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PROGRAM AUTORSKI WYCIECZKI EDUKACYJNEJ 

do Kompanii Piwowarskiej „Lech Browary Wielkopolski” 

 w Poznaniu 

dnia  25 listopada 2021 r. 

 

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WAŁCZU 

 

• Grupa: uczniowie klas II –  III kształcący się w zawodzie technik logistyk 

 

1. WSTĘP: 

Wycieczki szkolne – edukacyjne stanowią ważny element w procesie kształcenia.  

 

 

Początki historii browaru sięgają 1895 roku. Wtedy został założony browar braci Huggerów na narożniku 

ul. Półwiejskiej w Poznaniu, który prawie 100 lat później został przeniesiony z ulicy Półwiejskiej na 

Szwajcarską - i tu warzymy piwo do dziś. 

Nowy browar na Szwajcarskiej został ostatecznie uruchomiony 16 maja 1980 roku, nazajutrz po 

uroczystym „zatarciu pierwszej warki”, a pierwsze partie piwa rozlano 23 czerwca 1980 r. Browar 

dostarczał na ówczesny rynek piwa lekkie, ciemne oraz napój słodowy Czarna Perła. Ponadto warzył piwo 

Poznań Beer, przeznaczone na zagraniczne rynki (głównie szwedzki). Browar w tych czasach był 

awangardą technologii browarnictwa w Polsce i zaczął pełnić rolę ośrodka doskonalenia zawodowego dla 

pracowników innych zakładów. W pierwszej dekadzie istnienia Browar Poznań uzyskał za swe piwa szereg 

wyróżnień w Ogólnopolskich Konkursach Piw. Dziś można go zaliczyć do największych i 

najnowocześniejszych browarów w Europie. 
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2. Adresaci wycieczki: 

Adresatami wyjazdu do Poznania są uczniowie  klasy drugiej i trzeciej kształcący się w PCKZIU w 

Wałczu w zawodzie technik logistyk.  

 

Odkrywając  świat procesu produkcji- ważenia piwa,  podczas zwiedzania uczniowie poznają marki i 

asortyment produkowany w Browarze, wyposażenie fabryki, organizację pracy, strategie zarządzania 

oraz technologie produkcji, sposoby kompletacji i dystrybucji.  

 

Program wycieczki ma wpłynąć na rozwój kulturalny i zawodowy ucznia, oraz możliwość zdobycia 

nowej wiedzy z zakresu technologii produkcji, organizacji obsługi zamówień, sprzedaży, kompletacji i 

dystrybucji, zasad zarządzania, wyposażenia  oraz przedsiębiorczości.    

                 

3. Cele wycieczki: 

 

3.1. Cel główny: 

• Podniesienie poziomu wiedzy zawodowej: teoretycznej i praktycznej przez uczniów, 

• Realizacja zadań wychowawczo-dydaktycznych szkoły, 

• Poszerzenie wiedzy z zakresu towaroznawstwa, technologii gastronomicznej, wyposażenia, 

zakładów gastronomicznych, organizacji sprzedaży, marketingu , przedsiębiorczości oraz wiedzy 

o kulturze. 
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3.2. Cele szczegółowe: 

3.2.1. Cele poznawcze: 

• Poznanie wiedzy z zakresu towaroznawstwa, organizacji sprzedaży, przedsiębiorczości, 

• Poznanie struktury  organizacyjnej  fabryki- firmy produkcyjnej, 

• Organizacja dystrybucji,  

• Poznanie  technologii  produkcji produktów spożywczych, 

• Poznanie strategii zarządzania firmą w tym strategie jakości. 

 

3.2.2. Cele kształcące: 

• Stymulacja do dalszej nauki, rozwijania własnych zainteresowań i podejmowania nowych 

wyzwań, 

• Zdobycie, utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu logistyki i przedsiębiorczości, ekonomii, 

zarządzania, przedsiębiorczości, 

• Kształtowanie umiejętności określania swoich celów życiowych, podejmowania decyzji, 

       planowania w zakresie dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego, 

• Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy. 

 

3.2.3. Cele wychowawcze: 

• Integracja grupy rówieśniczej, integracja między klasami, 

• kultura zachowania się podczas wyjazdu , zwiedzania, przebywania w miejscach publicznych, 

• zaspokojenie potrzeb intelektualnych i poznawczych uczniów, 

• wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, kształtowanie kultury współżycia w  grupie 

rówieśniczej. 

 

4. Obszar wsparcia / formy realizacji 

 

Wyjazd edukacyjny zostanie w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach projektu pn. Wiedza oparta na praktyce 

– modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim. 

 

Forma realizacji: 

 

Wycieczka edukacyjna - inicjowana i realizowana przez nauczycielki w celu uzupełnienia wiedzy 

teoretycznej i praktycznej z przedmiotów zawodowych. 

 

5. Program wycieczki: 

Czas trwania – 1 dzień w terminie 25 listopada 2021 r. 
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HARMONOGRAM WYJAZDU 

 

25.11.2021-czwartek 

8.00- wyjazd z parkingu szkoły do Poznania 

Ok.10-10.30 przyjazd do Poznania 

10.30-11.30 zwiedzanie Browaru 

 12.00 -13.00 Obiad  

13.00-15.30 Zwiedzanie Muzeum  Narodowego w Poznaniu 

16.00- 18.00- wyjazd do Wałcza 

 

Organizator wycieczki:   Magdalena Cerazy- nauczyciel przedmiotów zawodowych 

 

Opiekunowie wycieczki:  Magdalena Cerazy,  Bogusława Skrzypek 

 

6. Ewaluacja 

- ankieta. 

                                                                                                                                     Program opracowała: 

                             Magdalena Cerazy 

 

 Wałcz, dnia 23.11.2021r. 
…..…………………………………………….……                                  
miejscowość i data 

……………………………………………………..……………………… 
                          czytelny podpis osoby opracowującej program 

 

 

 

 

Program zaakceptował: 

 

 

 
   …..…………………………………………….………                      …………………………………………..……………..………………… 

   pieczątka i  podpis Dyrektora Szkoły                       czytelny podpis Koordynatora Projektu 
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załącznik nr 1: druk ankiety 

 

 

 

ANKIETA 

SKIEROWANA DO UCZESTNIKÓW WYCIECZKI EDUKACYJNEJ 

Proszę  Cię o wypełnienie ankiety dotyczącej uczestnictwa w wycieczce edukacyjnej do Poznania do  

Kompanii Piwowarskiej „Lech Browary Wielkopolski”. 

Analiza wyników pomoże nam w  organizacji kolejnej wycieczki. Proszę o szczere odpowiedzi. 

Ankieta jest anonimowa. 

 

1. Czy jesteś zadowolony z wycieczki? Odpowiedź zaznacz w skali od 1 do 5 

1,  2,  3,  4,  5 

 

2.    Czy odpowiadał Ci program wycieczki? Jeśli nie, to dlaczego? 

a. tak 

b. nie, ponieważ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.   Czy według Ciebie wyjazd wpłynął na podniesienie poziomu Twojej wiedzy zawodowej? 

a. tak 

b. nie 

 

4.  Czy według Ciebie wyjazd edukacyjny był ciekawy? 

a. tak 

b. nie 

 

5.  Czy weźmiesz udział w następnym szkoleniu wyjazdowym? 

a. tak 

b. nie 

 


