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INFORMACJE O PROJEKCIE 

 

Beneficjent: Zespół Szkół Ogrodniczych, ul. Poznańska 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

Tytuł: ” Euroogrodnik 2 - Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół 

Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim 

Źródło i wysokość finansowania: Staż został zrealizowany w ramach projektu systemowego 

„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 

kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Partnerzy – organizacje pośredniczące: You Net z Włoch oraz Intern Europe z Wielkiej Brytanii 

Partnerzy – organizacje przyjmujące: 

WŁOCHY 

1. Technik ogrodnik oraz technik architektury krajobrazu: 

 Podere San Giuliano, Via Galletta 3, 40068, San Lazzaro di Savena 

 Kilowatt, Via Castiglione 134, 40136 Bologna 

 

2. Technik weterynarii: 

 Clinica Veterinaria Sasso Marconi, Viale Verde 7/2, 40037 Sasso Marconi (BO) 

 Centro Veterinario Anzola, Via Magli 3/a, 40011 Anzola dell'Emilia (BO) 

 Rifugio del cane e gatto, via Bacialli 20, 40013 Trebbo (BO) 

 Ambulatorio veterianario San Luca, Piazza della Pace 4, 40134 Bologna 

 

WIELKA BRYTANIA 

1. Technik ogrodnik oraz technik architektury krajobrazu: 

 Belfast City Council - Sir Thomas and Lady Dixon Park, Upper Malone Road, Belfast BT17 

9LA 

 HIGS Contracts, 168 Ballynahinch Road, Lisburn, BT27 5LP 

 Marc Robinson Gardening & Outdoor Services, 69 Abbey Park, Belfast BT5 7HP 

 

2. Technik weterynarii: 

 The Agri-Food and Biosciences Institute (AFBI), Large Park, Hillsborough, County Down, 

Northern Ireland BT26 6DR 

 Almost Home NI, 6 Grovehill Road, Moira, BT67 0PW 

 Assisi Animal Sanctuary, 1 Old Bangor Road, Conlig, Newtownards, BT23 7PU 

 Ballycanal, Ladybridge Hause, 5 Station Road Moira, Co. Armagh, BT67 0NE 

 Mid Antrim Animal Sanctuary, Greystone Road, Hurtletoot House, County Antrim, Northern 

Ireland BT41 2QN 

 Moira Lakes, 32b Old Church Lane, Aghalee, BT67 0EY 



 

BOLONIA 2017 

Dnia 8 października 2017r. na zagraniczne staże wyjechała 15-osobowa grupa wraz 

z opiekunem. Nasi uczniowie odbyli swoje praktyki we Włoszech. Młodzież przez cztery 

tygodnie była zakwaterowana w Bolonii – stolicy regionu Emilia-Romania. Bolonia jest 

miastem znanym z przepięknych budynków z czerwonej cegły, ogromnej ilości arkad, które 

liczą aż 38 km oraz wspaniałej, włoskiej kuchni. 

 



 

 

 



 

Fotorelacja z praktyk 

Technicy weterynarze odbywali praktyki w klinikach dla zwierząt i schronisku. Firmy, 

w których mieli okazje pod okiem specjalistów zdobywać zagraniczne doświadczenie 

zawodowe to: Clinica Veterinaria Sasso Marconi, Centro Veterinario Anzola, Rifugio del cane 

e gatto oraz Ambulatorio veterianario San Luca. Technicy architektury krajobrazu oraz technik 

ogrodnik swoje doświadczenie zdobywali w takich firmach jak: Kilowatt oraz Podere San 

Giuliano. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relacje uczniów 

 Na praktykach nauczyłam się wielu nowych rzeczy, takich jak mycie narzędzi, 

odpowiednie techniki mycia rąk przed poważnymi operacjami, przygotowanie do 

operacji, czyli golenie, przygotowanie narzędzi, odkażanie, przywiązywanie zwierzęcia, 

kontrolowanie jego oddechu. Uczestniczyłam w sterylizacji kota. Byłam obserwatorem 

wszystkich zabiegów i asystowałam przy nich. Bardzo podobały mi się moje praktyki. 

 

 Na praktykach nauczyłam się szczepić zwierzęta, pobierać krew, podawać leki oraz 

kroplówkę. Byłam obecna przy zabiegach chirurgicznych takich jak kastracja 

i sterylizacja, a także przy wszelkich innych wizytach. Praktyki uważam za udane, 

bardzo mi się podobało. 

 

 Wyjazd do Włoch był niezastąpionym i niesamowitym doznaniem. Spodobało mi się 

najbardziej podejście ludzi do nas, przyjezdnych. 

 

 Na praktykach zajmowałam się zwierzętami, asystowałam przy zabiegach 

chirurgicznych, brałam udział przy wizytach i pomagałam w standardowych badaniach. 

Nauczyła się pracy z klientem, praktycznych rzeczy w zawodzie (pobieranie krwi, 

intubacja itp.). Staż bardzo mi się podobał, zdobyłam wiedzę praktyczną jak 

i teoretyczną. 

 

 Pielęgnowałam rośliny. Dbałam o wygląd estetyczny ogrodu. Zapoznałam się z nowymi 

roślinami, których nie spotkałam wcześniej w swoim kraju i nauczyłam się o nie dbać. 

Bardzo mi się podobały te praktyki. 

 

 Wykonywane zadania to: pielęgnacja roślin, dbanie o ich kondycję, pielęgnacja terenu 

zieleni oraz obsługa sprzętów i narzędzi do wykonywania określonych czynności. 

Nauczyłam się języka (głównie angielskiego) oraz współpracy z ludźmi odmiennymi 

kulturowo. 

 

 Wyjazd był bardzo ciekawym doświadczeniem, dużo z niego wyniosłam. 

 

 Pielęgnowałam rośliny, dbałam o wygląd estetyczny ogrodu. Zapoznałam się z wieloma 

nowymi ludźmi, którzy pokazywali nam nowe techniki sadzenia oraz dbania o rośliny. 

Praktyki bardzo nam się podobały, nasz pracodawca był miły i pozytywnie nastawiony 

do nas. 

 

 



 

Wycieczki 

Uczniowie mieli zorganizowane dwie wycieczki. W sobotę 21 października z samego rana 

wyruszyli na zwiedzanie Wenecji. Po przyjeździe na miejsce mieli zorganizowany spacer po 

mieście wraz z przewodnikiem, który opowiedział i oprowadził ich po najciekawszych 

miejscach (m. in. plac św. Marka wraz z Bazyliką, kościoły, most Rialto, pałac Dożów). Po 

zwiedzaniu wszyscy udali się do restauracji na obiad, po którym mieli czas na samodzielne 

zwiedzanie miasta. W kolejną sobotę, 28 października odbyła się wycieczka do Florencji. Plan 

wycieczki nie zmienił się, najpierw zwiedziliśmy Florencję z przewodnikiem poznając jej 

historię i najciekawsze miejsca po czym udaliśmy się na obiad. Potem każdy miał czas by 

zwiedzić miasto we własnym zakresie. 

 

 

WENECJA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

FLORENCJA 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

BELFAST 2018 

We wrześniu 2018r. kolejna grupa wyjechała na zagraniczne staże zawodowe. Tym razem 20 

uczniów szkoły wraz z dwoma opiekunami wyjechało do Belfastu – stolicy Irlandii 

Północnej. 

 

 

 

 

 

 



 

Fotorelacja z praktyk 

AFBI 
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Belfast City Council - Sir Thomas and Lady Dixon Park 
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Relacje uczniów 

 Moja praca jest cudowna, lepiej trafić nie mogłam. Pracownicy są bardzo pomocni, 

weseli oraz wyrozumiali. Świetnie, szybko i zabawnie mija mi czas w pracy. Nauczyłam 

się jak obchodzić się z gadami oraz jak funkcjonują. Gdybym mogła to pracowałabym 

tam na stałe. Mój szef jest cudowną osobą która wkłada w swoją pracę całe serce 

i zaraża tym innych. 

 

 Praca z początku wydawała się być stresująca, ale ostatecznie w ASSISI Animal 

Sanctuary pracowało mi się dobrze ze zwierzakami, szczególnie z kotami oraz z ludźmi 

ze staff. Dowiedziałam się paru nowych rzeczy o każdym z gatunków zwierząt jakie 

posiadają w tym schronisku, jak na przykład choroby które przebywają. Osoba z którą 

pracowałam danego dnia tłumaczyła dokładnie jak wykonywać swoje zadania oraz jak 

obchodzić się ze zwierzakiem. 

 

 Pracowałam w firmie Belfast City Council w parku Sir Thomas and Lady Dixon. Teren 

tego parku jest dosyć spory. Pracownicy parku są bardzo mili i zabawni, pomocni. 

W razie czego mogłam na nich liczyć. Na praktykach zajmujemy się pielęgnacją róż, 

odchwaszczamy, motyczkujemy, grabimy liście, przycinamy trawę oraz oczyszczaliśmy 

park po huraganie. Bardzo przyjemnie mi się tu pracuje nauczyłam się pielęgnować 

róże. Udzielaliśmy informacji odnośnie parku. 

 

 Najbardziej podobała mi się wycieczka na klify z której mam piękne zdjęcia 

i wspomnienia. Wycieczka ta na zawsze pozostanie w mojej pamięci tak jak Belfast, 

ponieważ jednym słowem pobyt tutaj to najlepsza przygoda 

 

 W momencie gdy wylądowałem od razu wiedziałem ze będzie mi się tu podobać, na 

samym początku urzekły mnie widoki i krajobraz ale po spędzeniu w Belfaście 

pierwszego tygodnia również ludzie ich styl życia i nastawienie. Praktyki odbywam w 

firmie Marc Robinson Gardening & Outdoor Services, ludzie z którymi pracuje budują 

super atmosferę a sama praca mi się podoba. Zawsze można z nimi pogadać na 

wszystkie tematy i zawsze służą dobrą rada i pomocą. W pracy kosze trawniki, tnę 

żywopłoty, pozbywam się chwastów. Moim zdaniem wyjazd był w stu procentach udany. 

 

 Pracuje w Ballycanal w Moirze. Jest to hotel agroturystyczny który prowadzi Pani 

Kristina. Na stażu karmimy konie oraz dbamy o teren hotelu.  Bardzo często sprzątamy 

również stajnie. Ludzie pracujący tutaj są bardzo mili i łatwo nam się z nimi 

porozumieć. Ballycanal jest to miejsce godne polecenia w którym panuje świetna 

atmosfera. Bardzo chciałabym kiedyś tutaj wrócić. 

 

 Belfast jest zakręconym i pięknym miastem. Moje serce skradły widoki, które nam 

oferuje w każdym miejscu Belfast. Drzewa, góry oraz inne rośliny są zadbane przez co 

nadaje to miastu jeszcze większego uroku. Bardzo podoba mi się to, że każdy z kim nie 

rozmawiałam był wobec mnie bardzo sympatyczny i pomocny. Z chęcią wrócę kiedyś 

do tego miasta. 



 

Wycieczki 

W ramach projektu uczniowie mieli zapewnione dwie ciekawe wycieczki. W sobotę 

08.09.2018r. odbyła się wycieczka po Belfaście – Hop on Hop off, podczas której udało się 

zobaczyć najciekawsze miejsca Belfastu, m. in. Parlament, Peace Wall, St George's Market czy 

Titanic Museum. Przewodnik w trakcie wycieczki opowiadał o historii miasta. 

W kolejną sobotę, tj. 15.09.2018r. odbyła się całodniowa wycieczka Giant's Causeway. 

W ramach tego wyjazdu udało się zobaczyć: Carrickfergus Castle, Giant's Causeway – jest to 

oryginalna formacja skalna na wybrzeżu Irlandii Północnej składająca się z ciasno ułożonych 

kolumn bazaltowych, Carrick-a-Rede Rope Bridge – jest to wiszący most linowy, który łączy 

wyspę Carrick z Irlandią Północną oraz Dark Hedges. 

 

Hop on Hop off 

 

 

 

 



 

Nasze podpisy na Peace Wall w Belfaście 

 

 



 

Parliament Buildings 

 

 



 

Giant's Causeway 
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Zespół projektowy  

Koordynator projektu: Jarosław Dudek  

Szkolny koordynator projektu: Marcin Szembek  

Koordynatorzy ze strony partnera zagranicznego:  

YouNet: Paulina Walacik  

Intern Europe: Monica Monzani 


