Praktyki zawodowe Leśników w Niemczech i Szwecji

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju zakończył projekt na zasadach Erasmus+,
finansowany w ramach PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół
zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Projekt „Zdobywamy
doświadczenie na europejskim rynku pracy”, realizowany był w latach 2017-18 w Bad
Freienwalde w Niemczech oraz w Eriksmala w Szwecji. Wzięło w nim udział 60 uczniów
Technikum Leśnego im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju. Na udział w projekcie
miała wpływ średnia ocen z przedmiotów zawodowych, ocena z języka niemieckiego lub
angielskiego oraz zachowanie. Młodzież podzielona była na cztery siedmioosobowe grupy do
Szwecji oraz dwie szesnastoosobowe do Niemiec. Ostatnie dwie grupy wróciły z praktyk
19 maja 2018 roku. W ramach projektu uczniowie przed wyjazdem na staże uczestniczyli
w przygotowaniu językowym, pedagogicznym i kulturowym. W czasie kursu młodzież
nabywała umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz uczyła się przeprowadzania
rozmów tematycznych jak również poprawnej komunikacji. Uczniowie zostali wyposażeni
w niezbędną w odzież roboczą. Szkoła zapewniła także uczniom podróż, ubezpieczenie,
zakwaterowanie i wyżywienie oraz kieszonkowe na czas stażu. Wszystko to zostało
sfinansowane ze środków projektu.
W ramach programu szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 164 692,00 EUR
na realizację projektu pt. „Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku
pracy” Praktyka obejmowała szkolenie zawodowe w zakresie leśnictwa.
Głównymi celami projektu było:
1. poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie leśnictwa,
2. porównanie zdobytej wiedzy ze standardami niemieckimi oraz szwedzkimi,
3. podniesienie praktycznej znajomości języka niemieckiego i angielskiego,
4. rozwój osobisty w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej,
5. wykorzystanie nabytych doświadczeń w procesie współpracy międzynarodowej
i dostosowania oferty edukacyjnej szkoły do wymogów europejskich.
Podczas pobytu w Niemczech młodzież nabywała umiejętności posługiwania się
językiem obcym oraz rozwijała swoje zdolności zawodowe, pracując przez cztery tygodnie
w lasach miejskich Bad Freienwalde oraz w lasach Brandenburgi, jak również w szkółce leśnej

w Eberswalde. Zaplanowany został również wyjazd do instytucji szkolenia zawodowego w
Kunsterspring, gdzie młodzież poznała drogę edukacji leśników, jak również miała możliwość
pracy na różnorodnych symulatorach. Do najczęstszych zadań uczniów należała wycinka
drzew, okrzesywanie, budowa oraz rozbiórka ogrodzeń leśnych jak również czyszczenie
zrębów. Dzięki dużemu zaangażowani niemieckich leśników młodzież miała okazję wziąć
udział w obserwacji połączonej z polowaniem dzikiej zwierzyny. W czasie wolnym po
praktykach uczniowie zwiedzali okolicę oraz grali w piłkę nożną lub siatkówkę plażową.
Natomiast na weekendach zwiedzili Poczdam, Drezno, Berlin, park linowy w Srauβberg,
podnośnię statków w Niederfinow jak również wyspę tropikalną w Krausnick.
Natomiast pobyt w Szwecji okazał się również bardzo atrakcyjny zarówno ze względu
na wykonywane prace jak i zwiedzanie ciekawych miejsc. Głównym zadaniem młodzieży było
zalesianie lasów szwedzkich, ochrona nasadzeń przed zwierzyną, tzw. Sprutning, doskonalenie
techniki pracy wycinarką, tzw. Röjning. Uczniowie zapoznali się również ze szkółkarstwem
kontenerowym oraz poznali biologię raka rzecznego. W czasie wolnym odwiedzili tor
kartingowy, strzelnicę myśliwską, mogli również pojeździć kładem, obejrzeć broń na grubego
zwierza, postrzelać z wiatrówki, zagrać w rzutki i posmakować mistrzowskiej kuchni. Wspólnie
ze szwedzkim partnerem projektowym Frelas GrönService HB często też grillowali, poznając
przy tej okazji zwyczaje i tradycje szwedzkie, jak również mieli możliwość wyjazdu na wyspę
wiatru i słońca – Őland.
Praktyki zawodowe w Niemczech oraz w Szwecji rozszerzyły umiejętności językowe
uczniów niezbędne do wykonywania pracy w tym zawodzie. Zdobyte doświadczenie pozwoliło
uczniom poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i techniki pracy.
W perspektywie ułatwi to przyszłym absolwentom Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju
odnalezienie się we współczesnym rynku pracy. Wszyscy stażyści uzyskali również certyfikat
tzw. Europass Mobility – potwierdzający poziom wiedzy, umiejętności i kwalifikacje zdobyte
za granicą. Uzyskany certyfikat nada europejski charakter procesowi kształcenia w ZSL
Biłgoraj i przyczyni się do wzmocnienia pozycji absolwentów na rynku pracy w branży
leśniczej w Polsce jak i w UE.
Dzięki praktykom za granicą stażyści zapoznali się z nowoczesnymi metodami obsługi
maszyn leśnych, nauczyli się posługiwać technikami pracy na różnych stanowiskach. Dzięki
uczestniczeniu w stażach zagranicznych uczniowie staną się bardziej mobilni na europejskim
rynku pracy, zwiększy to również stopień przejrzystości i uznawalności kwalifikacji i
kompetencji absolwentów szkoły. Niewątpliwie projekt ten zacieśni współpracę szkoły
z niemieckimi oraz szwedzkimi partnerami, oraz podniesie poziom jakości i atrakcyjności
kształcenia.
.

