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„Podkarpacie stawia na zawodowców”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa
zawodowego

Rozpoczął się nabór na II edycję zajęć dodatkowych z:

☺ języka angielskiego branżowego
☻ języka niemieckiego branżowego
☺ Obsługi informatycznej w hotelarstwie i
podstaw psychologii
☻ gastronomii
Chętnych zapraszamy do biura projektu
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JAKI JEST TYTUŁ PROJEKTU, W RAMACH KTÓREGO MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W
BEZPŁATNYCH ZAJĘCIACH W MOJEJ SZKOLE?
Tytuł projektu brzmi „Podkarpacie stawia na zawodowców”.

CZ
Y
MOGĘ WZIĄĆ
UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Tak, jeśli jesteś uczennicą/uczniem Technikum lub ZSZ. Pamiętaj jednak, że jeśli jesteś niepełnoletni,
Twoi rodzice muszą wyrazić zgodę na Twój udział w projekcie.
CZY UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY?
Tak, Twój udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, ponieważ projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z funduszy Unii Europejskiej, utworzonym w celu
finansowania różnych przedsięwzięć (projektów), mających na celu m.in. podnoszenie możliwości
uczniów, tak żeby łatwiej im było poradzić sobie na europejskim rynku pracy.
DLACZEGO POWINNAM/POWINIENEM WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Dzięki udziałowi w projekcie uzyskasz profesjonalną wiedzę w dziedzinie kompetencji kluczowych.
Szkoła przystąpiła do projektu i realizujemy go właśnie dla Ciebie, ponieważ tzw. Polska
Wschodnia, w której mieszkasz, uczysz się i już wkrótce rozpoczniesz swoją karierę zawodową jest
najbiedniejszym regionem naszego kraju. Jesteśmy jednak pewni, że mimo trudniejszej sytuacji, po
zakończeniu udziału w projekcie łatwiej Ci będzie porozumiewać się w języku angielskim, w języku
niemieckim lub założyć własną firmę. Będziesz lepiej przygotowana/y do pracy w wybranym
zawodzie. Wykorzystaj swoją szansę!
W JAKI SPOSÓB POPRZEZ UDZIAŁ W PROJEKCIE PODNIOSĘ SWOJE
UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE?
W ramach projektu będziesz mogła/mógł wziąć udział w 80-godzinnych zajęciach z języka
angielskiego, na których m.in. udoskonalisz swoje umiejętności prowadzenia rozmów w tym języku
oraz prawidłowego wysławiania się, przełamiesz bariery językowe oraz będziesz umiał w tym
języku opisać dania podając ich główne składniki, podać instrukcję jak przygotowywać potrawę,
napisać CV i list motywacyjny, przyjąć i potwierdzić rezerwację (faxem, mailem, listownie, ustnie),
oprowadzić wycieczkę (pełnienie funkcji przewodnika), przygotować prospekt hotelu i umieścić
ofertę hotelu na stronie internetowej. Poznasz słownictwo związane z formami płatności.
Można również wziąć udział w 98 godzinnych zajęciach z języka niemieckiego nabywając
umiejętności w podobnym zakresie.
JAKIE JESZCZE KORZYŚCI MOGĘ ODNIEŚĆ Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE?
W ramach projektu można uczestniczyć w zajęciach dodatkowych doskonalących z przedmiotów
zawodowych podnosząc swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. Organizacja pracy w hotelarstwie
ma na celu poszerzyć wiedzę uczestników na temat obsługi gości hotelowych indywidualnych i
konferencyjnych; dzieci jako goście hotelowi; profesjonalnego sprzętu i środków czystości, systemów
kontroli dostępu do pokoi gości pomieszczeń hotelowych oraz środków i procedur bezpieczeństwa.
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W
ramach
zajęć
dodatkowych z obsługi informatycznej w hotelarstwie i
podstaw psychologii można posiąść profesjonalne przygotowanie do umiejętnego wykorzystania
swojej
wiedzy
w przyszłej pracy zawodowej w zakresie relacji międzyludzkich, umiejętności radzenia sobie
ze stresem, poznania siebie i innych ludzi oraz wykorzystywania technologii informacyjnej

i przetwarzania informacji w hotelarstwie.
Zajęcia dodatkowe z gastronomii mają na celu doskonalenie umiejętności fachowej obsługi
konsumenta z zastosowaniem nowych trendów sztuki kelnersko-barmańskiej. Po ukończeniu
kursu uczestnik będzie posiadał m.in. fachową znajomość serwowania napojów typu coctajle;
sporządzania zakąsek barowych; prezentacji oraz zasad serwowania win białych i
czerwonych;
doboru odpowiedniego wina do potrawy; zasad organizacji przyjęć
okolicznościowych, konferencji i imprez nietypowych; elementów protokołu
dyplomatycznego podczas obsługi gości oraz zasad obsługi stołu szwedzkiego.
Również w ramach projektu możesz wziąć udział w wakacyjnym stażu pracy lub praktyce
zawodowej, w czasie których poznasz w praktyce funkcjonowanie sklepu, hotelu bądź
placówki gastronomicznej oraz zadania jakie czekają cię w przyszłej pracy zawodowej.
CZY PO UDZIALE W PROJEKCIE ŁATWIEJ BĘDZIE MI ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?
Na 10-godzinnych zajęciach z podstaw przedsiębiorczości zostaniesz w pełni przygotowana/y do
funkcjonowania w gospodarce wolnorynkowej. Zajęcia te będą miały charakter praktycznych zajęć w
zakresie tworzenia biznesplanu firmy, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.
KIEDY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU?
Zajęcia ze wszystkich dziedzin zostaną przeprowadzone w ciągu roku szkolnego 2012/2013 i
2013/2014. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, zostaniesz poinformowany o szczegółowym
harmonogramie zajęć.
CO ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Należy zgłosić się do szkolnego koordynatora projektu.
Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie na stronie internetowej Szkoły: www. bzsz.pl

