VÄLISRIIKI PRAKTIKALE!
SINU VÕIMALUSTEKS ON PRAKTIKA:
 Itaalias Riminis 04.11.-17.12.2018 (kokk: 2 õpilast, pagar-kondiiter: 2 õpilast),
 Prantsusmaal Livron-sur-Drome’is 28.10.-08.12.2018 (automaaler või -tehnik:1
õpilane, kokk:1 õpilane, pagar-kondiiter: 1 õpilane),
 Taanis Viborgis 28.10.- 08.12.2018 (kokk, ehitusviimistleja, autotehnik, keevitaja,
arvutid ja arvutivõrgud, IT-süsteemide nooremspetsialist: kokku 5-6 õpilast),
 Hispaanias Granadas 02.10. –10.11.2018 (majutusteenindus, toitlustusteenindus,
kokk, kelner, turismikorraldaja: kokku 4-8 õpilast),
 Leedus Kaunases 04.11-01.12.2018 (autotehnik: 2 õpilast)
 Soomes Seinäjokis kevad-poolaastal (IT-süsteemide nooremspetsialist: 2 õpilast)
ERASMUS+ PROGRAMM KATAB REISI-, MAJUTUS- JA
KINDLUSTUSKULUD, ÕPILASED SAAVAD ELAMISTOETUST JA NEILE
VÄLJASTATKSE EUROPASSI ÕPIRÄNDETUNNISTUS.
MILLEGA KANDIDEERIMISEL ARVESTADA?
 Praktika toimumise ajaks pead olema vähemalt 18-aastane. Vanema kirjaliku loal võivad õpirändes osaleda
ka 17-aastased õpilased.
 Praktika toimumise ajaks pead vähemalt II kursusel (põhihariduse baasil õppima asunud, keskhariduse baasil
õppima asunud saavad õpirändes osaleda ka I kursusel).
NB! Kandideerida võivad ka Rakvere Ametikooli vilistlased - 2018. aastal lõpetanud.
 Õpetajatest koosnev komisjon arvestab kandideerivate õpilaste:
 õppeedukust, osalemist õppetöös, suhtumist (õppe)töösse,
 võõrkeele oskust, suhtlemis- ja õpivalmidust,
 aktiivsust väljaspool õppetööd;
Lisaks võtab komisjon arvesse, et hea õpirändur on:
 kõrgelt motiveeritud, eesmärgikindel ja õpihimuline,
 oma erialast huvitatud ja soovib edasi areneda,
 hea suhtleja, tolerantne ning huvitatud võõrastest kultuuridest ja rahvastest,
 aktiivne ja algatusvõimeline,
 kohusetundlik, kannatlik, iseseisev ning oskab arvestada kaaslastega.
 Enne õpetajate komisjoni otsust ja ka kandideerivate vilistlastega toimub intervjuu.
 Kohustuslik on osaleda praktikat ettevalmistavatel koosolekutel, mis toimuvad pärast õppetunde.
 Kohustuslik on sooritada Erasmus+ veebipõhine keeletest enne ja pärast õpirännet, osaleda veebipõhistel
keeleõppekursusel.
 Pärast praktikat pead täitma veebipõhise tagasisideküsimustiku.
 Pead osalema levitustegevuses (st edastama oma kogemusi välisriigis praktika sooritamisest).

KUIDAS KANDIDEERIDA?
Esita korrektne arvutil vormistatud ja kontaktandmetega (nimi, aadress, õppegrupp, telefoninr, epost) varustatud:
 avaldus
 motivatsioonikiri
projektijuhi Katre Lomp nimele.
Dokumendid võid tuua kabinetti A106 või saata e-postiga: katre@rak.ee.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 16.SEPTEMBER 2018.
Lisainfot annab projektijuht Katre Lomp, kabinet A106, tel 329 5043, katre@rak.ee.

Jälgi infot, uusi konkursse ja teistessegi riikidesse kuulutame välja järgmise õppeaasta jooksul. Planeeritud on konkursid ehitusvaldkonna õpilastele Prantsusmaale,
Soome ja Saksamaale, arvutieriala õpilastele Sloveeniasse ja Saksamaale, tisleri eriala õpilastele Saksamaale, koka eriala õpilastele Sloveeniasse ja Saksmaale,
keevitaja eriala õpilastele Soome ja Saksamaale, autovaldkonna õpilastele Soome, Saksamaale, Hispaaniasse, Hollandisse, logistiku valdkonna erialadel Soome ja
Leetu. Uuri võimaluste kohta täpsemalt projektijuhilt, klassijuhtajalt ja valdkonnajuhilt.

