poprawie efektywnoÊci gospodarowania,
ró˝nicowania dzia∏alnoÊci rolniczej, reorientacji zawodowej 
i mo˝liwoÊciach podniesienia poziomu ˝ycia.
Dotychczasowa wspó∏praca mi´dzynarodowa polega∏a g∏ównie
na udziale grup rolników obserwujàcych imprezy targowo-wysta-

wiennicze, organizowane przez poszczególne instytucje doradcze 
z Litwy, ¸otwy i Polski. Powtarzajàce si´ kontakty zaowocowa∏y
pomys∏em z∏o˝enia wspólnego projektu o szerszym wymiarze. 
W dobie wspó∏istnienia w strukturach Unii Europejskiej posta-
wiliÊmy na mi´dzynarodowà wspó∏prac´ naszych instytucji. 
W naszym za∏o˝eniu jest to nie tylko wspó∏praca bran˝owa
samych doradców, liczymy równie˝ na kooperacj´ rolników,
przedsi´biorców, mieszkaƒców i lokalnych w∏adz paƒstw
partnerskich. Dzia∏ania te majà w perspektywie d∏ugofalowej
wzmocniç zrównowa˝ony rozwój partnerskich regionów i wp∏ynàç
na popraw´ jakoÊci ˝ycia.
W dzia∏ania projektowe w∏àczyliÊmy 28 specjalistów z 3 oÊrodków.
Wzajemne poznanie si´, zacieÊnienie wi´zi zawodowych, które 
w przysz∏oÊci zaowocujà kolejnymi wspólnymi przedsi´wzi´ciami,
to najwi´ksza korzyÊç z realizacji projektu. Uczestnictwo naszej
instytucji w projekcie partnerskim pozwoli∏o nawiàzaç kontakty
zawodowe równie˝ z innymi oÊrodkami doradztwa z paƒstw
by∏ego Bloku Wschodniego, a mianowicie z Bia∏orusi i Ukrainy.
Równie˝ z nimi, poza projektem Leonardo da Vinci, podj´to ju˝
pierwsze wspólne inicjatywy.
Zdobyte w projekcie kwalifikacje zawodowe, w tym wiedza nt.
metody projektowej pozwalajàcej rozwiàzywaç lokalne problemy
oraz umiej´tnoÊci ewaluacyjne doradców w wizytowanych
obiektach b´dà w przysz∏oÊci wykorzystywane w pracy doradczej
w krajach ojczystych.
Dzi´ki dzia∏aniom projektowym pracownicy podnieÊli swoje
kwalifikacje zawodowe, wzmocnili te˝ samoocen´. Wzros∏a ich
motywacja do uczenia si´, w tym doskonalenia j´zyków obcych,
jako ˝e wzajemna komunikacja odbywa∏a si´ w j´zyku angielskim.
Uczestnicy rozwin´li te˝ swojà ÊwiadomoÊç wewnàtrz- i mi´dzy-
kulturowà. W programach wizyt zagranicznych zapewniono
mo˝liwoÊç poznania dziedzictwa rolniczego w poszczególnych
krajach przez odwiedziny muzeów rolnictwa w Ciechanowcu,
Ausekl̨i, i Biržai. 

Realizujàc projekt, chcieliÊmy zaprezentowaç mi´dzynarodo-
wemu gronu odbiorców dobre praktyki i innowacje funkcjonujàce
w gospodarstwach, przedsi´biorstwach i instytucjach naszych
regionów, zw∏aszcza w zakresie produkcji mleka i wo∏owiny. 
Z drugiej strony w programach wizyt uwzgl´dniliÊmy prezentacje

Zdj´cie z archiwum beneficjenta programu LdV
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najnowszych trendów w dywersyfikacji rolnictwa (us∏ugi, agro-
turystyka, pozyskiwanie dodatkowych êróde∏ dochodu) oraz 
w produkcji organicznej. ChcieliÊmy pokazaç równie˝, jak wa˝na
jest rola organizacji pozarzàdowych w rozwoju obszarów
wiejskich. 
W wyniku dzia∏aƒ projektu powsta∏ raport stanowiàcy pierwszà
prób´ rozpoznania problemów i kondycji doradztwa, rolnictwa 
i obszarów wiejskich w krajach nim obj´tych. Zawiera on równie˝
propozycje odpowiedzi na postawione kwestie i wskazuje ewen-
tualne mo˝liwoÊci rozwoju.
Opracowany wspólnie przez doradców program kszta∏cenia 
w temacie: „Zasada wzajemnej zgodnoÊci (cross-compliance) 
w produkcji roÊlinnej i zwierz´cej” odpowiada na wspó∏czesne
wyzwania stawiane rolnictwu w UE. Gospodarstwa rolne stojà 
w obliczu wzrastajàcych wymogów w zakresie dba∏oÊci o Êro-
dowisko, jakoÊci ˝ywnoÊci i dobrostanu zwierzàt itp. poprzez
wdra˝anie tzw. zasady wzajemnej zgodnoÊci (ang. cross-compliance).
Stàd bierze si´ koniecznoÊç rzetelnego informowania przez
s∏u˝by doradcze o idei i praktycznych aspektach wdra˝ania tej
zasady w gospodarstwach rolnych. Program b´dzie móg∏ byç

wykorzystany w kolejnych dzia∏aniach partnerskich w sferze
szkoleniowej, w tym w sk∏adanych wspólnie w przysz∏oÊci
projektach.           y

Projekty, które zrealizowa∏o Towarzystwo Umiej´tnoÊci Rolni-
czych (TUR), dotyczy∏y w szerokim zakresie obszaru rolnictwa.
Polega∏y one na organizacji zagranicznych sta˝y zawodowych 
w indywidualnych gospodarstwach rolnych posiadajàcych
licencj´ miejscowej izby rolniczej. Odbywa∏y si´ na terenie landu
Dolna Saksonia i trwa∏y zazwyczaj trzy miesiàce. 
W projektach zrealizowanych w latach 2000-2008 wzi´∏o udzia∏

440 sta˝ystów. By∏a to m∏odzie˝ wiejska pochodzàca z terenu
ca∏ej Polski, ze szczególnym uwzgl´dnieniem Polski Wschodniej 
i Centralnej. Projekty realizowano we wspó∏pracy ze szko∏ami
wiejskimi o profilu rolniczym. Dla wi´kszoÊci szkó∏ by∏o to pierw-
sze doÊwiadczenie ze sta˝ami mi´dzynarodowymi z wykorzysta-
niem Êrodków z programu Leonardo da Vinci. Wypróbowanym
partnerem w projektach jest niemiecki oÊrodek szkoleniowy
DEULA (Deutsche Lehranstalt für Agratechnik).

G∏ównymi celami programu zagranicznych sta˝y zawodowych sà: 
r umo˝liwienie i u∏atwienie m∏odzie˝y wiejskiej dost´pu 

do nowoczesnych metod edukacyjnych; 
r rozwój zawodowy i osobisty praktykantów – poszerzenie

umiej´tnoÊci zawodowych, znaczna poprawa znajomoÊci
j´zyka niemieckiego, poznanie kultury i obyczajów sàsiadów;

r przeniesienie nowo nabytych umiej´tnoÊci na grunt w∏asnych
gospodarstw oraz Êrodowisk, z których uczestnicy si´
wywodzà;

r stworzenie m∏odej, wykszta∏conej i nowoczeÊnie myÊlàcej
kadry, która przejmie indywidualne gospodarstwa rolne 
od rodziców i b´dzie mog∏a konkurowaç z rolnictwem Europy
Zachodniej.

Prowadzony od 16 lat program pozwala Êledziç kariery absol-
wentów sta˝y. DziÊ mo˝emy z dumà powiedzieç o wielkiej
wartoÊci tej idei i to zarówno w odniesieniu do tych, którzy
prowadzà w∏asne gospodarstwa, jak i tych, którzy znaleêli
zatrudnienie w firmach pracujàcych na rzecz rolnictwa.

Piotr Pietrzak, Piotr Szymaƒski

Towarzystwo Umiej´tnoÊci Rolniczych, Poznaƒ
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Gospodarstwa rolne prowadzone przez absolwentów zagranicz-
nych sta˝y zawodowych wyró˝niajà si´ spoÊród innych, sà bardziej
innowacyjne, otwarte na wspó∏prac´. Cz´sto wspó∏pracujà z part-
nerami zagranicznymi, wyró˝niajà si´ te˝ lepszà dochodowoÊcià. 
Dla absolwentów szukajàcych pracy poza gospodarstwem
uczestnictwo w sta˝u, a zw∏aszcza certyfikat jego ukoƒczenia, 
by∏o przepustkà do lepiej p∏atnej pracy, cz´sto w firmie z kapita∏em
zagranicznym. 
Dzi´ki udzia∏owi w projekcie zmienia si´ te˝ sposób postrzegania
sàsiadów. Czas sp´dzony za granicà wp∏ywa pozytywnie na zmian´
sposobu myÊlenia o Niemczech i spo∏eczeƒstwie niemieckim –
znikajà stereotypy. 
Szko∏y, które bra∏y udzia∏ w programach sta˝y, mog∏y w oparciu 
o doÊwiadczenia zagraniczne zweryfikowaç swoje metody kszta∏-
cenia, zw∏aszcza praktycznej nauki zawodu. Wprowadzono te˝
nowe programy kszta∏cenia, szczególnie w zakresie odnawial-
nych êróde∏ energii, problematyki ochrony Êrodowiska oraz 

w zakresie uzyskiwania dodatkowego dochodu w rolnictwie.
Wiedza ta jest przyswajana i przenoszona na nasz grunt przez
m∏odzie˝ bioràcà udzia∏ w wyjazdach. Z dumà mo˝emy powiedzieç,
˝e projekty realizowane przez Towarzystwo nale˝à do najwi´k-
szych, skierowanych do grupy odbiorców wywodzàcych si´ 
z terenów wiejskich. 
Ide´ programu zagranicznych sta˝y zawodowych Êwietnie oddaje
film nakr´cony przez Telewizj´ Polskà, wyemitowany w III pro-
gramie TVP. 

Poza projektami sta˝y dla uczniów Towarzystwo realizuje rów-
nie˝ programy wymiany doÊwiadczeƒ dla nauczycieli. Programy
te sà realizowane od 2002 roku. By∏y to programy dwu- i trzy-
tygodniowe. Wzi´∏o w nich udzia∏ ponad stu uczestników. Ich
problematyka by∏a uzale˝niona od bie˝àcej sytuacji panujàcej 
na rynku oÊwiatowym i w rolnictwie. Poprzez realizacj´ tych
projektów staraliÊmy si´ umo˝liwiç nauczycielom z obu krajów
wymian´ doÊwiadczeƒ w zakresie tematów aktualnych i istotnych
dla w∏aÊciwej edukacji.
W programach wymiany doÊwiadczeƒ bra∏y udzia∏ szko∏y, które
wspó∏pracowa∏y z Towarzystwem w kwestii sta˝y zagranicznych.
Mia∏o to znaczàcy wp∏yw na podniesienie ich oferty edukacyjnej. 
Dla wi´kszoÊci szkó∏ bioràcych udzia∏ w programach wymiany
doÊwiadczeƒ by∏y to pierwsze kroki na tym polu. Na podstawie
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zdobytych doÊwiadczeƒ szko∏y zacz´∏y samodzielnie pisaç
projekty dla nauczycieli czy m∏odzie˝y.
Zrealizowane projekty mia∏y wp∏yw na podniesienie poziomu
wiedzy i umiej´tnoÊci zawodowych kadry pedagogicznej i spo-
wodowa∏y wzrost jakoÊci kszta∏cenia. W niektórych placówkach
wprowadzono nowe kierunki kszta∏cenia, a tak˝e nawiàzano
wspó∏prac´ mi´dzy szko∏ami polskimi i zagranicznymi.

Projekty zrealizowane przez TUR w ramach program Leonardo
da Vinci

Trzymiesi´czne sta˝e zawodowe dla m∏odych polskich rolników
r rok 2000: „Przygotowanie m∏odych rolników do integracji 

z Unià Europejskà i do prowadzenia gospodarstw w warunkach
gospodarki wolnorynkowej“ – 60 sta˝ystów

r rok 2001: „Przygotowanie zawodowe m∏odych rolników 
do nowych warunków ekonomicznych, technicznych 
i technologicznych wynikajàcych z potrzeb regionalnych“ 
– 70 sta˝ystów

r rok 2003: „Sta˝ zawodowy polskich uczniów szkó∏ rolniczych 
w Niemczech jako innowacyjny sposób kszta∏cenia zawodo-
wego oraz kszta∏towania konkurencyjnoÊci i przedsi´bior-
czoÊci, uj´tych w strategii rozwoju województwa wielko-
polskiego“ – 30 sta˝ystów

r rok 2004: „Sta˝ zawodowy polskich uczniów szkó∏ rolniczych 
w Niemczech jako innowacyjny sposób kszta∏cenia zawodowego
oraz kszta∏towania konkurencyjnoÊci i przedsi´biorczoÊci,
uj´tych w strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”
– 50 sta˝ystów

r rok 2005: „Poprawa i rozwój wst´pnego kszta∏cenia
zawodowego dla rolników oraz rozwój konkurencyjnoÊci 
i przedsi´biorczoÊci w bran˝y rolniczej – sta˝ zawodowy
uczniów szkó∏ rolniczych” – 80 sta˝ystów

r rok 2006: „Europejskie doÊwiadczenia w prowadzeniu
nowoczesnego gospodarstwa rolnego – sta˝ zawodowy
uczniów szkó∏ rolniczych” – 65 sta˝ystów

r rok 2007: „Równe szanse na europejskim rynku rolnym 
– sta˝ zawodowy w rolnictwie” – 68 sta˝ystów

r rok 2008: „Sta˝ zawodowy w niemieckich gospodarstwach
rolnych kluczem do europejskiej mobilnoÊci” – 85 sta˝ystów

Programy wymiany doÊwiadczeƒ dla nauczycieli szkó∏
rolniczych
r rok 2002: „Innowacyjne perspektywy kszta∏cenia zawodowego

w Polsce” – 20 uczestników
r rok 2005: „Wymiana europejskich doÊwiadczeƒ w zakresie

realizacji programów rolno-Êrodowiskowych” – 30 uczestników
r rok 2007: „Wymiana doÊwiadczeƒ nauczycieli szkó∏ rolniczych

w zakresie ustawicznej edukacji doros∏ych – rolników i innych
mieszkaƒców wsi” – 30 uczestników

r rok 2008: „Odnawialne êród∏a energii – wymiana doÊwiadczeƒ
nauczycieli szkó∏” – 29 uczestników y
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