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Małgorzata Syrda

Uniine pfoiekty mobilności
w ocenie staĘsty

Povrszechnie wiadomo, iż ZST-W w Tirzcianie proiektami stoi. Na przestrzeni 13 lat ich
rcalizaqi, uczniowie odwiedzili następuiące kraie: Tlrrcię, Niemcy, Rumunię, Szwecię,
Belgię, Anglię, Irlandię Północną,'§Vłochy oraz Portugalię - niektóre z nich killrakrotnie.

Dzięki uczestnictwu w projektach
uczniowie wszysikich typów technikum
zdobywają honorowane w całej Unii Eu-
ropejskiej certylikaty potwierdzające
nabyte przez nich umiejętności zawodo-
we oraz mają możliwość poznania in-
nych kultur.

Poniżej pzedstawiamy wywiad z Mąą
Hawro, uczennicą klasy ll technikum we-
terynarii, odbywającą staż zawodowy
w Bradze w Pońugalii w ramach realiza-
cii przez ZST-W w Trzcianie projektu pt.

,,Pierwsze doświadczenia zawodowe
uczniów ZST-W w Trzcianie w środowi-
sku międzynarodowym", finansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Wie-
dza Edukacja Rozwój (PO WER) w ra-
mach projektu Ponadnarodowa mobil-
ność uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego. Rozmowę
z Mąą przeprowadziła Małgorzata Syr-
da, nauczyciel ZST-W w Trzcianie.

M.S.: Możesz się przedstawić?
M.H,: Mam na imię Maja, jestem

uczennicą klasy ll Technikum Weteryna-
riiwZST-WwTrzcianie.

M.S.: Skąd Twoja obecność w Por-
iugalii?

M,H.: Odbywam tutaj praktyki zagra-
niczne, Poznaję inną kulturę, Zwiedzam.

M.S.: Opowiedz o systemie rekru-
tacji, któremu zostałaś poddana, gdy
ubiegałaś się o staż.

M.H.: Liczą się przede wszystkim
wyniki w nauce z klasy pierwszej, dobre
zachowanie i oczywiście frekwencja, Ko-
lejnym ważnym elementem jest napisa-
nie testu z języka angielskiego i osią-
gnięcie pożądanej przez organizatorów
liczby punktów. Musiałam również
uczestniczyć w zajęciach dodatkowych
(np. z przygotowania kulturowego czy
języka angielskiego) oraz wykonać pre-
zentację multimedialną.

M.S: Rozumiem, że na staż wy-
ieżdżaią najlepsi?
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M.H.: Może nie najlepsi, ale trzeba
było wykazać się dużą determinacją-,
i chęcią do pracy.

M.S.: Przedstaw czytelnikom
,,Trzcionki" harmonogram Twojego
dniaw Bradze,

M.H.: Pokrótce, Poranek zaczynam
od pysznego śniadania i o 8.45 wy-

"'jeżdżam z hotelu do kliniki, Od 9.00 do
15.00 odbywam praktykę - oczywiście
mam tez przerwę na lunch, Następnie
wracam do hotelu, odpoczywam izwie-
dzam Bragę, Po kolacji idę do pokoju
i przygoiowuję się na kolejny dzień, Je-
stem również zobowiąana, by codzien-
nie uzupełniaó dzienniczek praktyk,

M,S.: Czy możesz wymienić korzy-
ści zawodowe wynika|ące z Twojego
uczestnictwa w stażu?

M.H.: Korzyści jest wiele. Przede
wszystkim możemy zobaczy ć jak wyglą-
da praca weterynarzaw innym kraju. Po-
znajemy techniki wykonywania danych
zabiegów Doskonalimy komunikację
w języku angielskim, uczestniczymy rów-
niez w poważnych operacjach.

M.S.: Jakie inne profity wynikaią
z uczeslnictwa w projekcie?

M.H.: Jest to możliwość vlyjazdu za
granicę i poznania innego kraju, jego
mieszkańców, kultury, Wspomnę tu rów-
nież o skosztowaniu pońugalskich po-
traw i rozsmakowaniu się w lokalnej kuch-
ni, Na praktyce zawiązujemy nowe przy-
jaźnie, które potem pielęgnujemy. No
i bardzo ważne dla nas doświadczenie

Uczniowie ZST-W w Bradze - Portugalia.

Maia Hawro, stałstka, ze swoim pupilem.
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* odrywamy się od rutyny i uczniowskiej
codzienności,

M.S: Co Cię zaskoczyło, zdziwlło lub
rozbawiło w Pońugalii?

M,H.: Zaskoczyła mnie bardzo otwar-
tość Portugalczyków, są oni bardzo mi-
łymi ludźmi. Uśmiechają się do siebie
nawzajem. Nas też przyjęto z wielką
zyczl iwością . Zauw ażyłam r ów nież, że
auta ZAWSZE zatrzymują się na przej-
ściu dla pieszych. Jest pod tym wzglę-

dem bezpiecznie - jednym słowem duza
kultura jazdy. A co mnie zaskoczyło? Za-
skoczyło mnie to, ze w lecznicy nie uży-
wa się rękawiczek, zakłada się je tylko
do operacji czy zabiegów.

M.S.: Co byś powiedziała uczniom
zastanawiającym się nad wzięciem
udziału w stażu zagran|cznym? Jak byś
ich zachęciła do uczestnictwa w nim?

M.H,: Uważam, że zawsze należy
próbować, nie trzeba się zniechęcać,

myśleó negatywnie i sądzić, że wszyscy
są ode mnie lepsi. Składając podanie
o stż zagraniczny niczego się nie traci,
można tylko zyskać wspaniały czas dla
naszego rozwoju osobistego i zawodo-
wego, Polecam wszystkim tak niesamo-
witą przygodę i życzę powodzenial

M.S.: Dziękuję za wywiad,
M.H. Również dziękuję.

O sttżach staĘsĘcznie
Uczniowie ZST-W w Tżcianie od 13 lat

biorą udział w projektach unijnych, Kwota
pozyskanych w ostatnich 5 latach fundu-
szy na realizaq,ję projektów mobilności
mających na celu r ealizaĄę zagranicznych
staży zawodowych to 2 C/;2677,85zł,

W latach 2015-2019 w stażach za-
wodowych udział wzięło 154 uczniów.
Na przełomie kwietnia i maja 2019 ko-
lejna grupa uczniów klas trzecich wszyst-
kich Ępów technikum wyjedzie na staż
zagraniczny do Pońugalii i Hiszpanii
w ramach projektu pt. ,,Staże zagranicz-
ne czynnikiem motwvuiącym uczniów
ZST-W w Tzcianie do podnoszenia wyni-
ków w nauce i kwalifikacji zawodowych"
realizowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego, Program Ope-
racyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO
.WEĘ w ramach projektu ,,Ponadnarodo-
wa mobilność uczniów i absolwentów oraz
f<ądry kształcenia zawodowego".
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Stażyści z ZST-W - rozdanie cer$ikatów - Pońugalia.

D( Powiatowy Konkuf§ Ję żsrl<a
Attgielskiego ENGLISH IS EASY

Agnieszka Beister w ZesPoIe Szkół Tbchniczno-Veterynaryrjnycł, w Trzeźa,nźe

28 lutego 2Ot9 foku Zespół Szkół Techniczno,Weterynaryinych w Tirzcianie gościł finali_
stów D( Powiatowego Konkursu Jęry|ą Angielskiego ENGLI§H IS EASY.

Nieco tristorii

Pienłszy taki konkurs odbył się w 2011 roku i od samego
początku patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Po-
wiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski, Ranga konkursu z roku
na rok rosła, a nauczyciele przygotowujący uczniów przyznają,
że jego poziom jest bardzo wysoki. Ponadto od ubiegłego roku
konkurs ten jest zgłoszony w Kuratorium Oświaty w Rzeszo-
wie i finaliści oraz laureaci mają możliwość wpisania na świa-
dectwie ukończenia szkoĘ fakt uczestnictwa w konkursie, jakd
szczególnego osiągnięcia ucznia, branego pod uwagę w pro-
cesie rekrutacji. do szkół ponadpodstawowych, Realizacja
całego przedsięwzięcia jest możliwa tylko dzięki wsparciu

i pomocy Starosty Powiatu oraz Dyrektora Zespołu Szkół Tech-
niczno-Weterynaryjnych Janusza Jakubka.

Tegoroc znc zrnagania konkursow€
W bieżącym roku szkolnym do finałowego etapu konkur-

su przystąpili uczniowie z lll klas gimnazjum oraz 8 klas szkół
podsiawowych. Łącznie w finale rywalizowało 35 uczniów.
Założeniem konkursu było od początku stworzenie uczniom
możliwości rywalizacji na poziomie międzyszkolnym, moty-
wowanie do nauki języka angielskiego i uświadomienie im,
że dzięki znajomości tego języka otwierają się przed ,nimi
nieograniczone możliwości, jak choóby uczestnictwo w sta-
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