
OPIS DRUGIEGO TURNUSU STAŻY W SEWILLI 

 

Aktualnie odbywa się kolejna tura staży zawodowych organizowanych dla uczniów RZSZ w Tarnowie i 

Pilznie w ramach Programu ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna projekt „Terminator 2 – zagraniczne 

praktyki uczniów tarnowskiego rzemiosła” nr 2016-1-PL01-KA102-023910.  Mobilność realizowana jest w 

Sewilli (Hiszpania), będącej stolicą regionu Andaluzji. Uczniowie przebywają na praktykach zawodowych 

od 09 maja 2017r.  do 02 czerwca 2017r.  

Celem uczestnictwa w projekcie jest wzmocnienie  konkurencyjności uczestników na krajowym i 

europejskim rynku pracy poprzez dostosowanie ich kwalifikacji i umiejętności  do potrzeb  rynkowych, 

zwiększenie atrakcyjności doskonalenia zawodowego i mobilności uczniów oraz zastosowanie nowych 

technologii w pracy. Zaplanowano praktyki zawodowe, które obejmują minimum 140 godzin stażowych. 

Partnerem pośredniczącym w realizacji projektu jest po raz kolejny hiszpańska firma EuroMoving TA 

której dyrektorem jest pan Rafael Sanchez.  

W tym stażu biorą udział uczniowie  kształcący się w zawodach: fryzjer, kucharz, cukiernik i 

elektromechanik pojazdów samochodowych. Są to uczniowie klas drugich i trzecich 

z RZSZ w Tarnowie i Pilznie:  

1. Barwacz Adrian 

2. Czekański Patryk 

3. Czernik Piotr 

4. Kordek Andżelika 

5. Książek Michał 

6. Leśniowska Izabela 

7. Mróz Anna 

8. Nalepa Monika 

9. Rodak Adrian 

10. Wróbel Arkadiusz 

11. Zegar Agnieszka 

12. Żurawska Aleksandra 

Stażyści odbywają praktyki w następujących, lokalnych zakładach w Sewilli;  

Salony samochodowe – Norauto S.A.U. Parque Comercial Aljarafe, Ctra. Sevilla-Tomares i Ford Ferri-

Móvil S.A. Travesía de Camas 1 

Salony fruzjerskie -  Koupas Peluqueros C/ Universidad de Salamanca 1, Susana Ortiz Peluqueros C/ 

Averroes 5 

Restauracje - El Perro Viejo Tapas Bar. Equipo MpuntoR C/ Arguijo 3 

Cukiernia - Confitería Ochoa Calle Sierpes 45 

Uczniowie zakwaterowani są w campusie uniwersyteckim - Residencia Universitaria Fernando Villalon, w 

dzielnicy Sevilli -Bormujos. Mieszkają w pokojach dwuosobowych wyposażonych w  kuchnię i łazienkę, 

mają bezpłatny dostęp do WIFI, możliwość korzystania z pralni, siłowni, sali komputerowej oraz 

telewizyjnej.  

Uczestnicy przebywający na stażach pod opieką pedagogiczną pani Anny Bartuzi – Magdoń są w 

bezpośrednim kontakcie z rodzinami i organizatorem wyjazdu, korzystają z komunikatorów 

internetowych a ich relacje i zdjęcia publikowane są na specjalnie prowadzonej stronie na Facebook 

Projekt Terminator 2. 

Pierwszy tydzień staży zakończył się szczęśliwie, po trudach zajęć u zagranicznych pracodawców, 

uczestnicy wzięli udział w zaplanowanej na niedzielę wycieczce na Gibraltar. Wszyscy wrócili zadowoleni, 

pełni wrażeń i zapraszamy do obejrzenia Galerii ze zdjęciami. 

 


