Współfinansowane w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu, 39-206 Pustków 3, ul.
Pustków-Osiedle 34a, realizuje projekt pt.” Staże zagraniczne – praktyka czyni mistrza”, nr
umowy: 2020-1-PL01-KA102-078661 w ramach projektu Mobilność uczniów i kadry w
sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2020, suma
dofinansowania projektu: 74 626 EURO.

W związku z realizacją projektu jw., Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Pustkowie-Osiedlu, 39-206 Pustków-Osiedle, ul. Pustków-Osiedle 34 a informuję, że szkoła
poszukuje nauczyciela/lki do przeprowadzenia kursu języka angielskiego w ramach przygotowania
językowo-pedagogicznego.
Forma zatrudnieni: umowa zlecenie.
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O KURSIE
NAZWA KURSU

Kurs języka angielskiego z elementami słownictwa branżowego.

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN
CZAS TRWANIA

Wymagania wobec
kursu

2.

20 x 1 grupa ( 20 godz. dla nauczyciela )
Luty / Marzec / 2021 r.

WYMAGANIA WOBEC KURSU
Podniesienie kompetencji językowych, utrwalenie i rozszerzenie słownictwa
specjalistycznego i terminologii zawodowej z zakresu turystyki, gastronomii, hotelarstwa,
zarządzania w turystyce, zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, rozwijanie czterech
sprawności językowych: czytania, słuchania, mówienia i pisania, rozumienie tekstów
dotyczących zagadnień związanych z hotelarstwem i gastronomią korzystanie z
dokumentacji i mediów w języku angielskim, rozwijanie kompetencji interpersonalnej,
przygotowanie do podejmowania działań w zawodzie, doskonalenie umiejętności
komunikatywnego porozumiewania się( np. poprowadzić konwersację z gościem hotelu
i restauracji).

KURS

3. METODY ZAJĘĆ
Stosowana jest metoda komunikacyjno-sytuacyjna z jednoczesnym rozwijaniem
wszystkich sprawności językowych z wyraźnym naciskiem na sprawność mówienia.
Ćwiczenia w grupach, odgrywanie scenek utrwalających komunikatywne
porozumiewanie się. Wykorzystywane są metody interaktywne i techniki wspierające
integrację sprawności językowych z zastosowaniem mediów wizualnych.

KURS

4. REALIZACJA KURSU

KURS

5.

Zajęcia odbywają się w 1 grupie / 16 osób /. Kurs obejmuje 20 godzin zajęć x 1 grupa. Jako
godzinę zajęć lekcyjnych rozumie się 45 minut. Zajęcia przeprowadzone zostaną w
miesiącach luty / marzec / 2021 r. Zajęcia będą prowadzone w ZSZ w Pustkowie-Osiedlu
– dopuszcza się przeprowadzenie lekcji w formie nauczania zdalnego z wykorzystaniem
aplikacji Ms Teams zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ oraz GIS w związku z sytuacją
epidemiologiczną.
Istnieje możliwość przedłużenia kursu na miesiąc kwiecień 2021 r. po uzyskaniu zgody NA
na zmianę terminu wyjazdu uczniów na staż w związku z sytuacją epidemiologiczną.

ZAGADNIENIA
Obsługa gości w hotelu i restauracji, relacje z klientami, rezerwacje, rozszerzenie
wiadomości nt. wyposażenia hotelu i kuchni, bezpieczeństwa i pierwszej pomocy,
organizacja pracy w kuchni, usługi śniadaniowe, przygotowanie posiłków, poszukiwanie
pracy w branży hotelarsko- gastronomicznej, rozmowy kwalifikacyjne, praca w biurze
podróży, zarządzanie turystyką, odpowiadanie na prośby i zażalenia, podstawowe
informacje o angielskojęzycznych nazwach potraw kuchni hiszpańskiej i używanych
składnikach. Konwersja w typowych sytuacjach codziennych oraz w pracy.
Test sprawdzający na zakończenie kursu.
Ewaluacja zajęć.
Wydanie zaświadczenia o ukończonym kursie.

Wymagania:
-

nauczyciel posiadający uprawnienia do nauczania języka angielskiego na
poziomie szkoły średniej zgodnie z obowiązującymi przepisami MEiN.
-

osoba dyspozycyjna (czas odbywania zajęć będzie dopasowywany do
możliwości uczniów- możliwe również zajęcia w soboty )
-

kreatywność i stosowanie ciekawych form przekazu treści

Złożenie oferty z podaniem ceny za 1 godzinę zajęć lekcyjnych brutto ( oferta cenowa za godzinę zajęć
powinna zawierać wszystkie ewentualne koszty ponoszone przez osobę zgłaszającą ofertę np. koszty
dojazdu, koszt drukowania materiałów szkoleniowych, koszt dostępu do Internetu itp. ), dokumenty
poświadczające posiadane kwalifikację do prowadzenia ww. zajęć, CV oraz ogólny proponowany zakres
tematyczny zajęć - złożenie do dnia 04 lutego 2021 r. do godz. 15.00 do Sekretariatu ZSZ w PustkowieOsiedlu osobiście lub drogą pocztową – koperta zaadresowana: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu, 39-206 Pustków-Osiedle, ul. Pustków-Osiedle 34 a, z
dopiskiem: kurs języka angielskiego-oferta /decyduje data wpływu oferty/.

Pustków-Osiedle, 22-01-2021 r.

Sławomir Słyś

