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

Tytuł: Euroogrodnik 3 - Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół
Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim.

Źródło finansowania: Staż realizowany w ramach projektu systemowego „Ponadnarodowa
mobilność uczniów i absolwentów oraz 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 zagraniczni – organizacje pośredniczące: Mundus z Hiszpanii oraz Intern Europe z Wielkiej
Brytanii.

Główny cel projektu to zwiększenie szans na zatrudnienie 35 uczestników projektu, tj. uczniów o
specjalności technik weterynarii oraz technik architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Ogrodniczych
w Gorzowie Wielkopolskim poprzez realizację staży zagranicznych w Hiszpanii i Zjednoczonym
Królestwie.



Fuerteventura 2021

FANNY JECKSTADT-BORCHERT S.L./GRANJA TARA
CLUB HIPICO LAS ANIMAS
NINA KALANDADRE/QUESERIA ABUELA PRUDENCIO
ANIMAL EIRALDI REBOLLO/CUADRAS SEUÑOS

OASIS DUNAS DE CORRALEJO S.A
INVERSORA CORRALEJO/PLAYA PARK ZENSATION

Podczas miesięcznego pobytu na Fuerteventurze uczniowie naszej szkoły
odbywali praktyki w hiszpańskich firmach w ramach projektu unijnego
„Euroogrodnik 3 – Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów
Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim”. Realizowany
projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczniowie z zawodu technik weterynarii odbywali praktyki w: 

Uczniowie z zawodu technik architektury krajobrazu odbywali praktyki w: 



Fuerteventura 2021
Po przyjeździe na Fuerteventurze grupa
uczniów wraz z opiekunem spotkała się
 z partnerem zagranicznym SunDreams Global
w jego siedzibie i wspólnie omówili wszystkie
kwestie organizacyjne, porozmawiali również 
o swoich obawach i oczekiwaniach związanych
z projektem.







Zdjęcia z praktyk - technik weterynarii 

















Zdjęcia z praktyk - technik architektury obrazu 











Fuerteventura 2021 - relacje uczestników

Kaja: Wyjazd za granice nauczył mnie nowych doświadczeń praktycznych.
Spełniły się moje marzenia, ponieważ od zawsze chciałam odwiedzić Hiszpanię.
Lot samolotem był niesamowitym przeżyciem. Poznałam wielu wspaniałych
ludzi i ich kulturę. Regionalna kuchnia była przepyszna. Pierwszy raz w życiu
miałam kontakt z językiem hiszpańskim, który bardzo mi się spodobał. Dzięki
praktykom przezwyciężyłam strach przed końmi. Bardzo się cieszę, że mogłam
uczestniczyć w zagranicznych praktykach, dzięki którym dowiedziałam się
wielu nowych rzeczy.



Fuerteventura 2021 - relacje uczestników
Julia: Jestem bardzo zadowolona z praktyk. Panie, które opiekowały się nami
były bardzo miłe i pomocne. Przywitały nas miłym poczęstunkiem oraz
oprowadziły nas po hotelu.   Na samych praktykach wykonywaliśmy różne 
i interesujące zadania. Ścinaliśmy palmy pod okiem profesjonalisty oraz
sadziliśmy kwiaty w innych warunkach. W pracy panowała super atmosfera,
mimo że nie znaliśmy ich języka. Uczyliśmy się nowych słów oraz my byliśmy
nauczycielami języka polskiego. Po skończonej pracy wracaliśmy do hotelu, by
odpocząć przy basenie. W dni wolne zwiedzaliśmy wyspy na lądzie oraz na
katamaranie. Pływaliśmy przez ponad 4 godziny podziwiając wyspy z wody.
Jedzenie było zróżnicowane. Były potrawy, które smakowały bardzo dobrze, ale
również których baliśmy spróbować. Bawiłam się super.



Fuerteventura 2021 - relacje uczestników
Emilia: Wyjazd oceniam pozytywnie. W pracy poznałam wiele
ciekawych osób, z którymi udawało nam się dogadać mimo
bariery językowej. Zajmowałam się pielęgnacją roślin przy jednym
z hoteli na Fuerteventurze. Zdobyłam doświadczenie w pracy 
w zawodzie i miałam też trochę czasu dla siebie. Uważam, że była
to również niezapomniana przygoda i okazja do poznania innej
kultury oraz odnalezienia się w niej. Cieszę się, że mogłam wziąć
udział w tym projekcie.



Fuerteventura 2021 - relacje uczestników

Wiktoria: Moim kierunkiem jest technik weterynarii. Miesięczne
praktyki odbywałam na farmie z koniami, ptakami, kurami,
królikami i psami. Moim zadaniem było karmienie ich, dbanie 
o czystość wybiegu jak i zwierząt. Dzięki praktykom nauczyłam
się jak obchodzić się z większymi zwierzętami, z którymi 
nie miałam styczności w Polsce. Moje wrażenia dotyczące
praktyk są pozytywne.



Wycieczki i czas wolny
Podczas pobytu na Fuertaventurze w ramach
projektu młodzież miała okazje spędzać czas
wolny na pięknych, piaszczystych plażach, 
z których słynie wyspa. Ciągną się one przez
całe wybrzeże, co tworzy je jeszcze
wspanialszymi. Widoki zapierające dech
w piersiach oraz turkus wody morskiej
sprzyjały spędzaniu czasu po pracy.









Wycieczka katamaranem

W ramach projektu uczniowie wzięli udział 
w zorganizowanej wycieczce katamaranem. 
Było to niesamowite przeżycie dla wszystkich
uczestników. Rejs trwał 4 godziny, w trakcie których
można było podziwiać zapierające dech w piersiach
krajobrazy, ocean oraz okoliczne wyspy, m.in. wyspę
Lobos. Atrakcją jedyną w swoim rodzaju było cumowanie
na błękitnej lagunie oraz możliwość kąpieli i nurkowania
w oceanie. Podczas rejsu załoga katamaranu zadbała 
o tradycyjny lokalny posiłek dla całej grupy.













Ostatni dzień 
Ostatniego dnia uczestnicy
wybrali się do pizzerii, gdzie
wspominali wyjazd. 


