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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.
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HIPICA RIDING SCHOOL, C.D;
CLINICA VETERINARIA ALIERTA. ADOLFO ELVIRA UTRILLA
CENTRO VETERINARIO MONTECANAL SLP
EMVET ZARAGOZA SLP. 
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA S.L. 
CENTRO VETERINARIO HUSSE, SL

EL VIVERO DEL HUERVA S.L.
JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L 
FLORES AZNAR, S.L. 

Podczas miesięcznego pobytu w Saragossie 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:



HISZPANIA 2019
Po przyjeździe do Saragossy grupa uczniów wraz z
opiekunami spotkała się z partnerem zagranicznym
Mundus w jego siedzibie i wspólnie omówili wszystkie
kwestie organizacyjne, porozmawiali również o swoich
obawach i oczekiwaniach związanych z projektem.
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fotorelacja z praktyk
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HISZPANIA 2019
relacje uczniów

Nikola: Jestem uczennicą technikum weterynaryjnego. Praktyki w
Saragossie odbyłam w firmie Clinica Veterinaria Montecanal. W mojej pracy
wykonywałam wiele ważnych czynności, m.in.: zakładanie wenflonów,
robienie zastrzyków domięśniowych i dożylnych itp. Niekiedy również
miałam możliwość pomocy przy wykonywaniu RTG, opiekowałam się
zwierzętami po zabiegach, np. karmiłam je i poiłam. Często też
uczestniczyłam przy badaniach kontrolnych zwierząt, gdzie mogłam
nabierać potrzebne szczepionki i antybiotyki. Zdarzyło mi się również
asystować przy poważnych operacjach. Moje wrażenia dotyczące praktyk są
pozytywne. Myślę, że dzięki nim nabyłam niezbędne dla mojego zawodu
umiejętności. 

Sara: Kierunek, w którym rozwijam się zawodowo to technik weterynarii.
Miesięczne praktyki odbywałam w klinice weterynaryjnej „Husse Veterinary
Center”. Moim zadaniem było obserwowanie wizyt, a także pomaganie w
niektórych czynnościach, np. przygotowanie próbek oraz stołu
operacyjnego, poskramianie psów i kotów, odkażanie, dawkowanie leków,
opiekowanie się zwierzętami przed i po zabiegu. Z umiejętności, których nie
nabyłam na praktykach w Polsce, było zakładanie wenflonów oraz dokładne
miarkowanie leków. 

Oliwia: Moim kierunkiem jest technik weterynarii. Odbywałam miesięczne
praktyki w Centro Alierta Veterinaria. Nauczyłam się tam wielu rzeczy.
Między innymi pobierania krwi, przygotowania sali do operacji, opieki nad
hospitalizowanymi zwierzętami, pomocy przy przyjmowaniu pacjentów.
Widziałam ciekawe operacje i przypadki chorób zwierzęcych. 

Technik weterynarii
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Klaudia: Bardzo mi się podobało, nauczyłam się bardzo dużo rzeczy między
innymi podstawowych rzeczy czyli np. od dokładnego sprzątania i sterylizacji
pokoi konsultacyjnych po opiekę nad psami i kotami. Nauczyłam się wielu
przydatnych rzeczy które przydadzą mi się na praktykach w Polsce. Wiem
jak postępować z agresywnymi zwierzętami, obserwowałam różne
zachowania psów i jak lekarze z nimi postępowali. Obserwowałam
zakładanie wenflonu, asystowałam przy operacji guza suczki na śledzionie
była to bardzo poważna operacja, którą miałam okazję zobaczyć na własne
oczy. Jednak najciekawszym przypadkiem był pies, który trafił na pogotowie,
gdyż poszarpały go inne psy. Musiałam pomagać, działać szybko i sprawnie.
Pomoc weterynaryjna wraz z lekarzami nauczyli nas również dawać
zastrzyki. Praktyki w tej firmie dały mi możliwość nauki zmierzenia ciśnienia
jak i temperatury. Prowadziłam karty zdrowia psów i kotów i gdy np.
załatwiły swoją potrzebę zapisywałam to na karcie. Podsumowując je było
wspaniale, zdobyłam duże doświadczenie przebywając w takiej firmie.

Marta: Na praktykach miałam możliwość obserwowania operacji między
innymi sterylizacji i kastracji. Nauczyłam się wbijać wenflon i zakładać szwy
różnymi technikami. Byłam przy szczepieniu, miałam możliwość również
napełniania strzykawek lekami, obserwacji jak przyjmują pacjentów w klinice.
Dowiedziałam się na co szczepi się psy i koty, że komar może zarazić psa lub
kota śmiertelna choroba Leiszmanią, jak można wyleczyć i zdiagnozować
chorobę. Mogłam zobaczyć pod mikroskopem wymaz z ucha i krew. 



Bartosz: Praktyki odbywałem w firmie Jara Jardinería Aragonesa. Na
praktykach zajmowałem się pielęgnacją kwiatków, przesadzaniem drzewek,
układaniem roślin gatunkami, przylepianiem do nich cen. Zdarzyło się nam
też mieć praktyki w szkółce z drzewami, w której liczyliśmy drzewa
gatunkami i objętością ich pnia. W firmie, w której odbywałem praktyki
poznałem bardzo fajne osoby.

Karolina: Jestem zadowolona z praktyk, poznała tam kilka miłych ludzi,
każdy był bardzo pomocny pomimo bariery językowej. Na praktykach
zajmowałam się kwiatami, m.in. podlewanie, usuwanie zniszczonych części
roślin, segregowanie według gatunku. Były także praktyki w kwiaciarni gdzie
uczyłam się jak ozdabiać kwiaty i różne sposoby ozdabiania ich. Pracownicy
starali mam się wytłumaczyć jak się nimi zajmować. 

Wiktoria: Na początku praktyk układałam kwiaty oraz przyklejałam na nie
ceny. Z kolejnymi dniami zadania były coraz ciekawsze. Były również praktyki
w kwiaciarni. Pracownicy byli bardzo sympatyczni. Atmosfera była w
porządku. Praktyki w całości mi się podobały. Jak i również spełniły część
moich oczekiwań. 

Sara: Jestem bardzo zadowolona z praktyk. Pani która się nami zajmowała
była bardzo pomocna. Mimo bariery językowej dobrze się dogadywałam. W
pracy np. pielęgnowałam i sądziłam kwiatki, przycinałam drzewa.
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Technik architektury krajobrazu



Wycieczki i czas wolny
Saragossa

Saragossa (hiszp. Zaragoza) to piąte co do wielkości miasto w Hiszpanii
położone nad rzeką Ebro. Saragossa jest stolicą Aragonii.

W ramach projektu uczniowie mieli okazję zwiedzić Saragossę wraz z
przewodnikiem. Podczas wycieczki pokazano uczniom najważniejsze
miejsca w Saragossie, m. in. Bazylika Nuestra Señora del Pilar, Plaza de
Nuestra Señora del Pilar, Lonja de Zaragoza, Fuente de la Hispanidad oraz
średniowieczny pałac muzułmański Aljaferia.



















Pożegnanie z Saragossą



 Wycieczki i czas wolny
Madryt

Madryt to stolica i największe miasto Hiszpanii, położony jest w środkowej
części kraju.

W ramach projektu uczniowie mieli okazję zwiedzić Madryt. Podczas
wycieczki uczniowie zobaczyli, m. in.: Plaza Mayor, Palacio Real de Madrid,
Puerta del Sol czy przeszli się główną ulicą Gran Via. 









Podsumowanie zagranicznych
praktyk przez uczniów

Sara: Saragossa i Madryt niezwykle przypadły mi do gustu. Są to bardzo
zjawiskowe i piękne miasta, z wieloma fenomenalnymi budowlami i
atrakcjami. Jestem zadowolona z faktu, iż w dni wolne mogłam własnowolnie
podróżować i poznawać nowe okolice. Program „Erasmus+” pozwolił mi na
zdobycie doświadczenia zawodowego. Dzięki niemu otworzyłam się na ludzi,
nowe miejsca oraz przełamałam swoją barierę językową. Pokazał mi, jak
naprawdę potrafię sobie poradzić sama za granicą, bez niczyjej pomocy. Nie
żałuję decyzji o wzięciu udziału w tym projekcie.

Klaudia: Całokształt pobytu w Saragossie bardzo mi się podobał, bardzo
bym żałowała gdybym nie przyleciała tutaj. Miałam okazję nauczyć się wiele
rzeczy na praktykach jak i poza nimi. Wyjazd dał mi motywację do
podszkolenia języka angielskiego. Po miesiącu pobytu stwierdzam, że
Hiszpania to bardzo pozytywny kraj i pomimo bariery językowej jeśli chcemy
to damy radę. Również mogłam sprawdzić się w codziennych czynnościach
jakimi np. było robienie zakupów czy sprzątanie. Jednak najbardziej się
cieszę gdyż nie były to same praktyki ale również zwiedzanie Saragossy i
Madrytu, to one urozmaiciły nasz pobyt. Była to dla mnie ogromna przygoda
i miło i pracowicie spędzony czas. Chciałabym kiedyś powtórzyć takie coś.



Podsumowanie zagranicznych
praktyk przez uczniów

Ewelina: Myślę że wyjazd nauczył mnie nowych doświadczeń praktycznych
jak i językowych. Jest to bardzo dobry pomysł organizowania takich
wyjazdów dla młodzieży. Cieszę się że mogłam uczestniczyć w zagranicznych
praktykach dzięki których się dużo dowiedziałam.

Karolina: Jestem bardzo zadowolona. Nabyłam nowe doświadczenia.
Zobaczyłam nowe miejsce, poznałam odmienną kulturę. Nauczyłam się
jeszcze większej samodzielności. Myślę, że wyjazd za granicę był super
pomysłem.

Dajana: Jestem bardzo zadowolona z praktyk, nigdy lepszych nie miałam.
Zadowolona jestem także z wyjazdu, dużo przeżyć było przy locie
samolotem, ale także kiedy pierwszy dzień sama szłam z koleżanką do
pracy. Ten wyjazd był dla mnie przygodą, której nigdy pewnie nie zapomnę,
szczególnie, że nie wiadomo czy będę miała okazje znowu zagościć w
Hiszpanii. Jestem z siebie również dumna w małym stopniu - na początku
miałam dużo obaw i się bałam, chciałam już wracać, ale dumna jestem, że
dałam radę. Ten strach i obawy były zbędne. Teraz nie wiem czego tak się
bałam, było super, nawet jeśli panikowałam na początku w pracy, udało mi
się opanować. Jestem bardzo szczęśliwa, że pojechałam do Hiszpanii.
Przygoda godna zapamiętania.


