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Tradycyjne techniki emalierskie (azulejos, bianco) a 
strategia rozwoju regionu
w kontekście rynku 
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Joanna Garasińska - nauczyciel projektowania biżuterii
Jacek Gawlak - nauczyciel jubilerstwa, mistrz rzemiosł 
artystycznych
Zbigniew Ginał - nauczyciel jubilerstwa
Krystyna Miśkiewicz - nauczyciel projektowania biżuterii
Andrzej Piątkowski  - nauczyciel jubilerstwa
Klaudia Rabenda – Ładziak - nauczyciel projektowania biżuterii



Cel projektu:
wspieranie doskonalenia jakości 
i innowacyjności w systemach, 
instytucjach i praktykach w zakresie 
szkolenia i kształcenia zawodowego 
poprzez zapoznanie się ze znanymi 
dotychczas tylko z teorii urządzeniami i 
technikami.



Zadania beneficjentów:
Zapoznanie się z placówka przyjmującą, zasadami BHP, 
systemem pracy i metodami nauczania na użytek 
instytucji szkoleniowej.
Poznanie wyposażenia pracowni i laboratorium.
Zapoznanie się z technologią azulejos.
Nauka obsługi retort i drążarek laserowych
Poznanie uwarunkowań europejskich związanych 
bezpośrednio z branżą jubilerską
i zatrudnieniem.



Rezultat:
Wprowadzenie nowych technologii 
w szkolnej pracowni jubilerskiej, a poprzez 
pracowników i absolwentów także
w całym regionie.
Poszerzenie metod kształcenia zawodowego w 
zakresie form użytkowych - jubilerstwa w 
oparciu o doświadczenia szkół partnerskich i 
odniesienie ich do standardów europejskich.



Realizacja zadań: 
Poznaliśmy strukturę organizacyjną portugalskiej szkoły 
średniej, która przygotowuje swoich absolwentów do 
pracy w przemyśle jubilerskim; przygotowuje także kadry 
średniego szczebla zarządzania dla tegoż przemysłu.
Dzięki zajęciom w doskonale wyposażonych 
pracowniach i laboratoriach zapoznaliśmy się
z systemem pracy i metodami nauczania na przykładzie 
techniki azulejos wykonanej przy pomocy 
najnowocześniejszych wytłaczarek i retort do wypału 
szkliwa.



Zwiedzanie pracowni szkolnych w Cencal



Wykonane przez nas wyroby do oprawy w srebro







Praca szkoły w Cencal na rzecz miasta  Caldas da Rainha



Bardzo pomocne w poznaniu uwarunkowań europejskich 
związanych bezpośrednio z branżą jubilerską i 
zatrudnieniem były wizyty w wyższych szkołach sztuki i 
designu (ESAD) w Caldas da Rainha i Matosinhos. 



Głównie interesowało nas tam nauczanie przygotowujące 
do podjęcia pracy w przemyśle; specyficzny sposób 
myślenia koncepcyjnego, projekty wstępne, robocze i 
wykonawcze dla konkretnych działów jubilerskich.



Wysłuchaliśmy cyklu wykładów prof. Nicolasa Taylora 
zajmującego się biżuterią ekologiczną
i braliśmy udział w zajęciach w jego pracowni (ESAD 
- Caldas da Rainha).



Bezcennym wkładem w nasz rozwój zawodowy była 
także możliwość bezpośredniego obcowania z kulturą 
i sztuką Portugalii.

Współczesne przykłady azulejos wykonane w szkole
w Cencal



Azulejos w skali makro w kościele w Obidos



Zwiedzanie Porto









Piwnice z winem w Porto



Zwiedzanie Lisbony / Muzeum Gulbenkian



Muzeum Gulbenkian – sala poświęcona dziełom Lalica







Katedra w Lisbonie



Panorama Lisbony



Muzeum azulejos w Lisbonie





Zwiedzanie Fatimy



Zwiedzanie Nazare



Efekty stażu
Głównym rezultatem stażu było doskonalenie 
umiejętności zawodowych i poznanie współczesnych 
standardów technologicznych. Kolejnym rezultatem jest 
doskonalenie terminologii fachowej w języku obcym. 
Zdobyliśmy wiedzę
o strukturach Unii Europejskiej i działalności społecznej 
Unii, specyfiki rynku pracy, zasad organizacji pracy. W 
trakcie stażu poznaliśmy zasady i możliwości 
funkcjonowania na unijnym rynku pracy. Zapoznaliśmy się 
z różnymi systemami kształcenia i perspektywami 
zawodowymi.



Dzięki zajęciom w doskonale wyposażonych 
pracowniach i laboratoriach zapoznaliśmy się
z systemem pracy i metodami nauczania na przykładzie 
techniki azulejos wykonanej przy pomocy 
najnowocześniejszych wytłaczarek
i retort do wypału szkliwa.



Zdobyte podczas realizacji programu Leonarda da 
Vinci wiadomości i umiejętności zawodowe 
wykorzystujemy w nowym, wprowadzonym do 
programu nauczania, temacie w kl. III - oprawa 
kamieni ceramicznych.
Jednocześnie w porozumieniu z działem ceramiki w 
naszej szkole realizujemy temat: przygotowanie 
kamieni ceramicznych do oprawy w srebro.



Wyroby z Caldas oprawione w srebro przez uczniów 
klasy III j. podczas zajęć warsztatowych w Zespole 
Szkół Plastycznych
Im. J. Malczewskiego w Częstochowie





Planujemy utworzenie w pracowni jubilerskiej 
stanowiska emalierskiego, na którym wykorzystamy 
m.in. zdobyte w Portugalii umiejętności szkliwienia 
azulejos.
Staramy się także o zakup programu 
komputerowego do projektowania biżuterii, wiąże 
się to jednak z koniecznością zakupu 
specjalistycznego sprzętu do pracowni.
Dzięki zajęciom z prof. Taylorem omówiliśmy na 
lekcjach w pracowni jubilerskiej biżuterię 
ekologiczną i oczekujemy prac uczniowskich  na ten 
temat.


