Rekrutacja do projektu
Rekrutacja na wyjazd w roku szkolnym 2021/22 dla klas 3TiG, 3TaG:
Do projektu na wyjazdy na praktyki do Granady, Hiszpania mogą przystąpić uczniowie klas
trzecich Technikum po gimnazjum. Każdy z kandydujących uczniów zobowiązany jest
pobrać,
wypełnić
i złożyć u koordynatora projektu (p. Izabela Stępień) stosowny formularz zgłoszeniowy
w terminie do 31.12.2021. (Bezpośrednio w szkole s. 8 lub poprzez Teams)
Każdy z kandydatów przejdzie weryfikację znajomości języka angielskiego.
Do programu zakwalifikowanych zostanie 20 osób.
Warunkiem udziału w projekcie jest brak przeciwskazań zdrowotnych do odbycia praktyki za
granicą.
Każdy z uczestników musi posiadać ważny dowód osobisty/paszport oraz paszport covidowy.
O terminie wyjazdu uczestnicy zostaną powiadomieni w stosownym czasie. Udział w
projekcie jest bezpłatny.
Poniżej przedstawiono kryteria przyjęcia do programu:

Karta oceny kryteriów uczestnictwa w projekcie
”Rozwijaj umiejętności technologiczne w multikulturowej Europie”
realizowanego w Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie
w latach 2020 – 2022
l.p.

1.

Kategoria

Średnia ocen z przedmiotów lub
ocena na konie ukończonej klasy
a. Język angielski
b. Język angielski zawodowy
c.
Urządzenia
techniki
komputerowej
d. Systemy operacyjne
e. Eksploatacja urządzeń techniki
komputerowej
f.
Administracja
systemami
operacyjnymi
g. Montaż i konfiguracja lokalnych
sieci komputerowych
h. Lokalne sieci komputerowe
i. Witryny i aplikacje internetowe

Wskaźnik

od 2 do 2,99
od 3 do 3,49
od 3,5 do 3,99
od 4 do 4,49
od 4,5 wzwyż

Liczba
punktów

1p.
2p.
3p.
4p.
5p.

Max.
liczba
punktów
do
zdobycia
45p.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

6.

Znajomość języka angielskiego, 30% -40%
1p.
sprawdzona w pisemnym teście 41% -50%
2p.
kwalifikacyjnym
51% -75%
3p.
76% -90%
4p.
91% -100 %
5p.
Znajomość języka angielskiego, a. Treść
0-2p.
sprawdzona
w rozmowie b. Zakres środków
0-2p.
kwalifikacyjnej
językowych c.
poprawność środków
językowych
0-2p.
d. spójność i logika
wypowiedzi
0-1p.
Ocena z zachowania
dobre
1p.
bardzo dobre
2p.
wzorowe
3p.
Frekwencja
70%-80%
1p.
81%-90%
2p.
91%-100%
3p.
Udział w konkursach zawodowych O zasięgu miejskim
1p.
O zasięgu wojewódzkim 3p.
O zasięgu krajowym lub 5p.
międzynarodowym
Tytuł laureata lub finalisty
O zasięgu miejskim
5p.
w konkursach zawodowych
O zasięgu wojewódzkim 10p.
O zasięgu krajowym lub 20p.
międzynarodowym
Uczniowie z niepełnosprawnością,
2p.
dysleksją, dyskalkulią, o niskim
statusie społecznym,
z
rodzin
wielodzietnych,
zastępczych lub wychowywanych
przez jednego z rodziców, z
terenów wiejskich
Suma punktów

5p.

7p.

3p.

3p.

5p.

20p.

2p.

90p.

