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Rok szkolny 2019/2020 okazał się dla naszych uczniów szczęśliwy. Po raz
pierwszy przystąpiliśmy do programu ERASMUS+ i rozpoczęliśmy realizację
projektu  „Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w
Bojanowie”. Staż jest realizowany w ramach projektu systemowego
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego” przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER).

W połowie września nastąpiła rekrutacja uczniów zgodnie z założeniami
zawartymi w projekcie. Wyłoniona została grupa licząca 15 uczestników oraz
osoba sprawująca opiekę. Praktyki pierwszej grupy uczniów odbyły się we
Włoszech w mieście Bolonia.

Głównym celem projektu było zdobycie doświadczenia zawodowego oraz
rozwój kompetencji twardych, czyli zawodowych oraz językowych, grupy
uczniów klasy III z kierunków kształcenia: technik weterynarz oraz technik
informatyk z Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.
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szkolenie językowe (język angielski, język włoski)
szkolenie kulturowe
szkolenie pedagogiczne

Centro Veterinario Anzola
Bologna Equestrian Center
Clinica Veterinaria Sasso Marconi
Rifugio del Cane e del Gatto
Ambulatorio Croce

IFOM soc.coop
Computer Service

Projekt i jego przebieg:
Tytuł: ,,Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie"
Nr projektu: 2019-1-PL01-KA102-062732
Beneficjent: Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Bojanowie, ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo
Partner włoski – organizacja pośrednicząca: YouNet (Włochy).

Przed wyjazdem:

Wykaz miejsc odbywania praktyk:
a. technik weterynarii

b. technik informatyk
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28 października grupa 15 uczniów z Zespołu Szkół Przyrodniczo -
Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie rozpoczęła
realizację projektu zagranicznych praktyk zawodowych. Uczniowie wraz z
opiekunem udali się busem na lotnisko Warszawa-Modlin skąd odbyli lot do
Bolonii. Do miejsca zakwaterowania zostali przewiezieni autokarem przez
organizację pośredniczącą YouNet. 
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Następnego dnia miało miejsce spotkanie i zapoznanie się z opiekunem
strony partnerskiej, który zapoznał uczestników z harmonogramem
przebiegu następnych dni pobytu. Z kolei w porze wieczornej uczniowie
wzięli udział w grze miejskiej, podczas której nawiązywali pierwsze interakcje
z bolończykami, poznawali ciekawe miejsca i obiekty miasta, które w
przyszłości miały im ułatwić sprawne poruszanie się po mieście. Kolejny
dzień był dniem bardzo emocjonującym. Wówczas to następowały pierwsze
kontakty z pracodawcami oraz poznawanie miejsc, w których miały odbywać
się praktyki zawodowe. Pod opieką przedstawiciela organizacji partnerskiej
poszczególni uczniowie udali się do konkretnego swojego pracodawcy.
Natomiast trzeciego dnia pobytu zostali zaproszeni przez partnera
zagranicznego YouNet na powitalną kolację. Z biegiem czasu praktykanci
zapoznawali się ze specyfiką pracy, zdobywali nowe doświadczenia,
poszerzali zakres słownictwa specjalistycznego w obcym języku, doskonalili
swoje umiejętności i warsztat pracy.
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Przyjazd do Bolonii to nie tylko praktyki, to także możliwość poznania kultury
regionu Włoch jakim jest Emilia Romania, zobaczenia zabytków, obyczajów,
ludzi i okazja do poznania ich dnia codziennego. W związku z tym oprócz
samodzielnego zwiedzania Bolonii mieliśmy zorganizowane dwie wycieczki:
do Wenecji oraz do Florencji.
 
Bolonia
Bolonia to miasto regionu Emilia Romania, które przez wielu uznawane jest
za najpiękniejsze miasto europejskie. Miejscowość ta była miejscem pobytu
naszych uczniów na zagranicznych praktykach zawodowych przez cztery
tygodnie. W ciągu tego czasu uczniowie dowiedzieli się między innymi, że
historia Bolonii sięga czasów Etrusków. Rozkwit miasta to czasy
średniowieczne, a jej charakterystycznymi budowlami są arkady o długości
około 38 km, o czym mieli możliwość przekonania się wędrując ulicami
miasta oraz podczas pieszej wyprawy do Sanktuarium Madonny di San
Luca. Cechą zabudowy miasta są czerwone dachy oraz wieże, których
dawniej było ponad dziewięćdziesiąt. Obecnie pozostały dwie, Asinelli z
punktem widokowym oraz Garisenda, które mogli podziwiać uczniowie
zwiedzając miasto. W Bolonii znajduje się również najstarszy uniwersytet w
Europie, który bezpłatnie (ku naszemu miłemu zaskoczeniu) udało się
zwiedzić. Ponadto uczniowie poznali słynny plac Piazza Maggiore, będący
odpowiednikiem naszego rynku, słynną fontannę Neptuna, olbrzymią
bazylikę San Petronio, ratusz (Pallazo del Comune), zobaczyli też Pałac Enzo.
Bolonia to miasto bardzo wielu kościołów i bazylik, a niektóre z nich jak
Santo Stefano, San Domenico, San Maria del Servi i San Pietro, zobaczyli i
podziwiali.
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Wenecja
W drugą sobotę pobytu uczniów na praktykach w Bolonii w ramach
programu ERASMUS+ firma partnerska zorganizowała wycieczkę do
Wenecji. Bardzo podekscytowani i ciekawi pojechali zobaczyć ,,miasto na
wodzie". Po mieście i jego najpiękniejszych miejscach oprowadzała pani
przewodnik – rodowita wenecjanka, mówiąca biegle po polsku.
Przewodniczka w wartki sposób przybliżyła historię miasta i ciekawostki
weneckie. Opowiadała również o codziennym życiu w Wenecji. Pani
przewodnik towarzyszyła grupie przez 2 godziny, jednak to wystarczyło, aby
zobaczyć najważniejsze miejsca, wśród których znalazły się: Plac Św.Marka z
Bazyliką Św. Marka, most Rialto, kanał Grande Canale. Następnym punktem
wycieczki był zamówiony obiad. Po posiłku wszyscy uczestnicy wycieczki
mieli czas wolny, który mogli dowolnie wykorzystać np. na dalsze
zwiedzanie, spacer wąskimi uliczkami i mostkami, czy też zrobić pamiątkowe
zdjęcia i kupić pamiątki.



BOLONIA 2019
Wenecja



BOLONIA 2019
Wenecja



BOLONIA 2019
Wenecja



BOLONIA 2019

Duomo, czyli katedrę Santa Maria del Fiore, która swego czasu była
największą katedrą na świecie oraz dzwonnica Giotta,
Baptysterium San Giovanni – najstarszy budynek usytuowany na Piazza
San Giovanni,  
Pałac Vecchio,
Pałac Uffizi, z mieszczącą się wewnątrz Galerią Uffizi, w której salach
eksponowane są dzieła takich malarzy jak: Sandro Botticelli, Leonardo
da Vinci, Michał Anioł, Rafael, Tycjan, Antoon van Dyck, Rembrandt,
Caravaggio,
Loggia dei Lanzi, to niewielka otwarta budowla gdzie znajdują się znane
rzeźby jak np. Porwanie Sabinek, Loggia del Mercato Nuovo, to florencki
targ, na którym stoi słynny dzik Il Porcellino, którego pysk pocierają
turyści pragnący jeszcze raz powrocić do Florencji,
Pałac Bargello,
Most Trójcy Świętej i wiele innych.

Florencja
Florencja to stolica Toskanii i jedno z piękniejszych dużych miast Włoch, do
którego wybraliśmy się autokarem na kolejną wycieczkę zorganizowaną dla
nas przez firmę YouNet. Miasto to, to niezwykle bogate miejsce pod
względem architektury i zabytków. Uczestnicy wycieczki zobaczyli  m.in.:

We Florencji mieszkali i tworzyli Leonardo da Vinci oraz Michał Anioł, artyści,
których domy pokazała nam przewodniczka.Tutaj także narodził się
sympatyczny kłamczuch Pinokio, a we wnętrzach domu autora utworzono
artystyczną pracownię stolarską.

Po zakończeniu zwiedzania z panią przewodnik, która okazała się Polką
mieszkającą od 19 lat we Florencji, udaliśmy się na obiad, po którym
mieliśmy czas wolny na zakup pamiątek oraz spacer zabytkowymi uliczkami
miasta. Po wyczerpującym dniu, pełni wrażeń, wróciliśmy wieczorem do
naszego hotelu.
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