
„Alternatywne formy i kierunki 
użytkowania zwierząt, szansą na 

zwiększenie dochodów z produkcji 
rolniczej i poprawy samozatrudnienia 

absolwentów naszej szkoły” 

Projekt nr 
POWERVET-2017-1-PL01-KA102-

036650



Informacje o projekcie
• Czas trwania projektu  -od 1 września 2017 roku 

do 31 sierpnia 2019
• nr projektu  POWERVET-2017-1-PL01-KA102-

036650
• Projekt realizowany na zasadach programu 

Erasmus+
• głównym celem projektu było podnoszenie 

umiejętności i kompetencje uczestników 
projektu w zakresie umiejętności zawodowych 
charakterystycznych dla zawodu technik rolnik i 
technik weterynarii.

• finansowanie projektu z UE: 267 313,07



Uczestnicy projektu

• Uczniowie klas: II, III i IV Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. 
Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej 
Dąbrowie kształcący się w zawodzie 
technik rolnik i technik weterynarii 



Rekrutacja do projektu:

• przeprowadzona oddzielnie dla zawodu technik 
rolnik (2017 rok) i technik weterynarii (2018 rok)

• dwuetapowa:
 I etap -składanie formularzy uczestnictwa w 

projekcie, analiza formularzy, wyłonienie grupy 25 
uczestników

 II etap – wyłonienie grupy 18 uczniów (+ 3 osoby 
na liście rezerwowej) na podstawie: średniej ocen z 
przedmiotów zawodowych, zachowania ucznia, 
kompetencji językowych, udziału w wolontariacie, 
sytuacji rodzinnej.



Zakres przygotowań do wyjazdu na 
staż w ramach projektu:

• Przygotowanie językowe
• Przygotowanie kulturowe
• Przygotowanie pedagogiczne 
• Przygotowanie merytoryczne
• Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i 

higieny pracy



Terminy odbywania stażu:
• Technik rolnik

• 18 czerwca – 30 czerwca 2018 roku
• Technik weterynarii

• 27 maja – 7 czerwca 2019 roku



Miejsce odbywania stażu -DEULA Nienburg, Dolna 
Saksonia, Niemcy



Tematyka , zakres stażu 
• 1. ekologiczny chów zwierząt gospodarskich
• 2. pozyskiwanie produktów ekologicznych, ich 

przetwarzanie i sprzedaży bezpośrednia na 
przykładzie gospodarstw niemieckich 

• 3. produkcja pasz dla zwierząt z zastosowaniem 
standardów ekologicznych obowiązujących w UE

• 4. wykorzystanie koni w hipoterapii i turystyce 
konnej

• 5.  wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych 
(korekcja racic, rozczyszczanie kopyt) u zwierząt 
gospodarskich



Tematyka , zakres stażu 
• 6. wykorzystanie nowoczesnych technologii w 

rozrodzie zwierząt
• 7. sprawowanie opieki i ocena dobrostanu w 

budynkach inwentarskich
• 8. wykorzystanie zwierząt w utrzymaniu 

równowagi w ekosystemie
• 9. wskazanie  rolnictwa ekologicznego jako 

alternatywnego źródła dochodów dla rolników 
oraz możliwości rozwoju i promocji regionu

• 10. wykonywanie niezbędnych prac 
modernizacyjnych w gospodarstwach w celu 
dostosowania ich do potrzeb rolnictwa 
ekologicznego (wykorzystywanie środków UE)

•  



Fotorelacja -II grupa



Zapoznanie z funkcjonowaniem ośrodka DEULA w 
Nienburgu, zajęcia z BHP



Ocena mikroklimatu w budynkach 

inwentarskich.



Ocena mikroklimatu w budynkach 

inwentarskich.



Zasady produkcji i sprzedaży ekologicznych produktów 

pochodzenia zwierzęcego na przykładzie  

gospodarstwa ekologicznego Wasserbuffelhof



Ocena jakości pasz stosowanych w żywieniu bydła.



Ekologiczny chów zwierząt 



Ekologiczny chów zwierząt 



Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych u koni-

rozczyszczanie i podkuwanie



Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych u koni-

rozczyszczanie i podkuwanie



Ocena dobrostanu w budynkach 
inwentarskich.



Ocena dobrostanu w budynkach 
inwentarskich.



Czas wolny:-)



Czas wolny:-)



Czas wolny:-)



Umiejętności i kompetencje nabyte przez 
uczniów w trakcie odbywania stażu

 pozyskiwanie produktów ekologicznych, ich przetwarzanie i sprzedaży 
bezpośrednia na przykładzie gospodarstw niemieckich,

 produkcja pasz dla zwierząt z zastosowaniem standardów ekologicznych 
obowiązujących w UE,

 wykorzystanie zwierząt w utrzymaniu równowagi w ekosystemie,

 wskazanie rolnictwa ekologicznego jako alternatywnego źródła dochodów 
dla rolników oraz możliwości rozwoju i promocji regionu,

 opanowanie zasad doboru narzędzi, sprzętu i maszyn, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na technologie przyjazne środowisku,

 opanowanie umiejętności organizacji stanowiska pracy, aktywnego 
planowania i efektywnego wykorzystania czasu pracy,

 ukształtowanie świadomości ekologicznej



Dokumenty potwierdzające 
nabyte umiejętności i udział w 

stażu



Dziękujemy za uwagę
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