Projekt nr: 2016-1-PL01-KA102-023790
ZASADY KWALIFIKACJI NA STAŻ ZAGRANICZNY:
„Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem zwiększającym ich
szanse na unijnych rynkach pracy”
W kwalifikacjach mogą brać udział uczniowie oddziałów trzecich
Technikum kształcącego w zawodzie:
 Technik hotelarstwa;
 Technik obsługi turystycznej;
 Technik eksploatacji portów i terminali;
którzy złożyli deklarację udziału w programie Erasmus+.
 Kwalifikacje przeprowadzi Szkolna Komisja Kwalifikacyjna (SKK)
 Termin stażu: maj/czerwiec 2018 r.; (staż 28 dni )
 Miejsce stażu: Granada
 Liczba uczniów: 20
1 ETAP PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ
1) SKK wyłoni najlepszych 26 kandydatów – z najwyższą ilością
punktów (w tym 6 osób – lista rezerwowa).
2) Listy według alfabetycznej kolejności będą wywieszone do
publicznej wiadomości w szkolnej gablocie.
3) Przyznawanie punktów:
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w 1 etapie: 150 pkt.;
z czego:

 sprawdzian kompetencji językowych w formie rozmowy
w języku angielskim: max. 60 pkt. Ocenie będzie podlegać:
komunikatywność, szybkość reakcji, zasób słownictwa;
 średnia ocen ze świadectwa z oddziału drugiego wszystkich
nauczanych przedmiotów i ocena z zachowania: max. 30 pkt
(przy przeliczaniu ocen z zachowania na punkty stosujemy wagę 4;
np.: ocena wzorowa - 6x4=24 pkt.; średnią ocen zaokrąglamy wg.
reguł matematycznych, np.: 2,54=3 pkt.);
 rozmowa kwalifikacyjna oraz akceptacja Szkolnej Komisji
Kwalifikacyjnej: max. 30 pkt.
 kultura osobista, frekwencja na zajęciach szkolnych, opinia
z odbytych praktyk: max. 30 pkt.
Kandydaci w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy mogą odwołać się od
decyzji SKK, a SKK w ciągu 7 dni od otrzymania ww. odwołania udzieli
im odpowiedzi.

2 ETAP PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ
Od grudnia 2017 r. rozpoczną się zajęcia przygotowawcze z:
 języka hiszpańskiego dla 2 grup po 20 lekcji:
 grupa od podstaw,
 grupa średniozaawansowana;
 przygotowania kulturowego – 2 lekcje;
 warsztaty pedagogiczne – 4 lekcje,
 języka angielskiego zawodowego z
turystyczny i transportowy – 5 lekcji.

podziałem

na

sektor

Zajęcia będą odbywały się w szkole po lekcjach lub w dni wolne
(soboty, przerwy świąteczne, itp.), zgodnie z ustalonym z
kandydatami harmonogramem.
Obecność na zajęciach przygotowawczych oraz ocena z przygotowania z
języka hiszpańskiego będą punktowane, aby wyłonić ostateczną listę
uczestników projektu.
max. 122 pkt.
Obecność na zajęciach
Język hiszpański
Zajęcia kulturowe
Warsztaty pedagogiczne
Język angielski zawodowy
Ocena z przygotowania
językowego (test z języka
hiszpańskiego)

Liczba lekcji
20
2
4
5
ocena

Wag
a
2
2
2
2
10

Max. liczba
punktów
40
4
8
10
60

3 ETAP PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ
Wyłonienie uczestników stażu (odbędzie się na przełomie marca i
kwietnia 2018 r.):
 SKK przy wyłonieniu listy uczestników stażu uwzględni najwyższe
sumy punktów, które kandydaci uzyskali w 1 i 2 etapie procedury
kwalifikacyjnej. Na listę uczestników zostanie wyłonionych
20 uczniów z najwyższą sumą punktów.
 Jeżeli liczba punktów uzyskanych w procedurze kwalifikacyjnej
przez kandydata zakwalifikowanego na liście na miejscu 20 i 21
będzie taka sama, wówczas SKK przeprowadzi dodatkową
kwalifikację w formie testu z języka hiszpańskiego.

Kandydaci w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy mogą odwołać się od
decyzji SKK, a SKK w ciągu 7 dni od otrzymania ww. odwołania udzieli
im odpowiedzi.
Po tym terminie zostanie automatycznie zatwierdzona lista
20 uczestników stażu oraz 3 osób na liście rezerwowej.

Szkolna Komisja Kwalifikacyjna

