UWAGA
Zapraszamy do udziału w projekcie staży zagranicznych, programu Erasmus+ "Manjares
españoles - poznajemy gastronomię Andaluzji" realizowanym przez konsorcjum;
Fundacja DELTA – lider, Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie,
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Tarnowie oraz Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I
Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie we współpracy z hiszpańską firmą pośredniczącą
Universal Mobility SL w Grenadzie.
Projekt został przygotowany w celu poprawy funkcjonowania Rzemieślniczej Branżowej
Szkoły I Stopnia w Tarnowie i Pilźnie oraz umożliwienie
24 osobom uczącym się w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz oraz kadrze - 10 osobom
prowadzącym i odpowiedzialnym za kształcenie i szkolenie zawodowe, podwyższenia
kompetencji z zakresu zarządzania procesami kształcenia zawodowego oraz kompetencji
pracowników prowadzących i nadzorujących kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów.
Projekt polega na przeprowadzeniui 2-tygodniowych staży zawodowych w

Grenadzie

(Hiszpania)

dla 24 uczniów Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie i
Pilźnie oraz 1-tygodniowych mobilności kadry.
Staże odbywać się będą w następujących terminach:
Grupa A/ 12 uczniów + 1 opiekun 01.03-12.03.2021 /kucharz, cukiernik, piekarz/ 12 dni + 2
dni podróż
Grupa B/ 12 uczniów + 1 opiekun 15.03-26.03.2021 / kucharz, cukiernik, piekarz/ 12 dni + 2
dni podróż
Grupa C/ 10 osób kadry - 08.03.2021 - 12.03.2021/ 5 dni roboczych + 2 dni podróż.
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną i panujący stan pandemii w Europie powyższe
terminy mogą ulec zmianie - przesunięciu na okres późniejszy o czym uczestnicy będą
informowani na bieżąco.
W załączeniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie który przedstawia Warunki
uczestnictwa w projekcie - osób uczących się i kadry, zasady rekrutacji uczestników projektu,
zasady organizacji zajęć przygotowujących do stażu oraz prawa i obowiązki uczestnika
Projektu.
Formularze zgłoszeniowe do pobrania ze strony internetowej Izby Rzemieślniczej, szkoły i
fundacji Delta składamy u wychowawcy klasy lub sekretariacie szkoły lub sekretariacie Izby
Rzemieślniczej w Tarnowie.
Dodatkowe informacje koordynator projektu Mieczysław Urbański tel. 793 439 974

