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REALIZACJA PROJEKTU 

 

7 i 8 kwietnia 2017 r. odbyły się dwa spotkania partnerskie – w Krakowie 

w siedzibie Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego – lidera projektu 

oraz w Ośrodku Jazdy Konnej Bór – Toporzysko. 

W spotkaniach wzięli udział eksperci z rynku pracy, przedstawiciele Partnerów projektu 

oraz szkół kształcących w zawodzie jeździec i/lub hodowca koni. Spotkania 

poświęcone były dyskusji na temat nauczania w zawodzie jeździec w obecnym stanie 

prawnym oraz oczekiwaniom rynku pracy.  Omówiono bariery i wyzwania w organizacji 

nauki zawodu jeździec i hodowca koni. Wysłuchano też prezentacji partnera 

zagranicznego – Pani Dyrektor szkoły jeździeckiej z Pragi, która przedstawiła sposób 

funkcjonowania jeździeckich szkół zawodowych w Czechach. Omówiono także 

zagadnienie dostępności bazy dydaktycznej i treningowej w województwie  

małopolskim oraz zapoznano się z bazą kształcenia praktycznego Zespołu Szkół 

w Jordanowie. 

Następnie rozdzielono zadania w projekcie i stworzono zarys zawartości dokumentu 

pn. analiza sytuacji wyjściowej dotyczącej kształcenia praktycznego w zawodach 

jeździec i hodowca koni. 

 

W dniach 12 – 16 listopada 2017 r. odbyła się wizyta studyjna/szkoleniowa 
w Średniej Szkoły Wyścigów Konnych i Jeździectwa w Pradze Velka Chuchle dla 
20 osób - nauczycieli i osób zarządzających ze szkół, które prowadzą kształcenie 
zawodowe w zakresie jeździectwa i/lub hodowli koni oraz dla 
trenerów/opiekunów koni, którzy prowadzą praktyczną naukę zawodu w tych 
szkołach. 
Wizyta studyjna/szkoleniowa poświęcona była wymianie doświadczeń, informacji 

i identyfikacji dobrych praktyk. Celem wizyty była selekcja innowacyjnych form 

nauczania oraz dobrych praktyk z zakresu organizacji i funkcjonowania nauczania 

praktycznego do przeniesienia na grunt polski oraz wstępne przygotowanie nauczycieli 

do wdrażania nowego rozwiązania. W trakcie wizyty nakręcony został film 

instruktażowy dotyczący realizacji praktycznej nauki w zawodzie jeździec/hodowca 

koni oraz sposobu organizacji i funkcjonowania kształcenia praktycznego 

w jeździectwie/hodowli koni. Partner ponadnarodowy przedstawił uczestnikom wizyty 

sposób organizacji nauki jeździectwa i hodowli koni w Czechach oraz organizację 

wyścigów konnych w Czechach. Odbyła się prezentacja praktycznego treningu 

jeźdźców na terenie Torów Wyścigów Konnych Velka Chuchle oraz obserwacja zajęć 



z uczniami. Poza tym w trakcie wizyty uczestnicy obserwowali także trening koni 

wyścigowych w hodowli ogierów w Ośrodku Treningowym Luka Racing, zapoznali się 

z organizacją hodowli koni w Czechach na przykładzie Stada Ogierów Pisek, 

wysłuchali prezentacji na temat hodowli Konia Przewalskiego w zoo w Pradze, 

zwiedzili stadninę koni w Kladrubach oraz Tor Wyścigów Konnych w Pardubicach. 

Jednocześnie eksperci przedyskutowali ewentualny zakres i sposób adaptacji 
rozwiązań czeskich do warunków polskich. 
 

W dniach 5 – 6 lutego 2019 r. odbyło się szkolenie dotyczące sposobu 

organizacji i funkcjonowania kształcenia praktycznego w zawodzie 

jeździec/hodowca koni dla 20 osób - nauczycieli i osób zarządzających ze szkół, 

które prowadzą kształcenie zawodowe w zakresie jeździectwa i/lub hodowli koni 

oraz dla trenerów/opiekunów koni, którzy prowadzą praktyczną naukę zawodu 

w tych szkołach. 

Szkolenie prowadzone było przez ekspertów projektu. Ekspertowi partnera 
zagranicznego towarzyszył nauczyciel praktycznej nauki zawodu oraz 3 uczniów ze 
szkoły w Pradze, którzy demonstrowali innowacyjne formy nauczania w zawodzie 
jeździec/hodowca koni m. in. przy użyciu trenażera. Szkolenie praktyczne odbyło się 
w krytej ujeżdżalni przy użyciu sprzętu kupionego w ramach projektu. 
 
Łącznie zrealizowano 15 godzin zajęć praktycznych i dydaktycznych. Przed i po 
szkoleniu przeprowadzono test wiedzy dla szkolonych osób. Wyniki testu potwierdziły 
zwiększenie kompetencji i umiejętności pracowników podmiotów w zakresie 
organizacji i funkcjonowania kształcenia praktycznego w zawodzie jeździec i hodowca 
koni w placówkach, w których wdrożono nowe rozwiązanie. 
 
W trakcie szkolenia rozdano uczestnikom szkolenia materiały wydane w formie 
publikacji w ramach projektu. 
 


