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Protokół z przebiegu konferencji przeprowadzonej z przedstawicielem 
hiszpańskiej firmy Euromind za pośrednictwem komunikatora Skype 

oraz uczniów ZSA im. W. Reymonta w Słupsku, którzy zakwalifikowali się 
do udziału w projekcie zagranicznych staży zawodowych, odbywanych  w Sevilii 

w dniach od 05.03.2018 do 23.03.2018 r. 
 

Dnia 15.12.2017 r., w godz. 10oo -12oo odbyła się w Zespole Szkół Agrotechnicznych 
w Słupsku konferencja za pośrednictwem komunikatora Skype uczniów Technikum nr 6, 
którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie zagranicznych staży zawodowych 
realizowanych w Sevilli w dniach od 05.03.2018 do 23.03.2018 z przedstawicielem 
hiszpańskiej firmy Euromind –Panią Paqui Valerą.   W ww. konferencji uczestniczyli również  
dyrektor szkoły – mgr inż. Iwony Wojtkiewicz, koordynator projektu- Zenobia Dąbrowska, 
nauczyciel języka angielskiego - Krzysztof Piatczyc oraz opiekunowie grupy w Hiszpanii -   
Lucyna Wrzosek i Gabriela Witek. 

Pani Dyrektor przypomniała zebranym, że uczestniczą w projekcie ERASMUS + 
realizowanym pn. „Staże zagraniczne drogą do rozwoju kreatywności i umiejętności 
zawodowych na poziomie europejskim”, finansowanym ze środków Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (Konkurs 2016), w ramach projektu „Staże zagraniczne dla 
uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.  

W trakcie rozmów prowadzonych przez uczniów z przedstawicielką firmy Euromind, 
prowadzonej za pośrednictwem komunikatora Skype, sprawdzano u przyszłych stażystów 
poziom znajomości i biegłość posługiwania się  językiem angielskim  oraz omawiano: 

 obustronne oczekiwania dotyczące odbywania praktyk zawodowych w 
Hiszpanii, 

 sposoby radzenia sobie w przypadkach wystąpienia trudności w komunikacji w 
języku angielskim i w sytuacjach problemowych, 

 nawyki żywieniowe, stan zdrowia oraz zainteresowania uczestników staży. 
 
 

     Opracowała 
Zenobia Dąbrowska 
Koordynator projektu 
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PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO 

Z UCZNIAMI ZESPOŁU SZKOŁ AGROTECHNICZNYCH 
IM. W. REYMONTA W SŁUPSKU 

UCZESTNICZĄCYCH  W PROJEKCIE  ZAGRANICZNYCH 
STAŻY ZAWODOWYCHREALIZOWANYCH W HISZPANII 

W DNIACH  od 05.03.2018 do 23.03.2018 r. 
 

Dnia 20.02.2018 r., w godz. 9 OO -120o odbyło się w Zespole Szkół Agrotechnicznych 
w Słupsku szkolenie uczniów Technikum Nr 6, którzy zakwalifikowali się do  udziału w 
projekcie zagranicznych staży zawodowych realizowanych w Sevilli w dniach od 05.03.2018 
do 23.03.2018 z psychologiem szkolnym – panią Moniką Szczepańską. Ww. szkolenie 
dotyczyło sposobów radzenia sobie ze stresem oraz w sytuacjach trudnych. Na szkoleniu: 

 zdefiniowano pojęcie stresu oraz omówiono przyczyny jego powstawania, 
 ukazano negatywne skutki stresu oraz ich wpływ na organizm ludzki, 
 przedstawiono różnorodne sposoby rozładowania stresu  
 praktycznie przećwiczono relaksację przez oddech i wizualizację oraz sposoby 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Uczestnicy spotkania otrzymali od  prowadzącej szkolenie materiały zawierające 
różnorodne metody, pozwalające im rozładowywać stres, oraz wskazówki dotyczące 
postępowania w sytuacjach problemowych.  
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Protokół z przebiegu spotkania kulturowego 

 uczniów ZSA im. W. Reymonta w Słupsku, którzy zakwalifikowali się 
do udziału w projekcie zagranicznych staży zawodowych, odbywanych  w Sevilii 

w dniach od  05.03.2018 do 23.03.2018 r. 
 

Dnia 16.02.2018 r., w godz. 10oo -13oo odbyło się w Zespole Szkół Agrotechnicznych w 
Słupsku spotkanie kulturowe uczniów Technikum nr 6, którzy zakwalifikowali się do udziału w 
projekcie zagranicznych staży zawodowych realizowanych w Sevilli w dniach od 05.03.2018 do 
23.03.2018 z  koordynatorem  projektu- Zenobią Dąbrowską oraz nauczycielem języka angielskiego - 
Krzysztofem Piatczycem . 

Koordynatorka projektu przypomniała zebranym, że uczestniczą w projekcie ERASMUS + 
realizowanym pn. „Staże zagraniczne drogą do rozwoju kreatywności i umiejętności zawodowych na 
poziomie europejskim”, finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (Konkurs 2016), w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół 
zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.  

W trakcie spotkania uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną dot. kultury, historii, 
kuchni, atrakcji turystycznych, klimatu Hiszpanii, Andaluzji i Sevilli oraz zostali poinformowani o 
tym, jakie rzeczy powinni zapakować na wyjazd na zagraniczny staż. Ponadto omówiono zasady 
obowiązujące u hiszpańskich pracodawców. 
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Lista obecności rodziców/opiekunów prawnych  uczniów którzy zakwalifikowali się do 

udziału w projekcie zagranicznych staży zawodowych na  spotkaniu   
 z dyrektorem szkoły,  koordynatorem projektu i opiekunami grupy 

 
Dnia 21.02.2018 r., o godz. 1615  odbyło się w Zespole Szkół Agrotechnicznych         

w Słupsku spotkanie uczniów Technikum nr 6, którzy zakwalifikowali się do udziału w 
projekcie zagranicznych staży zawodowych, ich rodziców/opiekunów prawnych z dyrektorem 
szkoły – mgr inż. Iwoną Wojtkiewicz, koordynatorem  projektu- mgr Zenobią Dąbrowską, 
nauczycielem języka angielskiego –mgr Krzysztofem Piatczycem oraz opiekunkami 
stażystów w Hiszpanii –mgr Gabrielą Witek  i mgr Lucyną Wrzosek. 

Pani Dyrektor przypomniała zebranym, że uczniowie uczestniczą w projekcie 
realizowanym  pn. „Staże zagraniczne drogą do rozwoju kreatywności i umiejętności 
zawodowych na poziomie europejskim”, finansowanym ze środków Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (Konkurs 2016), w ramach projektu „Staże zagraniczne dla 
uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. 
Ww. staże zawodowe będą realizowane w Hiszpanii w dniach od 05.03.2018 do 23.03.2018 r. 

Ponadto  Pani Dyrektor omówiła: 
 warunki ubezpieczenia przejazdu i pobytu uczniów na stażu w Hiszpanii oraz zasady 

zachowania się stażystów w przypadku choroby lub sytuacji problemowych, 
  regulamin obowiązujący w miejscu zakwaterowania w Hiszpanii. Uczniowie 

zaakceptowali przedstawiony regulamin oraz podpisali zobowiązanie do 
przestrzegania zawartych w nim  warunków. 

 organizację podróży i zasady obowiązujące u przewoźnika (wielkość, wagę oraz 
zawartość bagażu, niezbędne dokumenty: dowód osobisty lub paszport), 

 zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu w Hiszpanii oraz omówiła ubiór 
obowiązujący podczas odbywania staży u hiszpańskich pracodawców, 

  niezbędną dokumentację, którą należy uzupełnić podczas odbywania staży 
(dzienniczek praktyk). 

 Na zakończenie spotkania   Pani Dyrektor, koordynator   oraz opiekunowie uczniów  
w Hiszpanii odpowiedzieli na pytania rodziców/opiekunów prawnych oraz 
uczestników ww. projektu. 

     Opracowała 
Zenobia Dąbrowska 
Koordynator projektu 


