
Leonardo da Vinci 02.02 – 16.02.2013

„Planowanie i tworzenie wizerunku klientki makijażem, fryzurą

i ubiorem”
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Johann – Conrad –

Schlaun – Berufskolleg  

Warburg

ST. HELENS, ANGLIA

02.02 – 16.02.2013

16 uczniów wraz z 2 

opiekunami wyjechało do 

zaprzyjaźnionej szkoły w 

St. Helens aby tam odbyć 

staż, którego celem było 

poszerzenie umiejętności 

uczestników w zakresie 

nowoczesnej stylizacji 

włosów, pielęgnacji twarzy 

oraz doboru i wykonania 

makijażu

Uczestnictwo w projekcie 

oprócz uatrakcyjnienia 

procesu dydaktycznego 

umożliwiło uczniom 

podniesienie kwalifikacji 

zawodowych 

udokumentowane 

uznawanym na terenie 

całej Unii Europejskiej 

dokumentem Europass 

Mobilność, udoskonalenie 

znajomości języka 

angielskiego, a co za tym 

idzie zwiększenie 

konkurencyjności na rynku 

pracy.

Celem projektu 
oprócz edukacji 

europejskiej i nauki 
języków obcych, 
było stworzenie 
przez młodzież 

biorącą w nim udział 
międzynarodowego 

przewodnika 
prezentującego 

regiony, w których 
położona jest każda 

ze szkół 
partnerskich. W 
ramach projektu 

odbyły się wyjazdy 
młodzieży do 

Niemiec, Belgii i 
Szwecji. Gościliśmy 

także  w naszej 
szkole nauczycieli i 
młodzież ze szkół 

partnerskich.
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Eskilstuna 

SZWECJA

styczeń 2013

Trzciana 

Polska

październik 2013

W Szwecji 

było….zimno 

Jednak mróz nie 

przeszkodził nam w 

podziwianiu ciekawych 

miejsc tego 

przepięknego kraju.

Odwiedziliśmy 

usytuowane niedaleko 

Eskilstuny: pałac 

Stromsholms – jeden z 

wielu należących do 

rodziny królewskiej i 

Anundshog – cmentarz 

Wikingów datowany na 

I w. n. 

e. Obowiązkowo 

pojechaliśmy też na 

cały dzień do stolicy 

Szwecji, Sztokholmu.

Nasi goście wzięli udział 
w obchodach Dnia 

Patrona Szkoły, 
podziwiali szkolne popisy 

naszych uczniów 
(manewry pożarnicze, 
pokaz fryzjerski, jazda 
konna) oraz zwiedzali 

niezapomniane zakątki 
naszego regionu, takie 
jak m.in. Podziemna 
Trasa Turystyczna w 
Rzeszowie, Zamek w 

Łańcucie, a także Kraków 
i muzeum 

Auschwitz/Birkenau.

W dniach 07.10.2013 –

12.10.2013 w ZSTW w 

Trzcianie gościło 27 

uczniów oraz 8 

nauczycieli ze szkół 

partnerskich 

z Niemiec oraz Belgii.



Bruksela

Belgia

styczeń 

2014
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Konya, Turcja 16.06-29.06.2014  

"Podkarpacie stawia na zawodowców Komponent 

ponadnarodowy POKL" 

Do Brukseli wyjechało 

12 uczniów i 2 nauczycieli
Wizyta miała na celu zebranie 

końcowych materiałów 

niezbędnych do opracowania 

przewodnika dla młodzieży, 

który był głównym produktem 

stworzonym podczas trwania 

projektu

Podczas stażu uczestnicy 

zdobywali nowe 

wiadomości na temat 

baraniny i jagnięciny- jak 

wykorzystać ten surowiec 

do sporządzania potraw i 

jakie są jego walory 

zdrowotne

15 uczniów Technikum 

Żywienia i Usług 

Gastronomicznych i 4 

opiekunów wyjechało do 

zaprzyjaźnionej szkoły w 

Konya.



Anglia  16.06-29.06.2014   St Helens College

„Kosmetyka ciała”

Komponent ponadnarodowy, będący częścią  projektu 

„Podkarpacie stawia na zawodowców”.

3 nauczycieli przedmiotów zawodowych w Technikum Usług Fryzjerstwa oraz 

15 uczniów Technikum Usług Fryzjerstwa z 2 opiekunami

Dzięki udziałowi w tym projekcie, 

został opracowany program 

nauczania pozwalający na 

realizację innowacji w TUF 

„Kosmetyka ciała”

Początkowo trzech nauczycieli naszej szkoły odbyło staż w Anglii, gdzie opracowywali program nauczania, oraz uczyli 

obsługiwać najnowocześniejszy sprzęt kosmetyczny, następnie grupa 15 uczniów TUF wyjechała do Anglii, gdzie pod 

okiem nauczycieli z naszej szkoły partnerskiej, testowali niektóre działy tego programy.



„CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT W OPARCIU O ZASADY 

DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ W UE”  

PO WER na zasadach programu Erasmus+ 

Londonderry,

Irlandia 

Północna   

2016 -2017

Głównym celem projektu było

podniesienie kompetencji zawodowych uczestników projektu poprzez 

poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych.

Uczniowie zapoznali się z dobrymi praktykami oraz 

obowiązującymi w UE standardami chowu i hodowli zwierząt 

gospodarskich.

Prowadzili prace związane z obsługą stada koni wierzchowych, 

stada bydła krów mlecznych i przeprowadzali

czynności pomocnicze z zakresu usług weterynaryjnych.



„Uczniowie ZST-W w Trzcianie zdobywają doświadczenie 

zawodowe u pracodawców UE”  2017 – 2018

Europejski Fundusz Społeczny  PO WER 

Braga 

Portugalia 

Dzięki uczestnictwu w projekcie 
uczniowie mogą zdobyć praktyczne 

doświadczenie zawodowe za 
granicą oraz podwyższać swoje 

umiejętności językowe.



„Pierwsze doświadczenia zawodowe uczniów ZST-W 

w Trzcianie w środowisku międzynarodowym” 2018-2019

Europejski Fundusz Społeczny  PO WER

Rimini

Włochy

kwiecień/maj 2018

Braga – Portugalia

Projekt skierowany jest 

do uczniów klas II 

wszystkich typów 

technikum.

Celem projektu jest 

podniesienie 

kompetencji 

uczestników projektu 

poprzez poszerzenie 

wiedzy oraz 

doskonalenie 

umiejętności 

praktycznych.

Na staż do Rimini wyjechało 11 

uczennic II klasy TUF i 5 uczniów 

TŻiUG

Na staż do Bragi wyjechało 15 uczniów 

II klasy TW



“Curriculum and training development of forms through the 

Erasmus+ activities”. Projekt Erasmus+ - KA1

Wizyta 

uczniów i 

nauczycieli 

z Litwy

kwiecień 

2018

W dniach 09.04.2018r. – 29.04.2018r. 

W Zespole Szkół Techniczno-

Weterynaryjnych w Trzcianie gościli 

uczniowie oraz nauczyciele z litewskiej 

szkoły „Kupiškis technology and business 

school”. Realizowali projekt Erasmus+ pt. 

„Program nauczania i rozwój szkolnictwa 

zawodowego w ramach działań programu 

Erasmus+”. 

Uczestniczyli w zajęciach praktycznych 

razem z naszymi uczniami Technikum 

Żywienia i Usług Gastronomicznych

Staże zagraniczne czynnikiem motywującym uczniów 

ZST-W w Trzcianie do podnoszenia wyników w nauce i 

kwalifikacji zawodowych

MALAGA, HISZPANIA

BRAGA, PORTUGALIA


