Miło nam poinformować, że od 3 września w naszej szkole rusza rekrutacja w ramach
projektu pt. „Praktyki zagraniczne szansą na wzrost kompetencji i poprawę jakości edukacji
zawodowej w regionie młodzieży kształcącej się w branży hotelarskiej i gastronomicznej” o nr 20181-PL01-KA102-049623, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany na zasadach programu
Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenia zawodowe.
Beneficjentem projektu jest Flying Colours Sp. z o.o. http://flying-colours.com.pl/, natomiast
partnerem zagranicznym współodpowiedzialnym za organizację praktyk i programu kulturowego
grecka organizacja przyjmująca – Kika Mobility Training Center Ltd http://kikamobility.eu.
Projekt skierowany jest do uczniów klas II, III i IV kształcących się w zawodach technik żywienia i usług
gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. W ramach projektu na 4 – tygodniową mobilność do
greckich hoteli i przedsiębiorstw tej branży wyjedzie łącznie 52 uczniów z naszej szkoły w dwóch
terminach wyjazdu:



Grupa 1 - 04/11 – 01/12/2018 dla 26 uczniów
Grupa 2 - 17/03 – 13/04/2018 dla 26 uczniów

Aby przystąpić do projektu konieczne jest złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z listem
motywacyjnym, które są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na niniejszej stronie w
nieprzekraczalnym terminie do 10 września br. dla pierwszej grupy mobilności.
Dzięki udziałowi w stażu nasi uczniowie m.in. poszerzą niezbędne w dalszej karierze zawodowej
kwalifikacje i umiejętności z branży gastronomicznej i hotelarskiej. Zapoznają się z funkcjonowaniem
zagranicznych przedsiębiorstw. Rozwiną słownictwo z zakresu języka angielskiego, głównie
branżowego, a także poznają podstawy języka greckiego. A w ramach programu kulturowego
zwiedzą ciekawe miejsca turystyczne w Grecji.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdują się w Regulaminie
zamieszczonym poniżej. A dalsze informacje zostaną przedstawione na spotkaniach informacyjno –
organizacyjnych, które odbędą się w siedzibie szkoły z przedstawicielami organizacji wysyłającej oraz
dyrekcją szkoły.
Prosimy się również zapoznać z poniższym harmonogramem dla pierwszej tury mobilności:





03 – 10/09/2018 – Złożenie przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych
12/09/2018 – Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej w celu naboru uczestników do projektu dla
pierwszej grupy
13/09/2018 – Ogłoszenie wyników, lista zakwalifikowanych uczestników wraz z listą
rezerwową będzie do wglądu w sekretariacie szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń
14 – 24/09/2018 – Procedura odwoławcza

