……………..………………,

………...........…

miejscowość, data

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU* (technik mechanik)
1. Imię:

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

2. Nazwisko:

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

zgłaszam swoja kandydaturę do uczestnictwa w projekcie „Nowe doświadczenia – morze możliwości”
realizowanym przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim w
ramach programu Erasmus+ KA1 – Mobilność Edukacyjna Akcja 1 w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
Projekt obejmuje dwutygodniową praktykę w Portugalii (organizacja BragaMob) w okresie od 23.08.2021 do
03.09.2021 oraz 2-miesięczny okres przygotowania językowo–kulturowo–pedagogicznego od 18.06.2021 do
22.08.2021, które jest obowiązkowe i obejmuje:

•
•
•

•
•
•
•

20 godzin języka angielskiego zawodowego,
20 godzin j. portugalskiego ogólnego
5 godzin przygotowania kulturowego
5 godzin przygotowania pedagogicznego
5 godzin I pomocy przedmedycznej,
5 godzin warsztatów interpersonalnych (coaching
5 godzin zajęć opracowania Europass C

Oświadczam iż, zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję jego zapisy a w roku szkolnym 2020/2021
otrzymałem/am następujące oceny:
Język angielski:

……………………………..

Przedmioty zawodowe (średnia ocen):

……………………………. .

Ocena z zachowania:

……………………………..

Frekwencja:

………………………………

Kryterium socjaln

………………………………
(jakie? wymagane zaświadczenie

Zobowiązuję się do oddania sprawozdania (prezentacji, lmu lub w innej technice multimedialnej) w języku projektu
(j. angielski) dotyczącego mojego pobytu na praktyce w terminie 14 dni od jej zakończenia oraz wypełnienia
otrzymanej ankiety internetowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

___________________________

_______________________________

(data, podpis uczestnika)

(data, podpis rodzica/prawnego opiekuna)

*Niniejszy formularz służy rekrutacji uczestników projektu: „Nowe doświadczenia – morze możliwości” realizowanego w ramach programu
Erasmus+ KA1 – Mobilność Edukacyjna Akcja 1 w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
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Projekt współ nansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

