
Projekt

 „Alternatywne formy i kierunki użytkowania zwierząt, szansą na 
zwiększenie dochodów

z produkcji rolniczej i poprawy samozatrudnienia absolwentów naszej 
szkoły”

o numerze POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036650 realizowanego ze 
środków POWER

przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi 
Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie



AKCJA KLUCZOWA :   mobilność edukacyjna

SEKTOR:    kształcenie i szkolenia zawodowe

TYP AKCJI:  mobilność osób uczących się                
i kadry w ramach kształcenia zawodowego



podnoszenie umiejętności i kompetencji 
uczestników projektu w

zakresie umiejętności zawodowych 
charakterystycznych dla zawodu

technik rolnik i technik weterynarii

GŁÓWNY CEL PROJEKTU 



– zapoznanie z ekologicznym chówem zwierząt 
gospodarskich

– zasady pozyskiwania produktów ekologicznych, 
ich przetwarzania i sprzedaży bezpośredniej na 

przykładzie gospodarstw niemieckich

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

Cele szczegółowe



– wykorzystanie koni w hipoterapii i turystyce konnej

– wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych (korekcja racic, 
rozczyszczanie  kopyt) u zwierząt gospodarskich

– wykorzystanie nowoczesnych technologii w rozrodzie zwierząt

– wykorzystanie zwierząt w utrzymaniu równowagi w ekosystemie

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

regionu

Cele szczegółowe



wykonywanie niezbędnych prac modernizacyjnych w 
gospodarstwach w celu dostosowania ich do potrzeb rolnictwa 

ekologicznego (wykorzystywanie środków UE)

–opanowanie zasad doboru narządzi, 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

Cele szczegółowe



W stażu udział wzięło 18 uczniów
kształcących się w zawodzie technik

rolnik

Data rozpoczęcia i zakończenia stażu
od 18.06.2018 – 29.06.2018 





• dualny system kształcenia związany z rolnictwem, uprawą
• roślin, hodowlą i pielęgnacją zwierząt, ogrodnictwem,
• architekturą krajobrazu, przetwórstwem spożywczym
• agroturystyką i odnawialnymi źródłami energii,
• prawie 100 letnie doświadczenie
• dobrze wykształcona i przygotowana kadra pedagogiczna
• zapewniająca wysoką jakość kształcenia
• własna baza hotelowa i żywieniowa
• doświadczenie w realizacji projektów
• edukacyjnych

Partner - Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej 
DEULA NIENBURG 



FOTORELACJA ZE STAŻU































Dokumenty potwierdzające odbycie stażu:
-certyfikat wystawiony przez organizację przyjmującą

-certyfikat wystawiony przez organizację wysyłającą

Dokument potwierdzający nabyte
 umiejętności i kompetencje

- Europass Mobilność
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