W ramach realizacji zadania wynikającego ze Strategii Miasta - Wsparcie
inicjatyw umożliwiających dzieciom i młodzieży poznanie języków obcych
zgodnie z potrzebami gospodarki - Zespół Szkół nr 4 przy ulicy Zofii Nałkowskiej
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w Bydgoszczy zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na:

Warsztaty i wycieczka do firmy
w sektorze usług informatycznych w języku angielskim.
Język warsztatów: angielski

Opis merytoryczny projektu:
Projekt składa się z dwóch części: językowej: warsztaty oraz praktycznej: wycieczka do firmy
międzynarodowej Atos, w której język angielski jest narzędziem komunikacji.
W pierwszej części projektu uczniowie wezmą udział w warsztatach językowych, na których
zostaną zapoznani z budową i specyfiką podstawowych dokumentów pisanych procesu
rekrutacyjnego takich jak list motywacyjny, CV, a także z tematyką bezpieczeństwa w sieci
w sektorze informatycznym. Warsztaty skupią się na zapoznaniu i praktycznym zastosowaniu
przykładowych konstrukcji, frazeologii w przykładowych pracach pisemnych oraz
na wprowadzeniu do zagadnienia cyberbezpieczeństwa. Uczniowie praktycznie wykorzystają
język obcy na warsztatach łącząc go z poznanymi technikami, funkcjami językowymi oraz
leksyką typową dla czynności rekrutacyjnych oraz bezpieczeństwa w sieci. Wycieczka do
firmy międzynarodowej stworzy warunki do zaprezentowania charakteru firmy, rodzaju
świadczonych usług informatycznych, praktycznego zastosowania języka angielskiego
podczas symulowanych rozmów w tzw. „demo-room” oraz spotkania ze specjalistami od
bezpieczeństwa w sieci w firmie w języku angielskim. Istnieje potrzeba wskazania młodzieży
technik oraz sposobów wykorzystania języka w skutecznym procesie rekrutacyjnym
w sektorze usług informatycznych bydgoskich przedsiębiorstw.
Cele do zrealizowania:
 rozwijanie kompetencji ułatwiających skuteczne poszukiwanie pracy,
 praktyczne zastosowanie zdobytej w czasie warsztatów wiedzy i umiejętności
językowych,
 rozszerzenie zasobu słownictwa z dziedziny rekrutacji i cyberbezpieczeństwa,
 rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym, z naciskiem w
szczególności na frazeologię i leksykę charakterystyczną dla dokumentów
rekrutacyjnych,
 kształtowanie umiejętności ułatwiających skuteczne poszukiwanie pracy
w międzynarodowej firmie świadczącej usługi informatycznej, w której język angielski
jest językiem komunikacji,
 zwiększenie szans na skuteczne uczestnictwo młodych ludzi w bydgoskim rynku
pracy,
 przygotowanie do zawodów wymagających umiejętności komunikacji językowej
wykorzystywanych do współpracy między firmami.

Przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym:
 uczeń potrafi skutecznie zastosować poznane zwroty frazeologiczne oraz leksykę
w celu skonstruowania listu motywacyjnego oraz życiorysu w języku obcym,
 uczeń rozumie specyfikę i wagę zagadnienia bezpieczeństwa w sieci,
 uczeń może podjąć pracę / odbyć staż w bydgoskich firmach w sektorze
informatycznym,
 uczeń posługuje się słownictwem z dziedziny rynku pracy i rekrutacji.
Tematyka:
Warsztaty dotyczące pisania listu motywacyjnego, CV oraz cyberbezpieczeństwa w języku
angielskim oraz wycieczka do międzynarodowej firmy z sektora informatycznego Atos.
Adresaci:
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani tematyką poszukiwania pracy
i przebiegu procesu rekrutacji do firm sektora informatycznego. Poziom językowy co
najmniej B1.
Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich:
Maksymalnie 15 uczestników.
Termin realizacji
Listopad 2018 r.
 j. angielski (CV, list motywacyjny, cyber bezpieczeństwo ) – 13 listopada 2018 r. godz.
16:00
 wycieczka do firmy międzynarodowej Atos – II połowa listopada 2018 r. (według
harmonogramu podanego przez organizatora)
Zgłoszenia:
9lo@wp.pl, proszę o uzupełnienie tabelki i przesłanie do 27 października:
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