WARUNKI UCZESTNICTWA
UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU
W PROJEKCIE
PRZEZ MOBILNOŚĆ DO KARIERY
REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO,
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI,
PROJEKT SYSTEMOWY
STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE ZAWODOWE DLA OSÓB KSZTAŁCĄCYCH SIĘ I
SZKOLĄCYCH ZAWODOWO,
NA ZASADACH PROGRAMU
–LEONARDO DA VINCI–
będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie

1. Uczestnik musi być uczniem Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku kształcącym się
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych lub technik usług
fryzjerskich.
2. Uczestnik musi mieć zaliczoną praktykę w kraju (jeśli taką odbył) – potwierdzoną
zdanym egzaminem.
3. Uczestnik musi wyrażać zainteresowanie zawodem w branży gastronomicznej lub
w branży fryzjerskiej.
4. Uczestnicy zobowiązani są do:
o Dostarczenia dokumentów określonych w regulaminie konkursu,
o

Stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie,

o

Rozwiązania testu dotyczącego znajomości kuchni francuskiej - Technik
Żywienia i Usług Gastronomicznych

o

Przygotowanie teczki tematycznej, przedstawiającej przebiegi technologiczne
zabiegów fryzjerskich, objętych programem nauczania technik usług
fryzjerskich 514[02]

5. Uczestnik przed wyjazdem musi wziąć udział w:
o

kursie języka francuskiego (branża gastronomiczna)

o

kursie języka angielskiego (branża fryzjerska)

o

wykładach obejmujących następującą tematykę:
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–Kultura i obyczaje Francji
–Kultura i obyczaje Włoch
–Jak przygotować się do wyjazdu na staż
–Młody człowiek za granicą – gdzie szukać wsparcia i pomocy
–Jak zachować się w sytuacjach trudnych i konfliktowych
–Prawa i obowiązki uczestnika Projektu
–Nowoczesne technologie stosowane w gastronomii lub we fryzjerstwie
6. Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć we Francji lub we Włoszech w:
o

zajęciach kulturowych: wycieczkach i wyjściach do muzeów,

o

spotkaniach z opiekunami oraz zdawania relacji z przebiegu stażu.

7. Uczestnik zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk.
8. Uczestnik zobowiązany jest do sporządzenia raportu ze stażu we Francji lub we
Włoszech.
9. Uczestnik po zakończeniu stażu zobowiązany jest do udziału w pokazie kulinarnym
(branża gastronomiczna) lub w pokazie prezentującym zdobyte praktyczne
umiejętności zawodowe (branża fryzjerska).
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