ERASMUS+ 2019
Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy rekrutację do projektu "Eurologis III – Staże dla
uczniów w Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii".
Projekt zakłada czterotygodniowe praktyki zagraniczne 30 uczniów klas III Zespołu Szkół
Logistycznych we Wrocławiu o specjalności technik logistyk oraz technik spedytor w październiku
2019 roku. W Hiszpanii czeka na naszych uczniów 20 miejsc, w Wielkiej Brytanii 10 miejsc.
Uczniowie w roku 2019 odbędą praktyki przy współudziale partnerów tj.: organizacji
pozarządowych - w Hiszpanii Asociacion Mundus, w Wielkiej Brytanii Intern Europe Ltd. Projekt
praktyk jest reakcją na problemy współczesnego rynku pracy. Celem głównym całego projektu jest
modernizacja kształcenia zawodowego przez wprowadzenie europejskiego planu rozwoju szkoły
oraz poprzez mobilność uczniów i nauczycieli, zorganizowanie staży dla 20 uczniów w
hiszpańskich przedsiębiorstwach, oraz 10 w angielskich firmach. Zdobyte przez nich doświadczenia
będą inwestycją w przyszłość i wpłyną na wzmocnienie konkurencyjności absolwentów ZSL na
europejskim rynku pracy.
ZAPISY NA WYJAZD ODBEDĄ SIĘ:
10.06.2019 (poniedziałek) u p. Małgorzaty Bujwid w sali nr 35
11.06.2019 (wtorek) u p. Alicji Jarosz w sali nr 52
Egzamin ustny z języka angielskiego odbędzie się w czwartek 13.06.2019
od godz. 8:00 w sali nr 52.
Kto może być Uczestnikiem projektu?
1. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w działaniach realizowanych w ramach Projektu, muszą
spełniać wszystkie niżej wymienione warunki formalne:
· być uczniem szkoły;
· w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczać do III klasy o specjalności technik logistyk lub technik
spedytor;
· posiadać ważny do końca 2019 roku dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport;
·zadeklarować gotowość do udziału w całym projekcie, obejmującym również fazę
przygotowawczą (szkoleniową) poprzedzającą wyjazd oraz ewaluacyjną (włącznie
z ewaluacją odbywającą się po powrocie z wyjazdu).
Zasady rekrutacji.
1. O udziale w projekcie decydować będzie liczba punktów rekrutacyjnych – max. 580 pkt.
2. Punkty rekrutacyjne zostaną przyznane w ramach następujących kryteriów:
a) egzamin ustny z języka angielskiego – max. 100 pkt.
b) średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego 2018/2019
–
max. 300 pkt. (średnia ocen mnożona przez 50)
c) ocena z języka angielskiego – max. 120 pkt (ocena mnożona przez 20)
d) ocena sytuacji życiowej ucznia - preferowanie młodzieży z mniejszymi
szansami – max. 30 pkt.
e) ocena zaangażowania w działalność szkoły, podejścia obywatelskiego ucznia
– max. 30 pkt.
3. W przypadku pkt. d) i e) punkty będą przyznawać członkowie komisji rekrutacyjnej,

wychowawca i pedagog szkolny Każdy nauczyciel będzie dysponował równą pulą punktów.
4. Zadeklarowanie przez ucznia chęci udziału w stażu skutkuje umieszczeniem na liście
kandydatów.
Opracowanie: Alicja Jarosz / Małgorzata Bujwid

