
 
 

PROGRAM SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI  

PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ i WETERYNARII 

 

nt: ”Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji 
zwierzęcej w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Szwajcarii” 

 
25.05 – 30.05 2019r  

 

 
25.05. /sobota/ 

Zbiórka uczestników wyjazdu w holu głównym na dworcu Zachodnim w Warszawie  
o godz. 11.30. Wyjazd do Zgorzelca – „Novotel Stop and Sleep” ul. Orzeszkowej 1; 
 59-900 Zgorzelec  tel. 516 034 034 
(kolacja we własnym zakresie) 

19.00             Powitanie uczestników seminarium, omówienie programu szkolenia 
 

26.05. /niedziela 

7.00 Śniadanie 

7.00 –14.00 
18.30 -19.00 

Przejazd do hotelu Swiss Youth Hostels Locarno w Szwajcarii 
Obiad we własnym zakresie w czasie przerwy 

19.00 -20.00 Kolacja w hotelu 

27.05. /poniedziałek/ 

8.00 - 9.00 Śniadanie 
9.00 Wyjazd do szkoły rolniczej w Mezanie 
10.00 -10.15 Powitanie przez dyrektora szkoły i spotkanie z przedstawicielem 

ministerstwa edukacji, Gada Silvia, Mini Jean Pierre  
System oświaty ponadgimnazjalnej i rolniczej w Szwajcarii  
(na przykładzie kantonu Ticino)  
Prezentacja szkoły i gospodarstwa rolnego funkcjonującego przy 
szkole; szklarni, sadzie, i winnicy szkolnej 

12.30 -13.30 Obiad w szkole  
14.00 - 16.00 Zasady funkcjonowania gospodarstwa rolnego przy szkole 

Znaczenie produkcji roślinnej w chowie bydła mlecznego. 
Zwiedzenie gospodarstwa i przetwórni. 

19.00 -19.30 Kolacja w hotelu 

28.05. /wtorek/ 

7.30 - 9.00  Śniadanie 

9.00 Przejazd do gospodarstwa pana Andrea Bizzozero 
Ocena zastosowania robotów udojowych i rozwiązań technicznych oraz 
warunków zoohigienicznych w oborze wyposażonej w zautomatyzowany 
system doju 
Zmiana żywienia w zrobotyzowanej oborze 

13.00 -14.00 Obiad w gospodarstwie agroturystycznym Regusci w Camorino 

 Zasady funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego  
w Regusci w Camorino 
Wielofunkcyjność małego gospodarstwa rolnego i innowacyjne metody 
uprawy 

14.00 Wizyta w małej fabryce czekolady Chocolat Stella SA w S. Antonino 
Innowacyjne pomysły, konkurencja i kryzys, zwiedzanie fabryki, 



degustacja 

16.00 Technologia produkcji pasz - zwiedzanie paszarni 
FELA SA e Cadenazzo i sklepu 

17.30 Przejazd do hotelu 

19.00 Kolacja w hotelu czas wolny  

29.05. /środa/  

7.00 Śniadanie 

10.00 -10.30 Wyjazd studyjny do gospodarstwa agroturystycznego Państwa Zanetti – 
hodowla kóz mlecznych 
Walory prozdrowotne mleka i mięsa koziego 
Nowoczesne technologie stosowane w hodowli kóz; 
Prezentacja produkcji serów 

12.00 -13.00 Obiad w gospodarstwie agroturystycznym 

14.00 -14.30  Użytkowanie koni w rekreacji i turystyce konnej 
Wyjazd studyjny do stadniny koni rodziny crotta (Time Crotta) e Giubiasco 

16.30  Przejazd do Locarno 

19.00 Kolacja 

30.05. /czwartek/ 

7.00 Śniadanie 

7.30 Wyjazd z hotelu powrót do Warszawy 

 Podsumowanie seminarium oraz omówienie ankiet ewaluacyjnych  
- Anna Okoń nauczyciel konsultant 

16.00 Powrót do Warszawy 

Organizator - nauczyciel konsultant  
Anna Okoń tel. kom. 506 119 018  
tel.: 22 /729 73 02 wew. 28; a.okon@kcer.pl 

 

mailto:a.okon@kcer.pl

