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Praktyki OZE za nami.
W dniach 16-27 października 2017 r. odbyła się kolejna
edycja praktyk dla uczniów szkół zawodowych pod
nadzorem naszego Stowarzyszenia. Tym razem
realizujemy projekt skierowany do uczniów szkół
zawodowych kierunku Technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej. Stowarzyszenie Doradców na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich od lat aktywnie działa
na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej realizując
działania edukacyjne, promocyjne i inwestycyjne oraz
wspierając przedsiębiorców głównie z obszaru rolnictwa i
przetwórstwa żywności do przechodzenia na zieloną
stronę mocy:)

Zespołu Szkół Technicznych im. St. Reymonta w
Czartajewie odbyło 2-tygodniowe praktyki w Grecji, w
regionie Pierii. Partnerem projektu i jednocześnie
instytucją przyjmującą była doświadczona organizacja
grecka: KIKA MOBILITY CENTER.

Przedmiotem niniejszego projektu jest organizacja staży
zagranicznych w Grecji dla uczniów kierunku Technik
Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej.
Celem praktyk było podwyższenie jakości oferty szkół w
zakresie podniesienia kompetencji ogólnych, kluczowych
i zawodowych uczniów w zakresie przydatności tych
kompetencji na krajowym i europejskim rynku pracy.
Istotnym elementem było też umożliwienie młodym
ludziom poznania specyfiki organizacji pracy za granicą
oraz umożliwienie nawiązania dialogu kulturowego.

- w elektrowni wodnej w pobliżu miasta Karditsa, w
ramach której mieli okazję zapoznać się z zasadami prac
związanych z konserwacją i naprawą urządzeń i
systemów energetyki wodnej

W praktykach wzięło udział 33 uczniów szkół
zawodowych.
W ramach projektu grupa uczniów wzięła udział w
praktykach zagranicznych w firmach technologicznych z
obszaru Odnawialnych Źródeł Energii w celu poznania
systemów energetyki odnawialnej i określania korzyści
wynikających ze stosowania energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych zarówno w budownictwie
mieszkaniowym jak i na szerszą skalę
(w tym w
rolnictwie).
W drugiej połowie października 2017 r. 33 uczniów z
Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach oraz

W ramach 2-tygodniowych praktyk uczniowie realizowali
praktyki m.in:
- na farmie fotowoltaicznej Park Farsala (obok Larisystolicy regionu) z produkcją roczną energii na poziomie
13, GWh,

- w firmie instalacyjnej gdzie uczniowie mieli okazję
zapoznaniea się z możliwościami zastosowania urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej w budownictwie
mieszkaniowym.
- na farmie wiatrowej Panaghia Soumela w miejscowości
Veria z całkowita mocą nominalną: 14 000 kW
Program kulturowo-rekreacyjny
Oprócz praktyk zawodowych uczniowie mieli okazję
poznać kulturę i historię Grecji. W weekendy uczniowie
mieli okazję odwiedzić takie atrakcje jak: klasztor
Meteory, dolinę Tembii oraz poznali metodę pisania ikon,
odwiedzili zamek San Pantaleimon. Dodatkowo w czasie
wolnym odbyły się zajęcia sportowe. Nie zabrakło
oczywiście czasu na plażing;)

Korzyści

Celem bezpośrednim projektu jest podwyższenie
jakości oferty szkół w zakresie podniesienia
kompetencji ogólnych, kluczowych i zawodowych
uczniów w zakresie przydatności tych kompetencji na
krajowym i europejskim rynku pracy. Dzięki osiągnięciu
celu projektu szkoły uzyskają europejski wymiar
kształcenia poprzez:
- nadanie europejskiego wymiaru oferty edukacyjnej,
- uwzględnienie aspektów europejskich w programie
nauczania,
- kształtowanie umiejętności praktycznych uczniów z
uwzględnieniem środowiska wielokulturowego,
- podwyższenie umiejętności językowych uczniów.
Uczestnikami projektu będzie 33 uczniów kierunku: technik urządzeń i
systemów energetyki odnawialnej.
Wsparcie pobytu uczniów na miejscu oraz ich adaptacji środowiskowej i
kulturowej zapewnili opiekunowie grup oraz Koordynator projektu i partner
zagraniczny.
Rezultaty dotyczą 33 uczestników i są to:
- wzrost kompetencji językowych i międzykulturowych,
- udział w mobilnościach zagranicznych,
- zdobycie nowego doświadczenia zawodowego na zagranicznym rynku pracy,
- uzyskanie dokumentu EUROPASS-MOBILNOŚĆ,
- wprowadzenie europejskiego wymiaru kształcenia zawodowego szkołach,
- podwyższenie umiejętności współpracy międzynarodowej przez pracowników instytucji
wchodzących w skład konsorcjum.

Projekt będzie oddziaływał na instytucje rynku pracy,
kształcenia zawodowego, administrację publiczną
poprzez udostępnienie dobrych praktyk zachęcających
do włączenia się do Programu ERASMUS+. Projekt
będzie miał długofalowy wpływ na uczestników,
ponieważ udział w projekcie przyczyni się do zwiększenia
szansy absolwentów na zatrudnienie. Potencjalnymi
korzyściami długoterminowymi będzie dla
Stowarzyszenia i Partnerów rozwijanie form i zakresu
wsparcia młodych ludzi w przygotowywaniu ich do
mobilności.

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 organizacji pracy.
• 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.

Pieria kraina Bogów

Program Kulturowy

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.

W ramach programu kulturowego uczestnicy
praktyk zwiedzili wyspę Skiatos, klasztor
Meteory oraz dolinę Tembi. Ponadto odbyła
się również wizyta w Amerykańskim Zespole
Szkół Zawodowych. Odbyły się również
zajęcia integracyjne w ramach wieczoru
greckiego.

Farma fotowolataiczna
Jednym z najciekawszych miejsc, w których
odbyła się praktyka była farma fotowoltaiczna
Park Farsala, w której produkcja roczna
energii wynosi 13,5 GWh.

Elektrowania wodna
Uczniowie odbylu również praktykę w
elektrowni wodnej w pobliżu miasta Karditsa,
w ramach której mieli okazję zapoznać się z
zasadami prac związanych z konserwacją i
naprawą urządzeń i systemów energetyki
wodnej.

System składa się z 21 274 modułów
polikrystalicznego krzemu, które zajmują
powierzchnię 34 900 metrów kwadratowych.
Podczas budowy zainstalowano 122 km
kabla słonecznego i 5 km linii średniego
napięcia.

Ewaluacja działań projektowych
OZE w Grecji
W ramach programu uczniowie poznali źródła
energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej
w Grecji, odbyła się prezentacja na temat
uwarunkowań klimatycznych dla instalacji
fotowoltaicznych i wiatrowych.

W ramach działań projektowych odbywały się
regularne spotkania z kadrą projektową w
celu omówienia przebiegu praktyk. Uczniowie
wypełniali ankiety ewaluacyjne, oraz dzielili się
swoimi spostrzeżeniami. Ponadto w trakcie
projektu uczniowie prowadzili dzienniczki
praktyk dokumentując przebieg praktyk.

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Towarowa 9/15, 10-959 Olsztyn
NIP:739-352-34-82, REGON: 280071419
tel./fax: (89) 534 44 50, 664 448 937

Fusce porta, turpis vitae
fermentum
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