Zasady rekrutacji do projektu
„GOSPODARKA LEŚNA W EUROPIE”
Uczestnicy projektu to młodzież w wieku 16 - 19 lat- uczniowie Technikum Leśnego im. Polskiego
Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju ucząca się w systemie dziennym posiadająca umiejętności
posługiwania się językiem niemieckim/angielskim, zdobywająca wiedzę z zakresu: organizowania
i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu; organizowania prac związanych z ochroną zasobów
leśnych; prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach; prowadzenia prac
związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych; organizowania prac
związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu; prowadzenia i obsługi ciągnika
z samozaładowczą przyczepą do przewozu drewna.
Odbycie praktyki zagranicznej w ramach Erasmus+ uzupełni posiadane kompetencje
zaspokajając potrzeby wynikające z otwartych granic i konieczności elastycznego funkcjonowania na
rynku pracy. Będzie to czas wykorzystania posiadanych kwalifikacji do pracy w pokrewnej działalności,
jaką jest zagospodarowanie terenów zielonych.
Dla pełnego wykorzystania praktyk europejskich za niezbędne uznajemy: podniesienie
kompetencji w zakresie języków obcych; lepsze zrozumienie różnorodności społecznej, językowej
i kulturowej oraz lepsze reagowanie na nią. Uczestniczący w projekcie poprzez przygotowanie
psychologiczno-pedagogiczne, językowe oraz kulturowe zostaną przygotowani do wyjazdu i dobrego
wykorzystania praktyk zawodowych oraz zajęć kulturowych i treningu kompetencji społecznych
organizowanych przez przyjmujących.
Rekrutacji dokonuje Zespół Rekrutacyjny.
Promocja naboru do projektu wśród uczestników:
a. informacje w gablocie (tablica ogłoszeń) i internecie
b. spotkania z koordynatorem i dyrekcją szkoły dla uczniów i rodziców
c. indywidualne rozmowy z uczniami.
Kandydat będzie zobowiązany do:
a. pozytywnego zaliczenia testu z języka niemieckiego lub angielskiego oraz podstawowych
zwrotów z języka szwedzkiego,
b. dostarczenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego do koordynatora projektu.
Kryteria formalne:
a. złożenie poprawnie wypełnionego i kompletnego zestawu dokumentów zgłoszeniowych w
ustalonym terminie.
Kryteria podstawowe:
a. średnia ocen rocznych z przedmiotów zawodowych z poprzedniej klasy,
b. ocena roczna z języka niemieckiego lub angielskiego z poprzedniej klasy,
c. ocena z zachowania z poprzedniej klasy,
d. pozytywna opinia wychowawcy, nauczyciela zawodu i języka obcego,
e. umiejętność posługiwania się językiem niemieckim lub angielskim w stopniu podstawowym
(sprawdzona w formie ustnej przez nauczyciela języka niemieckiego/angielskiego).
Zasady przydzielania punktów przy rekrutacji:
Oceny: dostateczny - < dobry - 5 pkt; dobry - < bardzo dobry - 10pkt; bardzo dobry i wyżej 20pkt.
Szczególne osiągnięcia (kryteria dodatkowe):
udział w olimpiadzie lub konkursie na szczeblu wojewódzkim, krajowym - 10 pkt.
tytuł finalisty lub laureata - 20 pkt; wzrost średniej ocen z przedm. maturalnych i zawodowych
o 0,5 - 10 pkt, o 1 - 20 pkt..
Utworzone zostaną: lista główna i rezerwowa.
W przypadku gdy kilku uczniów uzyska taką samą liczbę punktów, zadecyduje kryterium
socjalne. Pierwszeństwo udziału maja osoby o niższym dochodzie.
Uczestnik będzie miał prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora
placówki w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

