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Ogólne założenia programu 



Udział w praktykach typu Job Shadowing pozwolił na zapoznanie się ze 
sposobami, formami, metodami oraz zakresem pracy z użyciem najnowszych 

technologii w tym 3D, poznanie systemu (programu) nauczania zawodowego w 
europejskich szkołach, umożliwił podniesienie kompetencji zawodowych oraz 

językowych z zakresie słownictwa branżowego. 
Realizacja projektu dała możliwość zgłębienia kanonów pracy nauczycieli 

w kształceniu do zawodów kreatywnych w zakresie sztuk stosowanych.
Staże nauczycieli odbyły się równolegle ze stażami uczniów, w ostatnim tygodniu 

ich pobytu.
Celem dla nauczycieli było pogłębienie poziomu wiedzy z dziedziny kreatywnego 

projektowania produktu w najnowszych technologiach, poznanie powiązań między 
kształceniem zawodowym a rynkiem pracy oraz m.in. obserwacja percepcji 

uczniów instytucji przyjmujących oraz naszych uczniów w sytuacjach zajęć im 
proponowanych. 



Harmonogram

CZAS REALIZACJI - 5 DNI ROBOCZYCH
1/ poznanie szkoły i nauczycieli w organizacjach przyjmujących;
2/ obserwacja zajęć warsztatowych .
3/ poznanie możliwości technicznych i technologicznych w nauczaniu projektowania

w zawodach kreatywnych:
- rozpoznanie technik i technologii komputerowych w pracowniach projektowych,

w tym programy, sprzęt , akcesoria niezbędne w projektowaniu (drukarki i skanery 3D) i inne  innowacyjne 
rozwiązania dot. projektowania

- rozpoznanie europejskich programów nauczania stosowanych w edukacji zawodowej
/jubiler, ceramik, grafik/, poznanie metod i metodologii stosowanych w nauczaniu zawodów kreatywnych; 

w tym: siatka godzin , korelacja z innymi przedmiotami.
- rozpoznanie sposobów współpracy szkoły z przemysłem lokalnym.
- rozpoznanie zagadnienia - jaki jest przyjęty, założony profil absolwenta w kontekście potrzeb 

zawodowych zgodnie z programem Europa 2020
- poznanie sposobów rekrutacji 
- obserwacja metod pracy nauczycieli m.in. korekta indywidualna.
- obserwacja zajęć projektowania w technologiach 3D
4/ autoprezentacja portfolio absolwentów szkoły oraz indywidualnego dorobku projektowego nauczyciela -

projektanta w danej specjalizacji - biorącego udział w projekcie.
5/ udział w seminarium - podsumowanie realizacji projektu, wymiana doświadczeń, ocena, ewaluacja.



Zajęcia przygotowujące
do realizacji stażu 



Przed wyjazdem zostały zorganizowane zajęcia z języka 
angielskiego: słownictwo w zakresie branżowym, doskonalenie 

umiejętności językowych. Zajęcia  prowadzone były przez 
Marcina Tarkowskiego – przedstawiciela szkoły językowej 

„DirectMe”. 

Przed wyjazdem zostały również zorganizowane zajęcia 
kulturowe przybliżające nam historię , kulturę i tradycje 

Niemiec, Austrii, Portugalii oraz Włoch.
Zajęcia miały na celu przybliżenie nam specyfiki działań Unii 

Europejskiej w zakresie  promowania mobilności pracowników 
na europejskim rynku pracy,  wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych.



Centre de Formation Para Industria Caldas da 
Rainha, Portugalia

Uczestnicy stażu: Justyna Olszewska-Budzik, Elżbieta Siwik, Renata Banaś-Kieca, 
Aleksandra Rybak

Przebieg stażu



Placówka przyjmująca
Staż odbył się w Caldas da Rainha, w średniej zawodowo-technicznej szkole 

partnerskiej, z którą współpracujemy od wielu lat - Cencal - Centro de Formação
Profissional para a Indústria Cerâmica. Cencal to placówka oświatowa 

wyspecjalizowana w kształceniu zawodowym i ogólnym. Edukacja kończy się 
podobnie jak u nas dyplomem zawodowym i świadectwem maturalnym. Szkoła 

dysponuje znakomitymi warunkami do projektowania i realizacji projektów z dziedziny 
designu (szczególnie dedykowany obszarom ceramiki, szkła oraz grafiki i 

multimediów). Posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycielską (z doskonałą 
znajomością języka angielskiego), świetnie wyposażone pracownie, laboratoria, całe 
zaplecze merytoryczne i techniczne. Szkoła często wykonuje prace na zlecenie dot. 

produktów, np.: projektowanie dla lokalnego biznesu, czy badanie jakości produktu dla 
przemysłu, współpracuje z wieloma fabrykami oraz uczelniami w Portugalii: firmą 

Janela Digital (zajmującą się multimediami, wizualizacjami, projektami 
przestrzennymi, reklamą mobilną, aplikacjami dla największych firm na świecie), z 
Fabryką Ceramiki MOLDE oraz szczególnie z Wyższą Szkołą Sztuki i Dizajnu w 

Caldas.



Transport

Droga na miejsce docelowe naszego stażu przebiegała kilku etapowo. Ze szkoły 
macierzystej dotarłyśmy busem na lotnisko w Katowicach, a stamtąd samolotem do 

Lizbony. Na lotnisku oczekiwał na nas przedstawiciel szkoły Caldas da Raihna i 
samochodem dotarłyśmy na miejsce.

Droga powrotna przebiegała w ten sam sposób.

Zakwaterowanie i wyżywienie

Miejscem naszego zakwaterowania podczas stażu był internat szkoły przyjmującej, co 
umożliwiało nam kontakt ze szkołą bez dodatkowych środków komunikacyjnych, jak 
też możliwość korzystania z pracowni w godzinach popołudniowych. Warunki były 
dobre, a wyżywienie organizowałyśmy sobie we własnym zakresie, korzystając z 

otrzymanych grantów.



Przebieg stażu

Przylot do Portugalii i przyjazd do Caldas przebiegł bez zakłóceń. Dotarliśmy na miejsce wieczorem 
Po przywitaniu zostaliśmy zakwaterowani w internacie.

Dzień następny rozpoczęłyśmy od zapoznania się z naszymi mentorami (Paulo Thomas, Joaquim
Vinhais, Ricardo Cordeiro i Pedro Pacheco - kluczowi pracownicy zaangażowani w różne 

międzynarodowe projekty, osoby kształcące w kierunku kreatywnego projektowania, w bliskim 
kontakcie z Akademią Sztuk Pięknych, z Wyższą Szkołą Sztuki i Designu oraz w ciągłym kontakcie z 

branżą kreatywną), a następnie od zwiedzania szkoły. Językiem komunikacji był język angielski. 
Rozpoznanie szkoły zaczęlyśmy od biblioteki, gdzie zwróciłyśmy uwagę na pokaźny zasób 

europejskich, branżowych pism oraz albumów, będących inspiracją twórczą dla uczniów (z każdej 
dziedziny sztuk stosowanych, w tym z ceramiki, rzeźby, grafiki i dizajnu) w różnych językach, 

przeważnie w angielskim. Biblioteka dostępna jest cały dzień dla uczniów i nauczycieli, zawierała 
ciekawie i efektownie wyeksponowane woluminy. Następnie obejrzeliśmy stałą ekspozycję wyrobów 

ceramicznych, będącą efektem korzystania z różnych technik i technologii w szkole (rozmaite 
materiały, sposoby wypału, bogactwo kolorystyczne szkliw, wszystko oparte na analizie produktu: 
projekty manualne i 3d). Większość z nich wykorzystywała tajniki tradycyjnej metody zdobienia 

„azulejos", czy wykonywania odcisków „pozytyw-negatyw”, tradycyjnej dla tego regionu Portugalii, 
wynikającej jednak z potrzeb dla rynku lokalnego. Szkoła stale współpracuje z lokalnymi firmami 
ceramicznymi, kształcąc specjalistów oraz nierzadko projektując na ich potrzeby. Zauważyłyśmy 

łączenie technik i materiałów np.: szkło i ceramika, czy ceramika i grafika (metoda nadruku rysunku).



ZWIEDZANIE 
BIBLIOTEKI

STAŁA EKSPOZYCJA 
WYROBÓW 

CERAMICZNYCH





Wnikliwie zapoznaliśmy się z pracowniami, od koncepcyjnych (gdzie powstaj
wstępne projekty 

komputerowe) po rzeźbiarskie, ceramiczne, laboratoria szkliwienia, po kończące 
produkcję - wypału. Szczególnie zainteresowały nas pracownie technologiczne z 
ceramiki, w której opracowywano składy kolorowych szkliw i mas ceramicznych 

(zauważamy brak takich u nas). Pracownie te były bogato wyposażone w niezbędne 
urządzenia do mieszania mas i szkliw oraz urządzenia sprawdzające 

parametry uzyskanej masy: jej gęstość, lepkość i podatność na sposoby formowania.



Miałyśmy okazję do zapoznania się z tzw. linią produkcyjną ceramiki dla określonego 
produktu, w tym przypadku były to wazony. Obejrzałyśmy proces przygotowania masy 

lejnej z użyciem mieszalników 
i kolejno: odlewanie z form gipsowych, doklejanie elementów składowych, odciskanie 

ich z form i masy plastycznej, retuszowanie wyrobu i przygotowanie do suszenia.
Przy okazji obserwowałyśmy jak uczniowie z tej szkoły uczyli się „montowania" 
wyrobów dekoracyjnych, jakimi są charakterystyczne dla tamtego regionu talerze 
ozdobione przestrzennymi motywami „frutti di mare". Nasza grupa również miała 

okazję wypróbować te metody według własnego pomysłu, korzystając z dostępnych w 
tej pracowni form bazowych i elementów dekoracyjnych. Każdy wykonał jeden 

projekt.



Ten dzień poświeciłyśmy na obserwację zajęć z projektowania, również w 
technologiach 3D. Techniki i metody

pracy w ramach tej pracowni przedstawił Paulo Tomas, prowadzący zajęcia z 
projektowania graficznego i multimediów. Poznaliśmy wyposażenie pracowni, w tym 

oprogramowanie, szczególnie interesowały nas programy do multimediów, gdyż jest to 
nowy kierunek w naszej szkole.

Po południu wraz z mentorami i 
grupą młodzieży z naszej szkoły 

przebywającą na stażu 
pojechaliśmy do Lizbony. 

Zwiedzałyśmy miasto i Muzeum 
Narodowe w Lizbonie.





W kolejnym dniu miałyśmy możliwość obserwacji rożnych technik zdobienia ceramiki,
poznałyśmy m.in. tajniki tradycyjnej metody „azulejos”. Następnie zapoznałyśmy się z 
dokumentacją procesu nauczania, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, sposobami  
rekrutacji, archiwizowania prac uczniów i obejrzałyśmy prace archiwalne na terenie 

szkoły.



Po południu realizując program kulturowy pojechałyśmy wraz z grupą na wycieczką do 
pobliskiego Obidos, średniowiecznego miasteczka o niezwykle malowniczym 

położeniu i oryginalnej architekturze.



Ostatni dzień upłynął pod hasłem podsumowania realizacji projektu nauczycielskiego 
typu Job Shadowing, wymianie doświadczeń, ocenie i ewaluacji. 



Podsumowanie
Obserwacja zajęć projektowych w pracowniach ceramicznych i graficznych w trakcie realizacji 

projektów indywidualnych i grupowych w szkole portugalskiej, uwidoczniła różnice w metodach 
i metodologii pracy z uczniami. Projekty wykonywane przez uczniów 

w Caldas, opierają się na technologii charakterystycznej dla tego regionu i wynikają z potrzeby 
rynku lokalnego na takich, a nie innych -- wykształconych pracowników - absolwentów szkoły 

zawodowej. Średnie szkoły artystyczne – zawodowe w Polsce uczą na bazie podstaw 
programowych określonych przez MKiDN, kładąc nacisk na wykształcenie ogólnoplastyczne, 

humanistyczne, a następnie zawodowe. Siatka godzin w Caldas rozbudowana jest o przedmioty 
związane z technologią produktu (np.: sprawdzanie laboratoryjne jakości materiałowej), natomiast 

w kształceniu w Polsce nie ma osobnych godzin przewidzianych na technologie i 
materiałoznawstwo. Współpraca szkoły portugalskiej z przemysłem lokalnym ma swoje 

wieloletnie tradycje, jest naturalna, a powstanie szkoły było następstwem potrzeb lokalnego 
przemysłu i rzemiosła. Przemysł lokalny w naszym kraju od niedawna przeżywa intensywny 
rozwój, związany z otwarciem się na rynki europejskie. Próbujemy nawiązać współpracę z 

rzemiosłem lokalnym. Projekt pogłębił nasze umiejętności językowe w zakresie słownictwa 
zawodowego oraz w zakresie komunikacji bezpośredniej. 

Prezentacja prac uczniów w ostatnim tygodniu, ilość prezentowanych projektów, ich wysoka 
jakość świadczy o konieczności dalszej współpracy i wymiany doświadczeń.



Przebieg stażu

LICEO ARTISTICO "SCUOLA  DEL 
LIBRO" - Urbino, Włochy

Uczestnicy : Anna Maciejowska, Cezary Stojek

Włochy, Urbino – 7.10 – 25.10.2019



Zapoznanie się z bazą dydaktyczną i sprzętową.
Partnerem przyjmującym beneficjentów była Scuola del Libro w Urbino /Włochy/, 

prowadząca, na poziomie średnim – zawodowym kształcenie w zakresie projektowania 
graficznego, multimediów oraz – w oryginalny sposób - prowadząca kierunkowe 

kształcenie w zakresie pełnego edytorstwa  książki, opartego na tradycji rzemieślniczej i 
możliwościach tzw. Książki artystycznej. Szkoła posiada nowoczesne, perfekcyjnie 
wyposażone pracownie prowadzone przez wysoce wyspecjalizowanych fachowców.

Harmonogram:
poznanie szkoły i nauczycieli –

mentorów,
zapoznanie się z możliwościami 

technologicznymi instytucji,
poznanie architektury i konfiguracji 

sprzętowej jednostki,
poznanie zasad BHP w pracowniach,

zapoznanie się ze sposobami archiwizacji 
pracy ucznia,

poznanie uwarunkowań środowiskowych 
związanych z zatrudnianiem       

absolwentów,
sprawdzenie wiedzy i umiejętności 

nabytych podczas wymiany

Pracownia 
serigrafii



Wszystkie punkty harmonogramu realizowane były  w pracowniach instytucji goszczącej.
Podążaliśmy w ślad za mentorami (dla każdego z beneficjentów osobnego), oraz w ślad za 

koordynatorem ( ze strony organizacji przyjmującej) i wykonywaliśmy zadania wedle ich wskazań. 
Przewodnikiem z zakresu historii sztuki była: Loretta Vandi (profesor akademicki i nauczyciel szkoły w 

Urbino), wspomagającym  - nauczyciel historii sztuki Laura Vanni. 
Z zakresu projektowania graficznego i serigrafii Marco Gentilini z zakresu tworzenia książki Andrea 
Passanisi. Koordynatorem realizacji projektu była Stella Portante – nauczyciel języka angielskiego i 

ekspert EPE.
Baza szkoły to dwa budynki gdzie mieszczą się pracownie nauczania artystycznego i ogólnego.

Pracownie graficzne i projektowe pozwalają w doskonałym oświetleniu 
pracować bez względu na porę dnia. Doskonałe oświetlenie potrzebne 

jest w każdej  sytuacji, przy konserwacji książki  a także w trakcie  
działań  introligatorskich, to decyduje  o właściwych warunkach pracy.

Obserwacja zajęć 
warsztatowych 
projektowania 

graficznego



Konfrontacja z różnymi technikami druku artystycznego i wykonaniem 
książki artystycznej.

Podczas stażu poznaliśmy interesujące 
metody kształcenia zawodowego w 

zakresie druku artystycznego i oprawy 
książki. Szczególnie zwróciliśmy uwagę 

na metody przygotowania matryc 
sitodrukowych,  które były naświetlane, 

wypłukiwane, suszone w pracowni druku 
artystycznego.

Kolejnym poznanym procesem było opracowanie 
projektu i oprawa książki artystycznej. Wykonanie 

szczególnie pięknych okładek zwraca uwagę na 
staranność i bardzo doskonale opanowany warsztat 

przez prowadzących zajęcia. W ten sposób 
nauczyciel staje się mistrzem dla słuchających go.



Pracownie druku artystycznego, przygotowujące do druku na wszelkiego typu 
maszynach drukarskich od prostych  prac ręcznych do złożonych związanych z wysoką 
specjalizacją maszyn sitodrukowych, w całości przygotowują do sprawnej organizacji 

procesu kształcenia w zawodzie.

Poznanie całego procesu przygotowania do druku daje możliwość oszacowania i później 
dokładnego określenia czasu jaki potrzebny jest do wykonania zadań bardziej złożonych 

co sprzyja dobrej organizacji procesu technologicznego.



Podczas stażu zapoznaliśmy  się z 
wysoce wyspecjalizowanym 

warsztatem pracy.

Potrzebne jest także do tego 
doskonałe zaplecze technologiczne z 

kadrą, która potrafi rozwiązywać 
zadania nawet przy bardzo 

skomplikowanych jednostkowych  
procesach.



W ramach projektu wymiany doświadczeń zapoznaliśmy się najnowszymi trendami 
opracowywania projektów artystycznych w oparciu o bazę technologiczną instytucji 

przyjmującej, korzystając z pomocy wysoko wykwalifikowanej kadry. Mogliśmy 
obserwować proces nauczania i komunikowania w poszczególnych pracowniach oraz 

sposób korzystania z bogato wyposażonej bazy sprzętowej.
Rozpoznaliśmy i analizowaliśmy program i plan pracy dydaktycznej.

Szczególnie interesowały nas: 
-formy i zakres kształcenia w zakresie 

projektowania graficznego (uwzględniające własną 
tradycję kulturową związaną z opracowaniem  i 

wykonaniem książki ), 
- wspomaganie kształcenia kierunkowego np. 

serigrafią, 
- użycie technik malarskich i działań w zakresie 

różnych technologii sprzymierzonych … 
- zakres  programowy i forma realizacji zajęć z 

historii sztuki.



Ostatecznie dokonaliśmy konfrontacji zarówno metod dydaktycznych, jak 
i bazy i konfiguracji sprzętowej, obserwując zajęcia  i uczestnicząc w nich 

(niekiedy na pozycji słuchacza, niekiedy współprowadzącego i dyskutanta) co-
w założeniu  - powinno doprowadzać do podniesienia poziomu kształcenia 
zawodowego w naszej szkole, a co za tym idzie lepszego przygotowania do 

podjęcia pracy zawodowej przez naszych absolwentów.
Równolegle  do wypełnienia  harmonogramu zadań stażowych własnych i 

zadań uczniowskich  na terenie szkoły, konsekwentnie zrealizowaliśmy 
program  kulturowy; Historia, zabytki i sztuka Urbino i jego okolice, a 

zwłaszcza  Sansepolcro, Monterhi, kładąc akcent na arcydzieła i doskonałość 
sztuki włoskiego renesansu, Asyż z kompleksem architektury sakralnej ( 

wypełnionej protorenesansowym malarstwem freskowym)  oraz urbanistyką 
średniowiecznego miasta na wzgórzu i wreszcie Florencją – jej zabytkami i 

zbiorami sztuki w Galerii  Uffizzi.



Wycieczki  w czasie wolnym od zajęć 

Prezentacja efektów stażu 
dyskusja, ocena, 

ewaluacja



Zakończenie stażu



PODSUMOWANIE

W chwili obecnej postęp techniczny a także szczególny postęp informatyczny wskazują na 
konieczność ciągłego wspierania się wiedzą zdobywaną przez innych użytkowników tych samych 

rozwiązań technicznych. Praca w zespołach, a także wymiana doświadczeń i wskazywanie na 
nowe rozwiązania przez uczestników tych samych projektów wspiera możliwości poznawcze, a 

także percepcyjne.
Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie wraz z powołaniem nowych specjalizacji multimedia 

i mural wymaga przygotowania infrastruktury oraz szkolenia kadry do operowania nowymi 
technikami, a także potrzebuje sprawdzonych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. 

Dlatego w ramach stażu  w szkole o podobnym profilu nauczania i podobnych kierunkach należy 
szczególnie zwrócić uwagę na różnice w procesie nauczania. Bardzo ważnym aspektem jest 

organizacja kształcenia analizowana w kontekście stosowanych baz o nowe technologie i techniki  
w reprezentatywnych pracowniach artystycznych. Ważnym aspektem poznawczym dla każdej 

szkoły artystycznej (bo ważnym zawodowo) jest sposób gromadzenia dokumentacji i prezentacji 
prac artystycznych powstałych w procesie edukacji.

Ostatecznie istotą zrealizowania projektu typu job shadowing (w naszym wypadku) jest 
rozpoznanie relacji zachodzących między założeniami, celami, programami i metodami 

kształcenia a możliwościami technologicznymi, technicznymi i organizacyjnymi oraz tradycją i 
lokalną tendencją estetyczną i artystyczną reprezentowanymi przez partnera (tu Liceo Artistico

„Scuola del Libro”, szkoły ulokowanej w Urbino). Na tej podstawie dokonana analiza 
porównawcza; szkoły i kształcenia w Liceo Artistico „Scuola del Libro” a Zespołem Szkół 

Plastycznych w Częstochowie da możliwość, poza obligatoryjnym, podstawowym programem 
upowszechniania efektów stażu, wdrożenia programu adaptacji doświadczeń w rodzimej 

instytucji. 



Doświadczenie stażystów – nauczycieli projektu job shadowing realizowanego w 
Urbino pozwala sformułowanie programu wdrożenia doświadczeń, wedle, poniżej 

wskazanych zakresów; 
Konsekwentne prowadzenie ucznia od fazy koncepcji do wykonania projektowanego 

przedmiotu z uwzględnieniem osiągnięcia pełnej świadomości związków między 
funkcją a formą przedmiotu, między poziomem artystycznym a znaczeniem formy 

(czyli intelektualna fazą projektu), przy jednoczesnej weryfikacji możliwości i 
celowości użycia materiału.

Uwzględnienie wsparcia przedmiotowego dla szerokiej możliwości wypowiedzi 
artystycznej lub dokumentowania (w szczególności dotyczyć będzie zaangażowania  

serigrafii ). 
Wzmocnienie roli technik graficznych (grafiki warsztatowej) 

- w programie  kształcenia ogólnoplastycznego (np. dla projektowania graficznego jako 
szlachetnej formy ilustracji 

Zadbanie o konsekwentne wprowadzenie ścieżki dotyczącej historii rzemiosła 
artystycznego (dizajnu) do realizowania treści programowych z historii sztuki oraz 

ustalenie formuły zajęć złożonych z trzech  zasadniczych części : 
moduł nauczycielski  - wykład z prezentacją, moduł uczniowski referat z prezentacją , 

moduł wspólny – dyskusja (ćwicząca umiejętności analizowani i syntetyzowania w 
historii sztuki.



Przebieg stażu

HTBLVA fur Kunst und Design Ortweinschule
Graz (AUSTRIA)

Uczestnicy: Karol Nowakowski, Piotr Kaniecki



Placówka przyjmująca

HTBLVA Ortweinschule w Graz to szkoła z wieloletnią tradycją. Uczniowie są  
w różnym przedziale wiekowym. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona, od 

np. tradycyjnych piecy ceramicznych, kół garncarskich, pras do glin do 
nowoczesnych drukarek technologii 3D. Szkoła dysponuje znakomitymi 
warunkami do projektowania i wykonywania wszelkiego typu wyrobów 
ceramicznych, rzeźbiarskich, jubilerskich. Posiada również rewelacyjne 

pracownie multimedialne, pracownie graficzne, fotograficzne, meblarskie oraz 
pracownie o szeroko pojętym nauczaniu projektowania dizajnu opartego na 

nowoczesnych programach komputerowych. Szkoła posiada własne 
laboratoria, pracownie projektowe, wyspecjalizowaną w wielu dziedzinach 

użytkowych kadrę. Jest to partner, z którym już wielokrotnie braliśmy udział w 
organizacji staży. Rolą szkoły Ortweinschule w realizacji projektu jest 

przyjęcie uczestników i koordynacja przebiegu stażu. Zadania instytucji 
przyjmującej obejmują: zapoznanie uczestników z technikami nauczania, oraz 

z nowatorskimi metodami kształcenia zawodowego związanego z całym 
procesem produkcyjnym wraz z zasadami mierzenia jakości materiałowej na 

podstawie sprawdzonych i wyspecjalizowanych metod nauczania.



Transport

Z Częstochowy wyjechaliśmy 20.10.2019 ok. godziny 6.00 pociągiem TLK do 
Katowic. Następnie z  Katowic pociągiem ICC do Wiednia, a z Wiednia 

pociągiem lokalnym do Graz. W Graz byliśmy ok. godziny 17.00.  Z dworca 
udaliśmy się na miejsce zakwaterowania lokalnym autobusem, korzystając         
z grantu. Droga powrotna przedstawiała się w podobny sposób. W trakcie 

stażu, realizując program kulturowy(wyjazdy fakultatywne), korzystaliśmy z 
miejscowych środków komunikacji.



Zakwaterowanie i wyżywienie

Grupa nauczycieli uczestniczących w projekcie typu Job shadowing została 
zakwaterowana w prywatnym mieszkaniu, które buło oddalone od centrum, pięknie 

położone w okolicy parków, pagórków i rzeki.

Baza noclegowa miała bardzo dobre połączenie komunikacyjne,  blisko przystanek 
autobusowy. Bardzo dobre warunki noclegowe. 

Posiłki organizowaliśmy we własnym zakresie wykorzystując otrzymane granty.



Przebieg stażu
W poniedziałek wzięliśmy udział w oficjalnym powitaniu, któremu towarzyszyła 

prezentacja szkoły. Kolejnym punktem spotkania było zapoznanie się z 
harmonogramem  stażu oraz przedstawienie naszych mentorów p Oswalda  Seitingera z 

pracowni malarstwa oraz p Ingolfa Krystiana z pracowni ceramiki. Następnie 
przekazano nam zasady panujące w szkole oraz przedstawiono regulaminy pracowni i 

przepisy BHP. 

Po oficjalnym spotkaniu  z dyrekcją i nauczycielami Ortweinschule zwiedzaliśmy 
pracownie m.in. projektowania 3D, galerię szkoły z pracami zaliczeniowymi, jak 
również mistrzowskimi pracowniami malarskimi, oraz ceramiczno-rzeźbiarskimi. 

Po planowych spotkaniach i zajęciach w szkole,  pojechaliśmy z naszymi 
mentorami oraz uczniami do Wiednia do Muzeum Albertina.



Zwiedzanie szkoły 



W kolejnym dniu rozpoczęliśmy obserwacje zajęć prowadzonych przez 
nauczycieli tamtejszej szkoły. Uczestniczyliśmy w zajęciach z projektowania i 

wykonania wyrobów złotniczych, ceramicznych i w ćwiczeniach w 
pracowniach malarskich.

Pracownie 
ceramiki i malarstwa



Zwiedzaliśmy również okolice miejsca zakwaterowania.

oraz w czasie wolnym muzea w ramach programu kulturowego



Kolejny dzień stażu  przebiegał na obserwacji zajęć w ramach pozyskania wiedzy o 
praktykach, metodach, metodologiach, systemach kształcenia w Europie, przy nauczaniu 

do zawodów kreatywnych. Istotą tych zajęć i aktywnego uczestnictwa w nich było 
podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności w opanowaniu 

najnowszych technik i technologii cyfrowych wykorzystywanych w sztukach pięknych i 
projektowaniu.

Praca nauczycieli z uczniami  podczas wykonywania konkretnego projektu polegała na 
omówieniu źródeł inspiracji oraz realizacji przez ucznia serii szkiców i projektów. 

Wybrane szkice były szczegółowo analizowane. Korekcie zarówno indywidualnej oraz 
grupowej podlegał każdy z etapów realizacji wyrobu ceramicznego czy pracy malarskiej.



Prezentacja druku 3D w ceramicznej masie 
plastycznej oraz przedstawienie zakresu 

możliwości jej działania



Po wnikliwym zapoznaniu się ze szkolną dokumentacją procesu nauczania, 
systemem kształcenia w Austrii, pojechaliśmy z grupą nauczycieli oraz 

naszymi mentorami do Wiednia w celu obserwacji zajęć prowadzonych w 
ramach otwartych dni Uniwersytetu Sztuki Stosowanej /uczelni istniejącej od 

1867. Szczególna uwagę zwróciliśmy na Instytut Sztuk Wizualnych i 
Medialnych, strukturę poszczególnych pracowni oraz wystawę prac studentów.

Zwiedzanie pracowni Uniwersytetu Sztuki 
Stosowanej w Wiedniu



W trakcie trwania kolejnego dnia stażu kontynuowaliśmy obserwację oraz braliśmy czynny 
udział w zajęciach w szkole, w których mogliśmy zapoznać się z korelacją 

międzyprzedmiotową jaka funkcjonuje w Ortweinschule np. pomiędzy pracownią 
malarstwa a ceramiką.

W trakcie tego dnia zapoznaliśmy się również z siatką godzin niezbędnych do realizacji programu 
nauczania. Możliwość uczestnictwa w projekcie daje szansę na zwiększenie zdolności do inicjowania 
zmian w kontekście modernizacji programów nauczania. Wymiana doświadczeń między szkołami ma 

wpływ na innowacyjność pracy i działań na rzecz młodzieży. Intensywność spotkań  i nawiązane relacje z 
nauczycielami z Austrii pozwoliły nam pogłębić znajomość języków obcych. 

Szczególnie interesujące było pozyskanie wiedzy na temat powiązań między kształceniem w zawodach 
kreatywnych a rynkiem pracy.

Po zajęciach w szkole, w ramach kolejnych zajęć udaliśmy się na wycieczkę do zakładów ceramicznych 
w celu poszerzenia wiedzy z zakresu działania zakładów i manufaktur ceramicznych. Dzięki takiej 

współpracy również uczniowie rozpoznają lepiej lokalny rynek pracy. 

korelacja pomiędzy 
malarstwem a ceramiką



Obserwacja zajęć w pracowniach

W trakcie stażu poznaliśmy również indywidualny dorobek projektowy nauczycieli
i absolwentów szkoły.

Uczniowie naszej szkoły/ równolegle realizujący staż 
wraz z nauczycielami/ świetnie sprawdzali się zarówno 

w pracy indywidualnej jak i grupowej, co zostało bardzo 
pozytywnie ocenione. Wspólnie z nauczycielami ze 

szkoły przyjmującej omawialiśmy zajęcia i 
analizowaliśmy szereg szkiców koncepcyjnych uczniów 

austriackich i polskich. Przez cały czas trwania prac 
koncepcyjnych i przygotowawczych obserwowaliśmy  

różne sposoby realizacji wiodącego tematu -
Nowoczesne projektowanie produktu folkowego  w 

wielokulturowej Europie.



W tym dniu odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie stażu
W trakcie oficjalnego spotkania i prezentacji efektów stażu usłyszeliśmy wiele 

pozytywnych słów na temat pracy naszych uczniów oraz ich zaangażowania     w 
zajęcia.

Tego wieczoru wzięliśmy udział wraz z 
kadrą pedagogów i uczniami w 

wernisażu dużej wystawy będącej 
częścią podsumowania programu 
edukacyjnego realizowanego w 

Ortweischule w Graz - wymieniliśmy 
doświadczenia, wspólnie dokonaliśmy 

oceny i ewaluacji.



Podsumowanie
Realizacja projektu w ramach  programu Power Vet na zasadach programu Erasmus+ przyniosła 

pozytywne efekty zarówno dla uczniów oraz nauczycieli jednostki wysyłającej jak i przyjmującej. Z 
obserwacji wynika, że podczas pobytu w Ortweinshule w Graz oprócz rozwijania kompetencji 

pedagogicznych, istotną rolą była wymiana doświadczeń. Obserwowaliśmy sposoby prowadzenia zajęć, 
metody ich realizacji, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych w warunkach pracy zespołowej, oraz 

pomysły na rozwiązywanie konfliktów twórczych. Mięliśmy okazję na zapoznanie się ze standardami 
edukacyjnymi Europy, możliwościami wykorzystania pracowni projektowania z użyciem najnowszych 
technologii, rozwijania znajomości i umiejętności językowych. Doskonaliliśmy swój warsztat językowy 

porozumiewając się w języku angielskim oraz niemieckim.
Konsultacje z Oswaldem Seitingerem ukazujące szerokie zainteresowania artysty, wskazywały drogę 
rozwoju uczniów poprzez obserwacje wieloletnich doświadczeń mistrza. Praca zespołowa uczniów 

dawała możliwości udoskonalania i kreowania własnych pomysłów, gdzie istotnym było projektowanie 
w różnorodnych materiałach - od typowego projektu graficznego poprzez formowanie w przestrzeni 

trójwymiarowej, do tworzenia projektu małych form rzeźbiarskich.
Korzystając z doświadczeń wyniesionych ze szkoły w Graz, zamierzamy wzmocnić korelację 

przedmiotową z innymi przedmiotami artystycznym z historią sztuki włącznie.
Styczność z drukiem 3D z mas ceramicznych oraz zapoznanie się z programami 3D powoduje 

konieczność wprowadzenia do naszej szkoły drukarki 3D, która pobudza wyobraźnię do tworzenia 
obiektów ceramicznych nie tylko z tradycyjnych glin ale także z porcelany co zdecydowanie podniesie 
wartości estetyczne prac ceramicznych. Obserwacje poczynań profesorów i uczniów, ich doświadczenia 
i osiągnięcia będą nam niezwykle pomocne we własnych poczynaniach, pozwolą nam na głębszy rozwój 

wzmacniając warsztat pedagogiczny, podnosząc i wzbogacając jakość pracy nauczyciela, udoskonalą 
posiadaną wiedzę i umiejętności.



Przebieg stażu

Goldschmiedeschule und
Uhrmacherschule

Pforzheim – Niemcy
18.11 – 22.11.2019

uczestnicy: Jacek Gawlak, Radosław Wójcik 



Placówka przyjmująca

Goldschmiedeschule und Uhrmacherschule
Pforzheim - Niemcy

to szkoła z wieloletnią tradycją złotniczą, podobnie jak cały region, 
nazywany „złotym miastem”, uczniowie są  w różnym przedziale 

wiekowym od 16 do 35 lat . Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona, od 
tradycyjnych ok 50 letnich maszyn grawerskich i walcarek, do 

nowoczesnych drukarek technologii 3D. Goldschmiedeschule dysponuje 
znakomitymi warunkami do projektowania i wykonywania wszelkiego typu 
wyrobów złotniczych oraz nauczania projektowania - dizajnu opartego na 

nowoczesnych programach komputerowych w tym 3D. Szkoła posiada 
własne laboratoria, specjalistyczne pracownie projektowe, warsztaty oraz 
świetnie wyszkoloną kadrę pedagogiczną. Szkoła posiada również bogate 

doświadczenia w dziedzinie organizacji staży w ramach programu 
Leonardo da Vinci oraz Erasmus+. Jest to partner, z którym już 

wielokrotnie z sukcesem współpracowaliśmy. Rolą szkoły 
Goldschmiedeschule w realizacji projektu jest przyjęcie uczestników i 

koordynacja przebiegu stażu. 



Zakwaterowanie i wyżywienie

Grupa nauczycieli uczestniczących w projekcie została zakwaterowana w 
schronisku młodzieżowym DJH Jugendherberge - Pforzheim, które położone 

jest w piękniej okolicy parków, pagórków i rzeki .

widok na
schronisko młodzieżowe DJH 

Jugendherberge Pforzheim

Schronisko ma dobre połączenie 
komunikacyjne, blisko przystanek 

autobusowy, dobre warunki noclegowe. W 
miejscu zakwaterowania mieliśmy 

wykupione śniadania oraz obiadokolacje. 
Pozostałe posiłki organizowaliśmy we 

własnym zakresie wykorzystując otrzymane 
kieszonkowe. 



Transport

Z Częstochowy wyjechaliśmy w dniu 17.11.19 o godzinie 8.00. W Pforzheim 
byliśmy 17.11.19 około godziny 19.40. Droga powrotna przedstawiała się 

następująco: wyjazd - 22.11.19 o godzinie 15.40 w kierunku Częstochowy, na 
miejscu byliśmy 23.11.19 około godziny 1.30.

W trakcie stażu po zajęciach, 
zgodnie z harmonogramem, 

realizowaliśmy program 
kulturowy, poruszaliśmy się 

koleją oraz środkami 
komunikacji miejskiej.



W poniedziałek wzięliśmy udział w oficjalnym powitaniu, któremu towarzyszyła 
prezentacja szkoły, kolejnym punktem spotkania było zapoznanie się  z 

harmonogramem  stażu. Przekazano nam zasady jakie panują w szkole, regulaminy 
poszczególnych pracowni i przepisy BHP, przedstawiono nam również system 

klasyfikowania, oceniania oraz dokumentację wewnątrzszkolną. 

Przebieg stażu



Po oficjalnym spotkaniu  z dyrekcją i nauczycielami Goldschmiedeschule m.in. z 
dyrektorem Michaelem Kieferem i nauczycielami: Robem Barneveld (mentor stażu), J. 
Hammerem, E. Schroetelem zwiedzaliśmy pracownie i poznaliśmy organizację szkoły, 
m.in. pracownię praktyk technicznych, projektowania 3D, cyzelowania, grawerowania, 

technik emalierskich, zakuwania kamieni, szlifowania kamieni, galerię szkoły z 
pracami zaliczeniowymi, jak również mistrzowskimi. Szkoła posiada doskonała bazę 

sprzętową; od podstawowych narzędzi złotniczych do maszyn zaawansowanych 
technologicznie jak: lasery, drukarki 3D, palniki wodorotlenowe itp.

Rozmowy i dyskusje z mentorem 
stażu: Robem Barneveldem, który 
odpowiadał na każde poruszone 

przez nas zagadnienie.



Po planowych zajęciach w szkole zwiedzaliśmy najpiękniejsze miejsca Pforzheim (w 
ramach zajęć kulturowych) oraz odbyliśmy wycieczkę do Schmuckmuseum, gdzie 

znajduje się jedna z największych kolekcji biżuterii na świecie. W porach 
popołudniowych wizytowaliśmy również  Karlsruhe oraz Baden Baden ( towarzyszył 
nam mentor stażu Rob Barneveld oraz J. Hammer), gdzie oglądaliśmy m.in. Faberge

Museum, Badisches Landes Museum. W trakcie zajęć rozmawialiśmy na temat 
sposobów współpracy szkoły z przemysłem lokalnym, porównywaliśmy systemy 

kształcenia zawodowego w Niemczech i w Polsce. 

Badisches Landes Museum



Schmuckmuseum
w Pforzheim



Obserwacja 
zajęć:

Pracownie 
warsztatowe –

łańcucha, 
spawania 

laserowego, 
grawerowania



Obserwacja pracy uczniów, którzy 
wykonywali zadania zgodne z 

wytycznymi nauczycieli prowadzących 
oraz zgodnie z programem nauczania. 

Wymiana doświadczeń z nauczycielami 
niemieckimi, na temat programów 

nauczania oraz systemów kształcenia dla 
sztuk stosowanych w zawodach 

kreatywnych .



PRACOWNIA ŁAŃCUCHA

Jedna z kilkunastu 
pracowni tworzenia 

biżuterii.



Obserwacja   zajęć z projektowania i wykonania 
wyrobów złotniczych oraz zajęć z cyzelowania, 
emalii, szlifowania kamieni, projektowania 3D, 

wyrobu łańcucha …
W trakcie trwania zajęć prowadzone są na bieżąco 

korekty, jednak uczniowie nie wykonują 
indywidualnych projektów / tak jak w naszej 

szkole/ lecz projekty zadane przez nauczyciela 
prowadzącego. Indywidualny projekt i wykonanie 
powstaje dopiero podczas egzaminu końcowego 

lub podczas wykonania pracy mistrzowskiej. 



PRACOWNIA EMALIERSKA

Pracownia cyzelowania



W trakcie stażu obserwowaliśmy metody pracy nauczycieli m.in. korektę 
indywidualną,  następnie wspólnie z nauczycielami z Goldschmiedeschule 

omawialiśmy na bieżąco prace projektowe niemieckich uczniów oraz 
realizację projektu przez naszych uczniów, którego cele były ściśle integralne z      

realizowanym niemieckim projektem.



W piątek po południu odbyło się 
seminarium podsumowujące efekty 

realizowanego projektu, wymieniliśmy 
doświadczenia, wspólnie dokonaliśmy 

oceny i ewaluacji.



Uroczyste wręczenie certyfikatów. 



Podsumowanie



Realizacja projektu w ramach programu POWERVET dała wymierne efekty 
zarówno dla nauczycieli organizacji wysyłającej jak i przyjmującej. 

Nauczyciele zapoznali się ze standardami edukacyjnymi Europy, 
możliwościami wykorzystania pracowni, metodami projektowania z użyciem 

najnowszych technologii w tym technologii 3D, poszerzyli umiejętności 
językowe, szczególnie w zakresie słownictwa branżowego. 

Konsultacje technologiczne z Robem Barneveldem – mentorem stażu 
ukazujące szerokie zainteresowania artysty, prace złotnicze w różnorodnych 

materiałach wskazywały drogę rozwoju jego uczniów. Obserwacja pracy 
zespołowej uczniów dawała możliwości udoskonalania i kreowania własnych 
pomysłów gdzie istotnym było projektowanie w różnorodnych materiałach -

od typowego projektu graficznego poprzez formowanie w przestrzeni 
trójwymiarowej, do tworzenia projektu małych form rzeźbiarskich.



Uczniowie kończący edukację w szkole w Pforzheim, dostają zatrudnienie w dużych 
zakładach złotniczych lub otwierają własne zakłady. W szkole w Pforzheim jasno 

określony jest profil absolwenta, który ma jasno określoną ścieżkę kariery zawodowej, 
zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Siatka godzin w Pforzheim rozbudowana 
jest o przedmioty związane z technologią produktu (np.: sprawdzanie laboratoryjne 
jakości materiałowej), materiałoznawstwem, historią sztuki złotnictwa natomiast w 

kształceniu w Polsce nie ma osobnych godzin przewidzianych na technologie i 
materiałoznawstwo. 

Nauczyciele mieli okazję zaprezentować swój dorobek zawodowy wobec nauczycieli 
ze szkoły Pforzheim, jak również tamtejsi nauczyciele zaprezentowali  swoje dzieła 

sztuki złotniczej, przedstawili również prezentacje (portfolia) uczniów szkoły.

Dokonane obserwacje i nabyte umiejętności zostaną wykorzystane w naszej pracowni 
złotniczej. Zamierzamy wzmocnić korelację przedmiotową z innymi przedmiotami 

artystycznymi z historią sztuki włącznie. Zakup do pracowni pieca i emalii 
termoutwardzalnej pozwoli nam w pełni wykorzystać działanie koloru w biżuterii oraz 

maszyn do szlifowania kamieni. Obserwacje poczynań profesorów i uczniów 
niemieckich, ich doświadczenia i osiągnięcia będą nam niezwykle pomocne we własnej 
pracy, poszerzą horyzonty myślenia przestrzennego oraz udoskonalą posiadaną wiedzę 

i umiejętności. Mamy zamiar dokonać  korekty w programie nauczania, co pozwoli 
jeszcze lepiej przygotować ucznia do pracy w zawodach kreatywnych. 



Rezultatem zrealizowanego projektu 
typu Job Shadowing będzie wdrożenie doświadczeń, które :

- zakłada przygotowanie warsztatu animacji w ZSP

- wdrożenie do programów nauczania wykorzystania drukarki 3D

- powiazanie serigrafii z każdą pracownią artystyczną jako zaplecze artystyczne 
umożliwiające przetwarzanie projektów artystycznych w technice serigrafii

- do metody nauczania historii sztuki należy wprowadzić kanon łączący –
wykład nauczyciela z prezentacją opracowaną i przedstawioną przez ucznia

- w jubilerstwie należy w programie przywoływać techniki tradycyjne, 
próbować nauczać metod oprawy kamieni.



Upowszechnianie
Informacje o efektach zrealizowanego projektu będą publikowane w 
czasopismach branżowych, sprawozdaniach, ulotkach, plakatach itp. 

Wykonana została prezentacja multimedialna, która będzie prezentowana 
podczas 

posiedzeń Rady Pedagogicznej, zebrań z rodzicami, dni otwartych szkoły, 
podczas ogólnopolskiego seminarium szkół artystycznych dotyczącego 

kształcenia
w zawodach kreatywnych itd. oraz w obecności zaprzyjaźnionych szkół 

artystycznych.
Prowadzone będą lekcje otwarte prezentujące efekty stażu.

Efekty stażu ukażą się w mediach na poziomie lokalnym oraz regionalnym.
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	Slajd numer 2
	Ogólne założenia programu �
	��Udział w praktykach typu Job Shadowing  pozwolił na zapoznanie się ze sposobami, formami, metodami oraz zakresem pracy z użyciem najnowszych technologii w tym 3D, poznanie systemu (programu) nauczania zawodowego w  europejskich szkołach, umożliwił podniesienie kompetencji zawodowych oraz językowych z zakresie słownictwa branżowego. �Realizacja projektu dała możliwość zgłębienia kanonów pracy nauczycieli �w kształceniu do zawodów kreatywnych w zakresie sztuk stosowanych. �Staże nauczycieli odbyły się równolegle ze stażami uczniów, w ostatnim tygodniu ich pobytu.� Celem dla nauczycieli było pogłębienie poziomu wiedzy z dziedziny kreatywnego projektowania produktu w najnowszych technologiach, poznanie powiązań między kształceniem zawodowym a rynkiem pracy oraz m.in. obserwacja percepcji uczniów instytucji przyjmujących oraz naszych uczniów w sytuacjach zajęć im proponowanych. 
	Harmonogram��CZAS REALIZACJI - 5 DNI ROBOCZYCH�    1/    poznanie szkoły i nauczycieli w organizacjach przyjmujących;�    2/    obserwacja zajęć warsztatowych .�    3/    poznanie możliwości technicznych i technologicznych w nauczaniu projektowania�        w zawodach kreatywnych:�    -  rozpoznanie technik i technologii komputerowych w pracowniach projektowych,�        w tym programy, sprzęt , akcesoria niezbędne w projektowaniu (drukarki i skanery 3D) i inne  innowacyjne rozwiązania dot. projektowania�    -     rozpoznanie europejskich programów nauczania stosowanych w edukacji zawodowej�        /jubiler, ceramik, grafik/, poznanie metod i metodologii stosowanych w nauczaniu zawodów kreatywnych; w tym: siatka godzin , korelacja z innymi przedmiotami.�    -    rozpoznanie sposobów współpracy szkoły z przemysłem lokalnym.�    -    rozpoznanie zagadnienia - jaki jest przyjęty, założony profil absolwenta w kontekście potrzeb zawodowych zgodnie z programem Europa 2020�    -    poznanie sposobów rekrutacji �    -   obserwacja metod pracy nauczycieli m.in. korekta indywidualna.�    -    obserwacja zajęć projektowania w technologiach 3D�    4/    autoprezentacja portfolio absolwentów szkoły oraz indywidualnego dorobku projektowego nauczyciela - projektanta w danej specjalizacji - biorącego udział w projekcie.�    5/     udział w seminarium - podsumowanie realizacji projektu, wymiana doświadczeń, ocena, ewaluacja.
	Zajęcia przygotowujące�do realizacji stażu �
	 Przed wyjazdem zostały zorganizowane zajęcia z języka angielskiego: słownictwo w zakresie branżowym, doskonalenie umiejętności językowych. Zajęcia  prowadzone były przez Marcina Tarkowskiego – przedstawiciela szkoły językowej „DirectMe”. ��Przed wyjazdem zostały również zorganizowane zajęcia kulturowe przybliżające nam historię , kulturę i tradycje �Niemiec, Austrii, Portugalii oraz Włoch.�Zajęcia miały na celu przybliżenie nam specyfiki działań Unii Europejskiej w zakresie  promowania mobilności pracowników na europejskim rynku pracy,  wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
	� � � � ����Centre de Formation Para Industria Caldas da Rainha, Portugalia��Uczestnicy stażu: Justyna Olszewska-Budzik, Elżbieta Siwik, Renata Banaś-Kieca, Aleksandra Rybak�
	Placówka przyjmująca�Staż odbył się w Caldas da Rainha, w średniej zawodowo-technicznej szkole partnerskiej, z którą współpracujemy od wielu lat - Cencal - Centro de Formação Profissional para a Indústria Cerâmica. Cencal to placówka oświatowa wyspecjalizowana w kształceniu zawodowym i ogólnym. Edukacja kończy się podobnie jak u nas dyplomem zawodowym i świadectwem maturalnym. Szkoła dysponuje znakomitymi warunkami do projektowania i realizacji projektów z dziedziny designu (szczególnie dedykowany obszarom ceramiki, szkła oraz grafiki i multimediów). Posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycielską (z doskonałą znajomością języka angielskiego), świetnie wyposażone pracownie, laboratoria, całe zaplecze merytoryczne i techniczne. Szkoła często wykonuje prace na zlecenie dot. produktów, np.: projektowanie dla lokalnego biznesu, czy badanie jakości produktu dla przemysłu, współpracuje z wieloma fabrykami oraz uczelniami w Portugalii: firmą Janela Digital (zajmującą się multimediami, wizualizacjami, projektami przestrzennymi, reklamą mobilną, aplikacjami dla największych firm na świecie), z Fabryką Ceramiki MOLDE oraz szczególnie z Wyższą Szkołą Sztuki i Dizajnu w Caldas.�
	Transport��Droga na miejsce docelowe naszego stażu przebiegała kilku etapowo. Ze szkoły macierzystej dotarłyśmy busem na lotnisko w Katowicach, a stamtąd samolotem do Lizbony. Na lotnisku oczekiwał na nas przedstawiciel szkoły Caldas da Raihna i samochodem dotarłyśmy na miejsce.�Droga powrotna przebiegała w ten sam sposób.��Zakwaterowanie i wyżywienie��Miejscem naszego zakwaterowania podczas stażu był internat szkoły przyjmującej, co umożliwiało nam kontakt ze szkołą bez dodatkowych środków komunikacyjnych, jak też możliwość korzystania z pracowni w godzinach popołudniowych. Warunki były dobre, a wyżywienie organizowałyśmy sobie we własnym zakresie, korzystając z otrzymanych grantów.�
	Przebieg stażu��Przylot do Portugalii i przyjazd do Caldas przebiegł bez zakłóceń. Dotarliśmy na miejsce wieczorem Po przywitaniu zostaliśmy zakwaterowani w internacie.��Dzień następny rozpoczęłyśmy od zapoznania się z naszymi mentorami (Paulo Thomas, Joaquim Vinhais, Ricardo Cordeiro i Pedro Pacheco - kluczowi pracownicy zaangażowani w różne międzynarodowe projekty, osoby kształcące w kierunku kreatywnego projektowania, w bliskim kontakcie z Akademią Sztuk Pięknych, z Wyższą Szkołą Sztuki i Designu oraz w ciągłym kontakcie z branżą kreatywną), a następnie od zwiedzania szkoły. Językiem komunikacji był język angielski. Rozpoznanie szkoły zaczęlyśmy od biblioteki, gdzie zwróciłyśmy uwagę na pokaźny zasób europejskich, branżowych pism oraz albumów, będących inspiracją twórczą dla uczniów (z każdej dziedziny sztuk stosowanych, w tym z ceramiki, rzeźby, grafiki i dizajnu) w różnych językach, przeważnie w angielskim. Biblioteka dostępna jest cały dzień dla uczniów i nauczycieli, zawierała ciekawie i efektownie wyeksponowane woluminy. Następnie obejrzeliśmy stałą ekspozycję wyrobów ceramicznych, będącą efektem korzystania z różnych technik i technologii w szkole (rozmaite materiały, sposoby wypału, bogactwo kolorystyczne szkliw, wszystko oparte na analizie produktu: projekty manualne i 3d). Większość z nich wykorzystywała tajniki tradycyjnej metody zdobienia „azulejos", czy wykonywania odcisków „pozytyw-negatyw”, tradycyjnej dla tego regionu Portugalii, wynikającej jednak z potrzeb dla rynku lokalnego. Szkoła stale współpracuje z lokalnymi firmami ceramicznymi, kształcąc specjalistów oraz nierzadko projektując na ich potrzeby. Zauważyłyśmy łączenie technik i materiałów np.: szkło i ceramika, czy ceramika i grafika (metoda nadruku rysunku).�
	ZWIEDZANIE BIBLIOTEKI�
	Slajd numer 13
	Wnikliwie zapoznaliśmy się z pracowniami, od koncepcyjnych (gdzie powstaj�wstępne projekty �komputerowe) po rzeźbiarskie, ceramiczne, laboratoria szkliwienia, po kończące produkcję - wypału. Szczególnie zainteresowały nas pracownie technologiczne z ceramiki, w której opracowywano składy kolorowych szkliw i mas ceramicznych (zauważamy brak takich u nas). Pracownie te były bogato wyposażone w niezbędne urządzenia do mieszania mas i szkliw oraz urządzenia sprawdzające �parametry uzyskanej masy: jej gęstość, lepkość i podatność na sposoby formowania.�
	Miałyśmy okazję do zapoznania się z tzw. linią produkcyjną ceramiki dla określonego produktu, w tym przypadku były to wazony. Obejrzałyśmy proces przygotowania masy lejnej z użyciem mieszalników �i kolejno: odlewanie z form gipsowych, doklejanie elementów składowych, odciskanie �ich z form i masy plastycznej, retuszowanie wyrobu i przygotowanie do suszenia.�Przy okazji obserwowałyśmy jak uczniowie z tej szkoły uczyli się „montowania" wyrobów dekoracyjnych, jakimi są charakterystyczne dla tamtego regionu talerze ozdobione przestrzennymi motywami „frutti di mare". Nasza grupa również miała okazję wypróbować te metody według własnego pomysłu, korzystając z dostępnych w tej pracowni form bazowych i elementów dekoracyjnych. Każdy wykonał jeden projekt.�
	�Ten dzień poświeciłyśmy na obserwację zajęć z projektowania, również w technologiach 3D. Techniki i metody�pracy w ramach tej pracowni przedstawił Paulo Tomas, prowadzący zajęcia z projektowania graficznego i multimediów. Poznaliśmy wyposażenie pracowni, w tym oprogramowanie, szczególnie interesowały nas programy do multimediów, gdyż jest to nowy kierunek w naszej szkole.
	Slajd numer 17
	W kolejnym dniu miałyśmy możliwość obserwacji rożnych technik zdobienia ceramiki,�poznałyśmy m.in. tajniki tradycyjnej metody „azulejos”. Następnie zapoznałyśmy się z dokumentacją procesu nauczania, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, sposobami  rekrutacji, archiwizowania prac uczniów i obejrzałyśmy prace archiwalne na terenie szkoły.�
	Po południu realizując program kulturowy pojechałyśmy wraz z grupą na wycieczką do pobliskiego Obidos, średniowiecznego miasteczka o niezwykle malowniczym położeniu i oryginalnej architekturze.�
	�Ostatni dzień upłynął pod hasłem podsumowania realizacji projektu nauczycielskiego typu Job Shadowing, wymianie doświadczeń, ocenie i ewaluacji. �
	Podsumowanie�Obserwacja zajęć projektowych w pracowniach ceramicznych i graficznych w trakcie realizacji projektów indywidualnych i grupowych w szkole portugalskiej, uwidoczniła różnice w metodach �i metodologii pracy z uczniami. Projekty wykonywane przez uczniów �w Caldas, opierają się na technologii charakterystycznej dla tego regionu i wynikają z potrzeby rynku lokalnego na takich, a nie innych -- wykształconych pracowników - absolwentów szkoły zawodowej. Średnie szkoły artystyczne – zawodowe w Polsce uczą na bazie podstaw programowych określonych przez MKiDN, kładąc nacisk na wykształcenie ogólnoplastyczne, humanistyczne, a następnie zawodowe. Siatka godzin w Caldas rozbudowana jest o przedmioty związane z technologią produktu (np.: sprawdzanie laboratoryjne jakości materiałowej), natomiast w kształceniu w Polsce nie ma osobnych godzin przewidzianych na technologie i materiałoznawstwo. Współpraca szkoły portugalskiej z przemysłem lokalnym ma swoje wieloletnie tradycje, jest naturalna, a powstanie szkoły było następstwem potrzeb lokalnego przemysłu i rzemiosła. Przemysł lokalny w naszym kraju od niedawna przeżywa intensywny rozwój, związany z otwarciem się na rynki europejskie. Próbujemy nawiązać współpracę z rzemiosłem lokalnym. Projekt pogłębił nasze umiejętności językowe w zakresie słownictwa zawodowego oraz w zakresie komunikacji bezpośredniej. �Prezentacja prac uczniów w ostatnim tygodniu, ilość prezentowanych projektów, ich wysoka jakość świadczy o konieczności dalszej współpracy i wymiany doświadczeń.
	�  �  � �Przebieg stażu��LICEO ARTISTICO "SCUOLA  DEL LIBRO" - Urbino, Włochy��Uczestnicy : Anna Maciejowska, Cezary Stojek� � ���������Włochy, Urbino –  7.10 – 25.10.2019�
	Zapoznanie się z bazą dydaktyczną i sprzętową.�Partnerem przyjmującym beneficjentów była Scuola del Libro w Urbino /Włochy/, prowadząca, na poziomie średnim – zawodowym kształcenie w zakresie projektowania graficznego, multimediów oraz –  w oryginalny sposób -  prowadząca kierunkowe kształcenie w zakresie pełnego edytorstwa  książki, opartego na tradycji rzemieślniczej i możliwościach tzw. Książki artystycznej. Szkoła posiada nowoczesne, perfekcyjnie wyposażone pracownie prowadzone przez wysoce wyspecjalizowanych fachowców.�
	Wszystkie punkty harmonogramu realizowane były  w pracowniach instytucji goszczącej.�Podążaliśmy w ślad za mentorami (dla każdego z beneficjentów osobnego), oraz w ślad za koordynatorem ( ze strony organizacji przyjmującej) i wykonywaliśmy zadania wedle ich wskazań. Przewodnikiem z zakresu historii sztuki była: Loretta Vandi (profesor akademicki i nauczyciel szkoły w Urbino), wspomagającym  - nauczyciel historii sztuki Laura Vanni. �Z zakresu projektowania graficznego i serigrafii Marco Gentilini z zakresu tworzenia książki Andrea Passanisi. Koordynatorem realizacji projektu była Stella Portante – nauczyciel języka angielskiego i ekspert EPE.�Baza szkoły to dwa budynki gdzie mieszczą się pracownie nauczania artystycznego i ogólnego.
	Konfrontacja z różnymi technikami druku artystycznego i wykonaniem książki artystycznej.
	Pracownie druku artystycznego, przygotowujące do druku na wszelkiego typu maszynach drukarskich od prostych  prac ręcznych do złożonych związanych z wysoką specjalizacją maszyn sitodrukowych, w całości przygotowują do sprawnej organizacji procesu kształcenia w zawodzie.�
	Podczas stażu zapoznaliśmy  się z wysoce wyspecjalizowanym warsztatem pracy.�
	W ramach projektu wymiany doświadczeń zapoznaliśmy się najnowszymi trendami opracowywania projektów artystycznych w oparciu o bazę technologiczną instytucji przyjmującej, korzystając z pomocy wysoko wykwalifikowanej kadry. Mogliśmy obserwować proces nauczania i komunikowania w poszczególnych pracowniach oraz sposób korzystania z bogato wyposażonej bazy sprzętowej.�Rozpoznaliśmy i analizowaliśmy program i plan pracy dydaktycznej.�
	Ostatecznie dokonaliśmy konfrontacji zarówno metod dydaktycznych, jak i bazy i konfiguracji sprzętowej, obserwując zajęcia  i uczestnicząc w nich (niekiedy na pozycji słuchacza, niekiedy współprowadzącego i dyskutanta) co- w założeniu  - powinno doprowadzać do podniesienia poziomu kształcenia zawodowego w naszej szkole, a co za tym idzie lepszego przygotowania do podjęcia pracy zawodowej przez naszych absolwentów.�Równolegle  do wypełnienia  harmonogramu zadań stażowych własnych i zadań uczniowskich  na terenie szkoły, konsekwentnie zrealizowaliśmy program  kulturowy; Historia, zabytki i sztuka Urbino i jego okolice, a zwłaszcza  Sansepolcro, Monterhi, kładąc akcent na arcydzieła i doskonałość sztuki włoskiego renesansu, Asyż z kompleksem architektury sakralnej ( wypełnionej protorenesansowym malarstwem freskowym)  oraz urbanistyką średniowiecznego miasta na wzgórzu i wreszcie Florencją – jej zabytkami i zbiorami sztuki w Galerii  Uffizzi.�
	Slajd numer 30
	Zakończenie stażu
	PODSUMOWANIE��W chwili obecnej postęp techniczny a także szczególny postęp informatyczny wskazują na konieczność ciągłego wspierania się wiedzą zdobywaną przez innych użytkowników tych samych rozwiązań technicznych. Praca w zespołach, a także wymiana doświadczeń i wskazywanie na nowe rozwiązania przez uczestników tych samych projektów wspiera możliwości poznawcze, a także percepcyjne.�Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie wraz z powołaniem nowych specjalizacji multimedia i mural wymaga przygotowania infrastruktury oraz szkolenia kadry do operowania nowymi technikami, a także potrzebuje sprawdzonych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Dlatego w ramach stażu  w szkole o podobnym profilu nauczania i podobnych kierunkach należy szczególnie zwrócić uwagę na różnice w procesie nauczania. Bardzo ważnym aspektem jest organizacja kształcenia analizowana w kontekście stosowanych baz o nowe technologie i techniki  w reprezentatywnych pracowniach artystycznych. Ważnym aspektem poznawczym dla każdej szkoły artystycznej (bo ważnym zawodowo) jest sposób gromadzenia dokumentacji i prezentacji prac artystycznych powstałych w procesie edukacji.�Ostatecznie istotą zrealizowania projektu typu job shadowing  (w naszym wypadku) jest rozpoznanie relacji zachodzących między założeniami, celami, programami i metodami kształcenia a możliwościami technologicznymi, technicznymi i organizacyjnymi oraz tradycją i lokalną tendencją estetyczną i artystyczną reprezentowanymi przez partnera (tu Liceo Artistico „Scuola del Libro”, szkoły ulokowanej w Urbino). Na tej podstawie dokonana analiza porównawcza; szkoły i kształcenia w Liceo Artistico „Scuola del Libro” a Zespołem Szkół Plastycznych w Częstochowie da możliwość, poza obligatoryjnym, podstawowym programem upowszechniania efektów stażu, wdrożenia programu adaptacji doświadczeń w rodzimej instytucji. �
	Doświadczenie stażystów – nauczycieli projektu job shadowing realizowanego w Urbino pozwala sformułowanie programu wdrożenia doświadczeń, wedle, poniżej wskazanych zakresów; �Konsekwentne prowadzenie ucznia od fazy koncepcji do wykonania projektowanego przedmiotu z uwzględnieniem osiągnięcia pełnej świadomości związków między funkcją a formą przedmiotu, między poziomem artystycznym a znaczeniem formy (czyli intelektualna fazą projektu), przy jednoczesnej weryfikacji możliwości i celowości użycia materiału.�Uwzględnienie wsparcia przedmiotowego dla szerokiej możliwości wypowiedzi artystycznej lub dokumentowania (w szczególności dotyczyć będzie zaangażowania  serigrafii ). �Wzmocnienie roli technik graficznych (grafiki warsztatowej) �- w programie  kształcenia ogólnoplastycznego (np. dla projektowania graficznego jako szlachetnej formy ilustracji �Zadbanie o konsekwentne wprowadzenie ścieżki dotyczącej historii rzemiosła artystycznego (dizajnu) do realizowania treści programowych z historii sztuki oraz ustalenie formuły zajęć złożonych z trzech  zasadniczych części : �moduł nauczycielski  - wykład z prezentacją, moduł uczniowski referat z prezentacją , moduł wspólny – dyskusja (ćwicząca umiejętności analizowani i syntetyzowania w historii sztuki.
	Slajd numer 34
	Placówka przyjmująca� �HTBLVA Ortweinschule w Graz to szkoła z wieloletnią tradycją. Uczniowie są  w różnym przedziale wiekowym. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona, od np. tradycyjnych piecy ceramicznych, kół garncarskich, pras do glin do nowoczesnych drukarek technologii 3D. Szkoła dysponuje znakomitymi warunkami do projektowania i wykonywania wszelkiego typu wyrobów ceramicznych, rzeźbiarskich, jubilerskich. Posiada również rewelacyjne pracownie multimedialne, pracownie graficzne, fotograficzne, meblarskie oraz pracownie o szeroko pojętym nauczaniu projektowania dizajnu opartego na nowoczesnych programach komputerowych. Szkoła posiada własne laboratoria, pracownie projektowe, wyspecjalizowaną w wielu dziedzinach użytkowych kadrę. Jest to partner, z którym już wielokrotnie braliśmy udział w organizacji staży. Rolą szkoły Ortweinschule w realizacji projektu jest przyjęcie uczestników i koordynacja przebiegu stażu. Zadania instytucji przyjmującej obejmują: zapoznanie uczestników z technikami nauczania, oraz z nowatorskimi metodami kształcenia zawodowego związanego z całym procesem produkcyjnym wraz z zasadami mierzenia jakości materiałowej na podstawie sprawdzonych i wyspecjalizowanych metod nauczania.�
	Transport��Z Częstochowy wyjechaliśmy 20.10.2019 ok. godziny 6.00 pociągiem TLK do Katowic. Następnie z  Katowic pociągiem ICC do Wiednia, a z Wiednia pociągiem lokalnym do Graz. W Graz byliśmy ok. godziny 17.00.  Z dworca udaliśmy się na miejsce zakwaterowania lokalnym autobusem, korzystając         z grantu. Droga powrotna przedstawiała się w podobny sposób. W trakcie stażu, realizując program kulturowy(wyjazdy fakultatywne), korzystaliśmy z miejscowych środków komunikacji.�
	Zakwaterowanie i wyżywienie��Grupa nauczycieli uczestniczących w projekcie typu Job shadowing została zakwaterowana w prywatnym mieszkaniu, które buło oddalone od centrum, pięknie położone w okolicy parków, pagórków i rzeki.�
	Przebieg stażu�W poniedziałek wzięliśmy udział w oficjalnym powitaniu, któremu towarzyszyła prezentacja szkoły. Kolejnym punktem spotkania było zapoznanie się z harmonogramem  stażu oraz przedstawienie naszych mentorów p Oswalda  Seitingera z pracowni malarstwa oraz p Ingolfa Krystiana z pracowni ceramiki. Następnie przekazano nam zasady panujące w szkole oraz przedstawiono regulaminy pracowni i przepisy BHP. �
	Zwiedzanie szkoły �
	� �W kolejnym dniu rozpoczęliśmy obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli tamtejszej szkoły. Uczestniczyliśmy w zajęciach z projektowania i wykonania wyrobów złotniczych, ceramicznych i w ćwiczeniach w pracowniach malarskich.�
	Zwiedzaliśmy również okolice miejsca zakwaterowania.�
	�	�Kolejny dzień stażu  przebiegał na obserwacji zajęć w ramach pozyskania wiedzy o praktykach, metodach, metodologiach, systemach kształcenia w Europie, przy nauczaniu do zawodów kreatywnych. Istotą tych zajęć i aktywnego uczestnictwa w nich było podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności w opanowaniu najnowszych technik i technologii cyfrowych wykorzystywanych w sztukach pięknych i projektowaniu.�Praca nauczycieli z uczniami  podczas wykonywania konkretnego projektu polegała na omówieniu źródeł inspiracji oraz realizacji przez ucznia serii szkiców i projektów. Wybrane szkice były szczegółowo analizowane. Korekcie zarówno indywidualnej oraz grupowej podlegał każdy z etapów realizacji wyrobu ceramicznego czy pracy malarskiej.��
	Prezentacja druku 3D w ceramicznej masie plastycznej oraz przedstawienie zakresu możliwości jej działania�
	�Po wnikliwym zapoznaniu się ze szkolną dokumentacją procesu nauczania, systemem kształcenia w Austrii, pojechaliśmy z grupą nauczycieli oraz naszymi mentorami do Wiednia w celu obserwacji zajęć prowadzonych w ramach otwartych dni Uniwersytetu Sztuki Stosowanej /uczelni istniejącej od 1867. Szczególna uwagę zwróciliśmy na Instytut Sztuk Wizualnych i Medialnych, strukturę poszczególnych pracowni oraz wystawę prac studentów.
	� �W trakcie trwania kolejnego dnia stażu kontynuowaliśmy obserwację oraz braliśmy czynny udział w zajęciach w szkole, w których mogliśmy zapoznać się z korelacją międzyprzedmiotową jaka funkcjonuje w Ortweinschule np. pomiędzy pracownią malarstwa a ceramiką.�
	Obserwacja zajęć w pracowniach�
	� �W tym dniu odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie stażu�W trakcie oficjalnego spotkania i prezentacji efektów stażu usłyszeliśmy wiele pozytywnych słów na temat pracy naszych uczniów oraz ich zaangażowania     w zajęcia.�
	Podsumowanie�Realizacja projektu w ramach  programu Power Vet na zasadach programu Erasmus+ przyniosła pozytywne efekty zarówno dla uczniów oraz nauczycieli jednostki wysyłającej jak i przyjmującej. Z obserwacji wynika, że podczas pobytu w Ortweinshule w Graz oprócz rozwijania kompetencji pedagogicznych, istotną rolą była wymiana doświadczeń. Obserwowaliśmy sposoby prowadzenia zajęć, metody ich realizacji, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych w warunkach pracy zespołowej, oraz pomysły na rozwiązywanie konfliktów twórczych. Mięliśmy okazję na zapoznanie się ze standardami edukacyjnymi Europy, możliwościami wykorzystania pracowni projektowania z użyciem najnowszych technologii, rozwijania znajomości i umiejętności językowych. Doskonaliliśmy swój warsztat językowy porozumiewając się w języku angielskim oraz niemieckim.�Konsultacje z Oswaldem Seitingerem ukazujące szerokie zainteresowania artysty, wskazywały drogę rozwoju uczniów poprzez obserwacje wieloletnich doświadczeń mistrza. Praca zespołowa uczniów dawała możliwości udoskonalania i kreowania własnych pomysłów, gdzie istotnym było projektowanie   w różnorodnych materiałach - od typowego projektu graficznego poprzez formowanie w przestrzeni trójwymiarowej, do tworzenia projektu małych form rzeźbiarskich.�Korzystając z doświadczeń wyniesionych ze szkoły w Graz, zamierzamy wzmocnić korelację przedmiotową z innymi przedmiotami artystycznym z historią sztuki włącznie.�Styczność z drukiem 3D z mas ceramicznych oraz zapoznanie się z programami 3D powoduje konieczność wprowadzenia do naszej szkoły drukarki 3D, która pobudza wyobraźnię do tworzenia obiektów ceramicznych nie tylko z tradycyjnych glin ale także z porcelany co zdecydowanie podniesie wartości estetyczne prac ceramicznych. Obserwacje poczynań profesorów i uczniów, ich doświadczenia   i osiągnięcia będą nam niezwykle pomocne we własnych poczynaniach, pozwolą nam na głębszy rozwój wzmacniając warsztat pedagogiczny, podnosząc i wzbogacając jakość pracy nauczyciela, udoskonalą posiadaną wiedzę i umiejętności.
	Przebieg stażu��Goldschmiedeschule und Uhrmacherschule �Pforzheim – Niemcy�18.11 – 22.11.2019� �uczestnicy: Jacek Gawlak, Radosław Wójcik 
	Placówka przyjmująca��Goldschmiedeschule und Uhrmacherschule �Pforzheim - Niemcy�to szkoła z wieloletnią tradycją złotniczą, podobnie jak cały region, nazywany „złotym miastem”, uczniowie są  w różnym przedziale wiekowym od 16 do 35 lat . Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona, od tradycyjnych ok 50 letnich maszyn grawerskich i walcarek, do nowoczesnych drukarek technologii 3D. Goldschmiedeschule dysponuje znakomitymi warunkami do projektowania i wykonywania wszelkiego typu wyrobów złotniczych oraz nauczania projektowania -  dizajnu opartego na nowoczesnych programach komputerowych w tym 3D. Szkoła posiada własne laboratoria, specjalistyczne pracownie projektowe, warsztaty oraz świetnie wyszkoloną kadrę pedagogiczną. Szkoła posiada również bogate doświadczenia w dziedzinie organizacji staży w ramach programu Leonardo da Vinci oraz Erasmus+. Jest to partner, z którym już wielokrotnie z sukcesem współpracowaliśmy. Rolą szkoły Goldschmiedeschule w realizacji projektu jest przyjęcie uczestników i koordynacja przebiegu stażu. �
	Zakwaterowanie i wyżywienie� �Grupa nauczycieli uczestniczących w projekcie została zakwaterowana w schronisku młodzieżowym DJH Jugendherberge - Pforzheim, które położone jest w piękniej okolicy parków, pagórków i rzeki .
	Transport��Z Częstochowy wyjechaliśmy w dniu 17.11.19 o godzinie 8.00. W Pforzheim byliśmy 17.11.19 około godziny 19.40. Droga powrotna przedstawiała się następująco: wyjazd - 22.11.19 o godzinie 15.40 w kierunku Częstochowy, na miejscu byliśmy 23.11.19 około godziny 1.30.���
	W poniedziałek wzięliśmy udział w oficjalnym powitaniu, któremu towarzyszyła prezentacja szkoły, kolejnym punktem spotkania było zapoznanie się  z harmonogramem  stażu. Przekazano nam zasady jakie panują w szkole, regulaminy poszczególnych pracowni i przepisy BHP, przedstawiono nam również system klasyfikowania, oceniania oraz dokumentację wewnątrzszkolną. 
	Po oficjalnym spotkaniu  z dyrekcją i nauczycielami Goldschmiedeschule m.in. z dyrektorem Michaelem Kieferem i nauczycielami: Robem Barneveld (mentor stażu), J. Hammerem, E. Schroetelem zwiedzaliśmy pracownie i poznaliśmy organizację szkoły, m.in. pracownię praktyk technicznych, projektowania 3D, cyzelowania, grawerowania, technik emalierskich, zakuwania kamieni, szlifowania kamieni, galerię szkoły z pracami zaliczeniowymi, jak również mistrzowskimi. Szkoła posiada doskonała bazę sprzętową; od podstawowych narzędzi złotniczych do maszyn zaawansowanych technologicznie jak: lasery, drukarki 3D, palniki wodorotlenowe itp.�
	Po planowych zajęciach w szkole zwiedzaliśmy najpiękniejsze miejsca Pforzheim (w ramach zajęć kulturowych) oraz odbyliśmy wycieczkę do Schmuckmuseum, gdzie znajduje się jedna z największych kolekcji biżuterii na świecie. W porach popołudniowych wizytowaliśmy również  Karlsruhe oraz Baden Baden ( towarzyszył nam mentor stażu Rob Barneveld oraz J. Hammer), gdzie oglądaliśmy m.in. Faberge Museum, Badisches Landes Museum. W trakcie zajęć rozmawialiśmy na temat sposobów współpracy szkoły z przemysłem lokalnym, porównywaliśmy systemy kształcenia zawodowego w Niemczech i w Polsce. �
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	Obserwacja   zajęć z projektowania i wykonania wyrobów złotniczych oraz zajęć z cyzelowania, emalii, szlifowania kamieni, projektowania 3D, wyrobu łańcucha …�W trakcie trwania zajęć prowadzone są na bieżąco korekty, jednak uczniowie nie wykonują indywidualnych projektów / tak jak w naszej szkole/ lecz projekty zadane przez nauczyciela prowadzącego. Indywidualny projekt i wykonanie powstaje dopiero podczas egzaminu końcowego lub podczas wykonania pracy mistrzowskiej. 
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	W trakcie stażu obserwowaliśmy metody pracy nauczycieli m.in. korektę indywidualną,  następnie wspólnie z nauczycielami z Goldschmiedeschule omawialiśmy na bieżąco prace projektowe niemieckich uczniów oraz realizację projektu przez naszych uczniów, którego cele były ściśle integralne z      realizowanym niemieckim projektem.
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	Uroczyste wręczenie certyfikatów. �  �
	Podsumowanie
	Realizacja projektu w ramach programu POWERVET dała wymierne efekty zarówno dla nauczycieli organizacji wysyłającej jak i przyjmującej. Nauczyciele zapoznali się ze standardami edukacyjnymi Europy, możliwościami wykorzystania pracowni, metodami projektowania z użyciem najnowszych technologii w tym technologii 3D, poszerzyli umiejętności językowe, szczególnie w zakresie słownictwa branżowego. �Konsultacje technologiczne z Robem Barneveldem – mentorem stażu ukazujące szerokie zainteresowania artysty, prace złotnicze w różnorodnych materiałach wskazywały drogę rozwoju jego uczniów. Obserwacja pracy zespołowej uczniów dawała możliwości udoskonalania i kreowania własnych pomysłów gdzie istotnym było projektowanie w różnorodnych materiałach - od typowego projektu graficznego poprzez formowanie w przestrzeni trójwymiarowej, do tworzenia projektu małych form rzeźbiarskich.
	Uczniowie kończący edukację w szkole w Pforzheim, dostają zatrudnienie w dużych zakładach złotniczych lub otwierają własne zakłady. W szkole w Pforzheim jasno określony jest profil absolwenta, który ma jasno określoną ścieżkę kariery zawodowej, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Siatka godzin w Pforzheim rozbudowana jest o przedmioty związane z technologią produktu (np.: sprawdzanie laboratoryjne jakości materiałowej), materiałoznawstwem, historią sztuki złotnictwa natomiast w kształceniu w Polsce nie ma osobnych godzin przewidzianych na technologie i materiałoznawstwo. �Nauczyciele mieli okazję zaprezentować swój dorobek zawodowy wobec nauczycieli ze szkoły Pforzheim, jak również tamtejsi nauczyciele zaprezentowali  swoje dzieła sztuki złotniczej, przedstawili również prezentacje (portfolia) uczniów szkoły.��Dokonane obserwacje i nabyte umiejętności zostaną wykorzystane w naszej pracowni złotniczej. Zamierzamy wzmocnić korelację przedmiotową z innymi przedmiotami artystycznymi z historią sztuki włącznie. Zakup do pracowni pieca i emalii termoutwardzalnej pozwoli nam w pełni wykorzystać działanie koloru w biżuterii oraz maszyn do szlifowania kamieni. Obserwacje poczynań profesorów i uczniów niemieckich, ich doświadczenia i osiągnięcia będą nam niezwykle pomocne we własnej pracy, poszerzą horyzonty myślenia przestrzennego oraz udoskonalą posiadaną wiedzę i umiejętności. Mamy zamiar dokonać  korekty w programie nauczania, co pozwoli jeszcze lepiej przygotować ucznia do pracy w zawodach kreatywnych. �
	Rezultatem zrealizowanego projektu �typu Job Shadowing będzie wdrożenie doświadczeń, które :��- zakłada przygotowanie warsztatu animacji w ZSP��- wdrożenie do programów nauczania wykorzystania drukarki 3D��- powiazanie serigrafii z każdą pracownią artystyczną jako zaplecze artystyczne umożliwiające przetwarzanie projektów artystycznych w technice serigrafii��- do metody nauczania historii sztuki należy wprowadzić kanon łączący – wykład nauczyciela z prezentacją opracowaną i przedstawioną przez ucznia��- w jubilerstwie należy w programie przywoływać techniki tradycyjne, próbować nauczać metod oprawy kamieni.
	Upowszechnianie��Informacje o efektach zrealizowanego projektu będą publikowane w czasopismach branżowych, sprawozdaniach, ulotkach, plakatach itp. �Wykonana została prezentacja multimedialna, która będzie prezentowana podczas �posiedzeń Rady Pedagogicznej, zebrań z rodzicami, dni otwartych szkoły, �podczas ogólnopolskiego seminarium szkół artystycznych dotyczącego kształcenia� w zawodach kreatywnych itd. oraz w obecności zaprzyjaźnionych szkół  artystycznych.�Prowadzone będą lekcje otwarte prezentujące efekty stażu.�Efekty stażu ukażą się w mediach na poziomie lokalnym oraz regionalnym.�

