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Pierwsza grupa w akcji! 
Praktyki czas zacząć.

W ramach  projektu  Zawodowi  rolnicy  przysz łością 
nowoczesnego  agrobiznesu  pierwsza  grupa  uczniów 
zakończyła  praktykę  zawodową  w  Grecji,  której  głównym 
celem był rozwój kompetencji zawodowych poprzez udział w 
praktykach zagranicznych w gospodarstwach rolnych, firmach 
przetwórstwa  spożywczego  w  celu  poznania  nowoczesnych 
metod uprawy, nawożenia, pielęgnacji roślin oraz kierunkami 
chowu,  żywienia  zwierząt  oraz  sprzedaży  produktów 
roślinnych i  zwierzęcych. W terminie 6-31 marca 2017 r.  20 
uczniów  ze  szkoły  rolniczej  w  Cudzynowicach  odbyło  4-
tygodniowe praktyki  w środkowej  Grecji,  w regionie  Pierii. 
Dla wszystkich uczestników był to pierwszy pobyt w Grecji a 
dla  większości  pierwszy  pobyt  za  granicą !  Wrażenia 
niesamowite! 
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Pieria-kraina bogów 

Tu góry spotykają się z 
morzem, a bogowie olimpijscy 
czuwają nad światem. Pieria to 
nie tylko złociste plaże i 70 
kilometrów pięknego 
wybrzeża, ale też wspaniałe 
dziedzictwo kulturowe i 
malownicze szlaki turystyczne, 
bogata infrastruktura z pięknie 
położonymi obiektami i przede 
wszystkim ludzie, którzy 
chętnie dzielą się swoją 
radością życia, miłością do gór 
i lokalnej kuchni. 

Męska rzecz 

Kierunek technik agrobiznesu 
cieszy się największym 
powodzeniem wśród 
chłopców, którzy również 
zdominowali grupę 
wyjeżdżającą na praktyki 
zawodowe do Grecji. W 
pierwszej grupie gościliśmy 17 
chłopców i 3 dziewczęta (plus 
jedna Pani opiekun ze szkoły) 

Egzotyka 

Uprawa oliwek, plantacje kiwi, 
produkcja sera feta, oliwy z 
oliwek, pielęgnacja winorośli 
czy palm to prawdziwa 
egzotyka dla uczniów-rolników 
z regionu Warmii i Mazur. 
Niemniej jednak warto było!!!
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W ramach  4-tygodniowych  praktyk  uczniowie  realizowali 
praktyki m.in: 
- na plantacji kiwi, gdzie uczniowie przycinali, podwiązywali i 
oczyszczali drzewka,  
-  na  fermie  owiec  gdzie  stażyści  dowiedzieli  się  o  procesie 
hodowli  owiec,  żywieniu  i  produkcji  mleka  a  także 
wykonywali prace związane z żywieniem i pielęgnacją zwierząt 
-  w zakładzie produkcji  (sortowania,  mycia,  pakowania oraz 
przechowywania) owoców 
- wzięli udział w Targach Agrobiznesu w Larisie 
- w winnicy, gdzie sadzili winorośla 
-  w zakładzie naprawy maszyn rolniczych oraz wielu innych 
miejscach, równie egzotycznych:)

Program kultur0wo-rekreacyjny
Oprócz praktyk zawodowych uczniowie mieli okazję poznać 
kulturę i historię Grecji. W weekendy uczniowie mieli okazję 
odwiedzić takie atrakcje jak: masyw góry Olimp, wąwóz 
Litochoro, starożytne miasto Dion, słynny zespół skalnych 
klasztorów Meteory, drugie największe miasto Saloniki. 

Dodatkowo w czasie wolnym uczestnicy praktyk brali udział 
w zajęciach sportowych (piłka nożna, siatkówka) oraz poznali 
kulturę grecką w ramach wieczoru greckiego, był konkurs 
karaoke a także dyskoteka. Nie zabrakło oczywiście czasu na 
spacery po plaży:)
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Efekty kształcenia: 
wiedza, umiejętności, 
postawa 

Udział w projekcie oznaczał dla 
uczestników wyzwanie 
edukacyjne na trzech 
podstawowych obszarach. 
Pierwszy z nich dotyczył rozwoju 
zawodowego, drugi rozwoju 
osobistego, trzeci zaś budowania 
kompetencji społecznych.   

• W ramach obszaru Wiedza 
uczniowie mieli okazję 
zastosować w praktyce 
teroretyczną wiedzę oraz 
zdobyć nowe umiejętności.  

• W ramach obszaru 
Umiejętności największą 
korzyścią było praktyczne 
zastosowanie języka obcego. 
Oprócz tego uczniowie poznali 
specyfikę branży w kraju 
odmiennym również pod kątem 
kultury rolnictwa.  

• W ramach obszaru Postawa to 
przede wszystkim okazja do 
kształtowania otwartości i 
wrażliwości międzykulturowej, 
nabywania umiejętności 
adaptowania się do warunków 
życia i pracy w innym kraju 
europejskim. Uczniowie 
rozwinęli otwartość, tolerancję, 
szacunek dla odmienności ale i 
dla samego siebie i swoich 
ograniczeń w kontaktach z 
innymi.


