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Sprawozdanie ze stażu nauczycielskiego w miejscowości URBINO 
SZKOŁA KSIĄŻKI 

 
Wykorzystanie najnowszych technik magazynowania i  przetwarzania 
danych cyfrowych w procesie DTP. 
 
Raport zawiera: 
1) Cele projektu.  
2) Zapoznanie się z bazą dydaktyczną i sprzętową. 
3) Konfrontacja z różnymi technikami magazynowania i przetwarzania danych 

cyfrowych w procesie DTP. 
4) Zapoznanie z najnowszymi trendami w przetwarzaniu danych cyfrowych w 

procesie DTP. 
5) Korzystanie z pomocy wysoko wykwalifikowanej kadry. 
6) Efekty i ewaluacja wymiany doświadczeń w ramach projektu. 
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Cele projektu. 
 

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 stojąc w przededniu szerokiej 
rozbudowy  a szczególnie rozbudowy infrastruktury technologicznej związanej 
z nauczaniem młodzieży, szkoleniem związanym z technikami DTP, a także 
produkcją w minimalnym zakresie potrzebuje sprawdzonych rozwiązań 
technologicznych, a także organizacyjnych.  

Mając na uwadze te wstępne określenia zakresu potrzeb należało 
uszczegółowić cele pośrednie, a także wskazać konkretne rozwiązania zagadnień już 
teraz widocznych na etapie planowania i wstępnego projektu rozbudowy szko ły. 

W chwili obecnej stan sieci komputerowej a także sprzętu komputerowego oraz 
jego oprogramowania nie jest w stanie dać nam rozwiązania zagadnień jakich 
spodziewamy się mieć więcej w czasie kiedy zostaną zakupione docelowe 
urządzenia jako wyposażenie pracowni a także elementy sieci komputerowej. 
W chwili obecnej stan posiadania sprzętu nie daje szansy na prawidłowe 
zaprojektowanie i późniejsze korzystanie z urządzeń . Dla tego też w ramach stażu  
w szkołach o podobnym profilu nauczania, a także podobnych kierunkach 
zmierzających doi ujednolicenia parku urządzeń do przenoszenia, gromadzenia 
a także przygotowywania dokumentów do druku, ich wykonywaniu, a na końcu także 
zamknięcia procesu edycji gotowym produktem o szczególnie doskona łych walorach 
estetycznych i doskonałej jakości w połączeniu z wysokimi walorach artystycznymi.  
Cel można byłoby określić w kilu płaszczyznach:  

- z jednej strony było to oszacowanie naszych potrzeb w celu zapewnienia 
odpowiedniej bazy materialnej do realizacji podstawy programowej w programie 
nauczania w naszej szkole. 

- z drugiej strony ważny dla nas aspekt sprawy to jest organizacja procesu 
kształcenia w połączeniu z procesem produkcyjnym na wyspecjalizowanym sprzęcie. 

- trzeci zaś element naszych dociekań to sposób gromadzenia dokumentacji 
elektronicznej, jej rozpowszechnianiu, a także magazynowaniu dokumentów 
elektronicznych i materialnych wytworów procesu edukacji m łodzieży w szkołach 
zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem szkoły zarówno w Urbino jak 
i w Stuttgarcie. 

Ocena jakości i porównanie elementów tworzonych w podobnych technologiach  
w trzech zgoła różnych krajach gdzie technologia, stan kultury technicznej, a także 
park maszynowy w sposób szczególny wp ływają na efekty działań edukacyjnych 

 
 

Zapoznanie się z bazą dydaktyczną i sprzętową. 
 
 W Zespole Szkół Plastycznych w Częstochowie – kształci się młodzież  na 

poziomie średniej szkoły artystyczno - zawodowej, a beneficjentami stażu byli 
nauczyciele grafiki użytkowej, informatyki i fotografii przygotowujący zawodowo 
uczniów kierunku – grafika użytkowa - formy wydawnicze w/w szkoły.   

Partnerami przyjmującymi beneficjentów byli Scuola del Libro w Urbino 
/Włochy/, prowadzące na poziomie średnim- zawodowym kształcenie w zakresie 
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projektowania graficznego. Posiadają  one nowoczesne, perfekcyjnie wyposażone 
pracownie prowadzone przez wysoce wyspecjalizowanych fachowców.  

Baza szkoły to budynek w części jeszcze nie zakończony w wykonaniu 
pełnego projektu. Na czterech kondygnacjach znajduje się w zabudowie tarasowej 
kilkanaście pracowni w tym pracownie 
nauczania ogólnego.  

Pracownie te to pomieszczenia 
wszystkie  ze wspólnym dachem (pomaga 
to szybkiej komunikacji a także doskonały 
naświetleniu wszystkich sal jednakowo).  

 
Pracownia rysunku i projektowania 

pozwalają w doskonałym oświetleniu 
pracować bez względu na porę dnia. 
Doskonałe oświetlenie potrzebne jest w 
każdej  sytuacji. Przy konserwacji książki 
a także przy pracy w trakcie oprawiania 
także stanowi to dobrych warunkach pracy. 

 
Praca w ważnych punktach szkoły a więc w pracowniach przygotowujących do 

druku na wszelkiego typu maszynach drukarskich od prostych  prac ręcznych do 
złożonych związanych z wysoka specjalizacja  maszyn offsetowych w ca łości 
przygotowuje do wprawnej organizacji procesu kszta łcenia 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. 

 
 
Druk a wcześniej skład i oprawa 

łącznie z wykonaniem 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   
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Podczas stażu zapoznaliśmy  się z wysoce wyspecjalizowanym warsztatem 

pracy, w tym szczególnie ze sposobami konfiguracji i administracji sieci 
komputerowych, oraz sposobami efektywnego ich wykorzystania w nauczaniu grafiki 
użytkowej i składu publikacji (DTP).  

 
Konfrontacja z różnymi technikami magazynowania i przetwarzania danych 

cyfrowych w procesie DTP. 
 
Poznaliśmy  metody kształcenia 

zawodowego, wykorzystujące najnowsze 
techniki magazynowania i przetwarzania 
danych planując ich przetransponowanie 
do szkolnego programu nauczania na 
kierunek grafika użytkowa – formy 
wydawnicze.  

 
Dotychczasowe doświadczenia i 

rosnące zainteresowanie kierunkiem 
potwierdzają   

słuszność jego wprowadzenia. I tak 
przyglądając się i wysłuchując przekazy 
od doświadczonych w pracy nauczycieli można było wyciągnąć wnioski w których 
zawarta będzie główna myśl. Oparcie o technologię nie wystarczy. Potrzebny jest 
także do tego doskonałe zaplecze technologiczne z kadrą która potrafi rozwiązywać 
zadania nawet przy bardzo skomplikowanych jednostkowych  procesach. 

  
Zgodnie z założeniami projektu realizując wymianę w terminie 3 tygodniowym.  

I tydzień obejmował   
• poznanie szkoły i nauczycieli - gospodarzy stażu  
• zapoznanie się z możliwościami technologicznymi instytucji  
• poznanie architektury i konfiguracji teleinformatycznej jednostki  
• poznanie zasad BHP w pracowniach,  
• zapoznanie się z formami zabezpieczeń  sieci wewnętrznej, z rolą  

administratora, użytkownika i operatora  
• zapoznanie z konfiguracją  sieci do potrzeb operatora i użytkownika ze 

szczególnym uwzględnieniem 
pracy grafika   

• obsługa urządzeń  peryferyjnych 
(drukarki, skanery, aparaty 
cyfrowe) pracujących w sieci 
komputerowej  

• poznanie konfiguracji serwerów 
plików, serwerów drukarek, 
serwerów oprogramowania 
graficznego   

• zapoznanie się ze sposobami 
archiwizacji pracy ucznia oraz 
bezpieczeństwem danych w sieci wielu użytkowników   
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II tydzień   
• zapoznanie się z organizacją  

kont użytkowników, ich 
uprawnieniami oraz ograniczenia 
w zakresie pracy w sieci 
wewnętrznej  

• poznanie metod nauczania 
opartych na nowych 
technologiach   
III tydzień   

• poznanie uwarunkowań  
europejskich związanych 
bezpośrednio z branżą  grafiki użytkowej i poligrafii  

• poznanie uwarunkowań środowiskowych związanych z zatrudnianiem 
absolwentów  

• poznanie organizacji miejsc pracy absolwentów (rejonowe biura pracy, 
samozatrudnienie, wsparcie organizacji dla organizatorów nowych miejsc pracy)  

• uwarunkowania prawne przy tworzeniu miejsc pracy  
• sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas wymiany przez 

konsultantów.  
Wszystkie punkty harmonogramu realizowane by ły  w pracowniach instytucji 

goszczących oraz w instytucjach związanych z organizacją  nowych miejsc pracy 
a także w instytucjach prowadzących edukacje na ostatnim etapie czyli 
w uniwersytecie w ISA Urbino 

 
 

Zapoznanie z najnowszymi trendami w przetwarzaniu danych cyfrowych 
w procesie DTP 

 
Realizując założenia projektu wymiany doświadczeń nauczycieli 

warsztatowych przygotowujących zawodowo uczniów kierunku grafika warsztatowa – 
formy wydawnicze, zapoznaliśmy się najnowszymi trendami przetwarzania danych 
i obróbki cyfrowej w procesie DTP. W oparciu o bazę technologiczną instytucji 
przyjmującej mogliśmy obserwować proces nauczania i komunikowania 
w poszczególnych pracowniach, sposób korzystania z najnowszych wersji 
programów do obróbki cyfrowej map bitowych (Adobe Photoshop), do grafiki 
wektorowej (Adobe Ilustrator), do multimediów (Adobe Premiere – animacja) a tak że 
programów używanych w procesie przygotowania materia łów do druku 
(QuarkXPress). 
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Dodatkowo podczas zwiedzania targów Visual Comunications w Mediolanie 

mieliśmy okazję do bezpośredniej konfrontacji idei z rzeczywistością. Mogliśmy 
obserwować nie tylko najnowsze tendencje w designie włoskim ale także na żywo 
przyglądać się najnowszym urządzeniom zarówno do druku: drukarkom 
analogowym, laserowym, wielkoformatowym, serigraficznym a także urządzeniom do 
naświetlania form kopiowych do druku offsetowego. Zapoznaliśmy się ze specyfiką 
wykorzystywanych materiałów – od 
papieru do różnego typu podłoża – folia, 
plexi, PCV.  

Konfrontacja zarówno metod 
dydaktycznych jak i bazy i konfiguracji 
sprzętowej doprowadzi do podniesienia 
poziomu kształcenia zawodowego w 
naszej szkole, a co za tym idzie 
lepszego przygotowania do podjęcia 
pracy zawodowej przez naszych 
absolwentów. 
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W celu promocji i upowszechnienia rezultatów Projektu efekty wymiany zosta ły  
zaprezentowane na forum szko ły oraz ogólnopolskim (szkół zawodowo-

artystycznych, środowisk profesjonalnych, związanych z projektowaniem graficznym 
oraz opiekunów szkolnych pracowni informatycznych). poprzez media (TV, radio, 
prasę) według następują całego planu:  

- seminarium ogólnopolskie nt. przebiegu i efektów projektu dla nauczycieli 
szkół artystyczno- zawodowych prowadzonych przez Ministerstwo Kultury – wrzesień  
2006  

- prezentacja efektów wymiany dla szkó ł poligraficznych, wydziałów grafiki ASP 
i mediów – wrzesień  2006  

- sformułowanie programu innowacji dydaktyczno- technologicznej z zakresu  
projektowania graficznego i technologii informatycznych i z łożenie go w 

jednostce nadzoru Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury – 
październik – marzec 2007  

- szczegółowe opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego działu grafiki,  
informatyki w oparciu o konsultacje z oferentami sprzętu multimedialnego i 

poligraficznego dla bazy warsztatowej pozyskiwanej z unijnych funduszy 
strukturalnych w ramach rozbudowy szko ły z programu ZPORR – wrzesień, 
październik 2006  

 
 
Projekt pozwolił nam zweryfikować dotychczasową  metodę kształcenia 

stosowaną  w zakresie grafiki użytkowej w oparciu o zreformowane systemy 
kształcenia i wysoce  

wyspecjalizowany warsztat pracy naszych partnerów, oraz pomoże zaplanować  
poszerzenie i specyficzną  konfigurację bazy warsztatowej szkoły.   
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Korzystanie z pomocy wysoko wykwalifikowanej kadry. 
 

 Odbywanie stażu w ramach projektu Leonardo da Vinci pozwoli ł nam na 
wymianę doświadczeń w wykładowcami Szkoły Książki. Kadrę stanowią wysokiej 
klasy specjaliści w dziedzinach składu DTP, administratorów sieci, informatyków oraz 
specjaliści z przedmiotów zawodowych związanych z profilem szkoły.  
 Dyrekcja szkoły zorganizowała 
dla naszej grupy spotkanie z 
administratorem sieci komputerowej w 
szkole i zarazem nauczycielem 
przedmiotów informatycznych w 
obecności tłumacza. Na spotkaniu 
wymieniliśmy się naszymi 
doświadczeniami związanymi z 
organizacją pracy, przechowywaniem 
dokumentacji w postaci elektronicznej 
oraz tradycyjnej prac uczniów i 
absolwentów szkoły. Uzyskaliśmy 
informację o zasadach funkcjonowania 
sieci komputerowych w odwiedzanej 
szkole oraz sposobie realizacji dostępu do sieci globalnej na terenie szkoły. 

Zapoznano nas z bezpieczeństwem 
sieci komputerowych. W szkole są 
wydzielone pojedyncze stanowiska z 
dostępem do sieci globalnej/Internetu i 
tylko za zgodą prowadzącego zajęcia 
można z tych stanowisk skorzystać. 
Taka organizacja zwiększa 
bezpieczeństwo sieci szkolnej.  
  
 
 
 
 

Specjaliści przedmiotów zawodowych w dziedzinie projektowania i składu 
publikacji zapoznali nas z nowoczesna bazą technologiczną szkoły. Zdobyte na tym 
polu doświadczenie i informacje pozwolą w lepszym stopniu zorganizować bazę 
technologiczną naszej szkoły w trakcie zaplanowanej na 2008 rok rozbudowy.  
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Efekty i ewaluacja wymiany doświadczeń w ramach projektu. 
 

Beneficjenci i organizacja przyjmująca określili zakres ewaluacji. Celem 
ewaluacji jest zbadanie osiągania celów stażu założonych w projekcie 
„Wykorzystanie najnowszych technik magazynowania i przetwarzania danych 
cyfrowych w procesie DTP”. Pierwszy etap przeprowadzenia ewaluacji odby ł się na 
miejscu w Szkole Książki. Zapoznanie się z nowoczesną bazą technologiczną jaką 
zastaliśmy w szkole pozwoliła już na wysunięcie pewnych wniosków co do 
przyszłości rozwoju bazy w naszej szkole. Już teraz szkoła starając się o nową 
pracownie komputerową w projekcie „Pracownie komputerowe dla Szkó ł” 
współfinansowanym  ze środków Unii Europejskiej przedstawiła zapotrzebowanie na 
komputery Apple typu iMac. Decyzja ta wyniknęła min. z faktu stwierdzenia że w 
większości szkół zachodnich, również w Szkole Książki komputery wykorzystane w 
składzie DTP to przede wszystkim Mac. Szkoła nasza dysponuje komputerami 
Apple, ale niestety przestarzała technologia nie pozwala wykorzystać ich do 
najnowszych programów stosowanych w projektowaniu i grafice komputerowej.  
Również jednym z etapów ewaluacji było zapoznanie się z programami i metodami 
nauczania oraz ich analiza. Dzięki tej konfrontacji mogliśmy dołożyć do naszego 
programu nauczania pewne elementy oraz zweryfikować nasze metody nauczania, 
które nie odbiegają znacząco od stosowanych w Szkole Książki.  
Kolejne etapy ewaluacji wymiany doświadczeń w ramach projektu będą widoczne w 
trakcie planowanej na 2008 rok rozbudowy szko ły / z unijnych funduszy  
strukturalnych ZPORR. Nastąpi min. rozbudowa bazy technologicznej szkoły, 
a doświadczenie zdobyte w trakcie stażu znacząco wpłynie na jej wybór.  Już teraz w 
przy wyborze bazy technologicznej, rozbudowy sieci komputerowej i sposobie 
magazynowania prac widać wpływ doświadczenia zdobytego w trakcie stażu.  

Realizując projekt rozbudowy szkoły już wprowadzono szczegółowe zmiany 
które zostaną po zaaprobowaniu przez projektantów i realizatorów projektu, a tak że 
instytucji finansujących wprowadzone do realizacji. Rozwiązania techniczne z 
okablowaniem pomieszczeń, strukturą logiczną sieci, a także ze strukturą sieci 
bezprzewodowej zostały zweryfikowane w oparciu o prace jakie są podjęte i 
realizowane w dalszym, ciągu w szkole w Urbino (szkoła jest w rozbudowie). 
Podobnie ze strukturą przesyłu informacji i przekazywania danych nastąpiła zmiana 
w sposobie realizacji zadania gromadzenia danych i gromadzenia prac po wydruku. 
Przekazywanie prac do archiwum  w postaci elektronicznej i w postaci gotowych 
wydruków, lub makiet także nastąpi na podobnych zasadach jakie poznaliśmy będąc 
na stażu. Realnie patrząc na przeniesienie wszystkich zasad nie jesteśmy w stanie 
sprostać ze względów które w sposób znaczny ogranicza ły od dawna nasze 
możliwości. Jednak wiele elementów w sposób bardzo podobny, wręcz bliźniaczy 
jesteśmy wstanie przenieść na grunt naszej szkoły. Bardzo ważnym elementem 
stażu był czas kiedy go odbywaliśmy. Był to okres kiedy jeszcze po powrocie do 
Polski byliśmy w stanie w sposób znaczący wpłynąć na decyzje związane z 
rozbudową  szkoły i przebudową sieci informatycznej, a także wpłynąć na sposób 
gromadzenia danych.  
 Założone cele projektu zostały zrealizowane, a korzyści są i będą daleko 
płynące, szczególnie biorąc pod uwagę rozbudowę bazy szkoły. Również zmiany 
wprowadzone w programach nauczania przedmiotów zawodowych przyniosą w 
przyszłości niewymierne korzyści.  
 


