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FUNDACJA NOWE TECHNOLOGIE z siedzibą w Tarnowie we współpracy z Zespołem Szkół Plastycznych 
w Tarnowie oraz z partnerami zagranicznymi hiszpańskim Universal Mobility i włoskim Sistema 
Turismo  zrealizowała projekt pt.:  

„ Tarnowska młodzież na szlakach europejskich” (2018-1-PL01-KA102-048116) 

Projekt dofinasowany z Programu PO WER „ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz 
kadry kształcenia zawodowego”. 

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 

• od 01.09.2018 r. do 31.05.2020 r.  

Zaplanowane działania: 

• Staże zawodowe we Włoszech dla 30 techników plastyków i w Hiszpanii dla 32 techników 
plastyków 
 

Zrealizowane działania: 

• Zrealizowane staże zagraniczne we Włoszech dla  20 uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych w 
Tarnowie, w tym :  
 10 techników plastyków – specjalność techniki graficzne  (projektowanie graficzne)  
 10 techników plastyków- specjalność formy rzeźbiarskie (ceramika artystyczna) 

 
 

• Zrealizowane staże zagraniczne w Hiszpanii dla 8 uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych w 
Tarnowie, w tym :  
 8 techników plastyków- specjalność formy użytkowe (projektowanie ubioru/biżuterii) 

 

Pozostałe działania odbycia stażu we Włoszech dla 10 techników plastyków – specjalność techniki 
graficzne (projektowanie graficzne) oraz stażu w Hiszpanii dla 16 techników plastyków- specjalność 
formy użytkowe (projektowania ubioru/biżuterii) oraz 8 techników plastyków- specjalność techniki 
renowacyjne (renowacja mebli)  nie zostały zrealizowane z powodu wybuchu pandemii.  

 

 



 
 

 

Ponadto w ramach projektu: 

• Zorganizowany został dla wszystkich 62 uczestników kurs z języka angielskiego 
branżowego; 

• Zorganizowane zajęcia z przygotowań pedagogiczno- kulturowych; 
• Wycieczki piesze po Rimini, zwłaszcza po Starym Mieście wraz z wędrówką pod Łuk 

Augusta czy Most Tyberiusza z I wieku p.n.e., a także zwiedzanie Świątyni Malatestów 
z XVIII w., 

• Zwiedzanie  okolic regionu Emilia Romania, San Marino, Wenecji; 
• Spotkania kulinarne z włoską kuchnią; 
• Wycieczki po Walencji zarówno piesze, jak i rowerowe po Starym Mieście; zwiedzanie 

Muzeum Nauki i Oceanarium oraz Bioparku; 
• Zwiedzanie okolic regionu Walencja, czyli Alicante/Elche/Cuenta/Albufera/Torrevieja; 
• Uczestnictwo niektórych grup w marcu w Fallas de Valencia (Święto Ognia); czy  w 

październiku w Fiesta Nacional de España (Narodowe Święto Hiszpanii); w Corridzie, 
Flamenco; 

• Gra Miejska na Starym Mieście w Walencji; 
• Spotkania kulinarne z hiszpańską kuchnią, w tym z Paella Valenciana ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

            INFORMACJA O FUNDACJI 
Fundacja Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie została utworzona w 2008 roku.  

Głównymi celami Fundacji są działania na rzecz rozwoju nowych technologii, w tym szczególnie 
związanych z edukacją, z informatyką i telekomunikacją, innowacyjności i konkurencyjności 
gospodarki, budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa informacyjnego.  

 

Działania na rzecz inicjowania działalności innowacyjnej  
 
W 2011 roku Fundacja powołała inkubator przedsiębiorczości pod nazwą „Plantacja Biznesu”, 
oferujący wsparcie doradcze, eksperckie oraz kapitałowe osobom i podmiotom pragnącym 
zrealizować innowacyjne pomysły biznesowe. 
 
Działalność szkoleniowa 
 
W roku 2009 r. Fundacja uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W ramach działalności szkoleniowej Fundacja zrealizowała 
szereg kursów i szkoleń (w tym skierowanych do przedsiębiorstw i ich pracowników oraz do osób 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym) z zakresu IT, wykorzystania ICT, podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji osobistych. 
 
Działalność na rzecz edukacji 
 
Fundacja od 2014 r. realizuje projekty związane z mobilnościami zagranicznymi na staże zawodowe 
dla młodzieży. Wyjazdy zagraniczne do różnych krajów UE służą rozwojowi każdego z uczestników, 
począwszy od wiedzy branżowej, języka obcego, a skończywszy na wiedzy o świecie, o innych, a co 
najważniejsze o sobie samym. 

 

 

 

 

 



 

                     OPIS PROJEKTU    
Projekt pt. : „Tarnowska  młodzież na szlakach europejskich” był realizowany od 01.09.2018 r. do 
31.05.2020 r. i skierowany był do  62 uczniów Zespołu Szkół Plastycznych  w Tarnowie.  

 Celem projektu było doskonalenie czy też podwyższanie praktycznych umiejętności uczniów w 
zawodzie technika plastyka, w specjalizacjach projektowanie graficzne,  projektowanie 
ubioru/biżuterii, ceramika artystyczna oraz renowacja mebli. 

Zwiększenie mobilności  uczniów miało na  celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku 
pracy, a także doskonalenie umiejętności posługiwania się j. angielskim, rozwój osobisty uczestników  
poprzez wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywanie nowych umiejętności, 
wzmocnienie pewności siebie, poznanie zasad organizacji pracy, planowanie dalszej drogi rozwoju 
zawodowego, poznawania kultur i obyczajów krajów partnerskich.  

Projekt kształtuje „nawyk pracy”  wśród uczniów oraz pozwala na zyskanie samodzielności. Istotny jest 
także rozwój edukacji emocjonalnej: radzenie sobie ze stresem, zmniejszanie uprzedzeń, motywacja, a 
także  rozwój kompetencji kluczowych: umiejętność pracy zespołowej, pracy metodą projektu, 
samodzielność i odpowiedzialność, kreatywność, asertywność, posługiwanie się techniczną 
terminologią j. angielskiego.  Odpowiednio wykształcony technik plastyk będzie kapitałem naszej  
gospodarki. Uczenie się poprzez praktykę jest sposobem na rozwój potencjału ludzi i przyczynia się do 
rozwoju tożsamości zawodowej, a to z kolei wzmacnia poczucie własnej wartości wśród uczestników.  

Projekt dotyczył mobilności 7 grup uczniów (3 grupy po 10 uczniów i 4 grupy po 8 uczniów). 
Uczestnikami  projektu było 62 uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Główne działania 
były zaplanowane we Włoszech i w Hiszpanii. Każda z tych mobilności zaplanowana została na                                   
2 tygodnie.  Praktyki  odbywać się miały od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16. Natomiast 
sobota i niedziela były przeznaczone na realizację programu kulturowego. Staże odbywać się miały we 
współpracy z włoską instytucją goszczącą Sistema Turismo w Rimini oraz hiszpańską instytucją 
goszczącą Universal Mobility  w Valenci  i Sevilli.  

Technicy plastycy nauczyć się mieli innowacyjnych technik w swoich specjalizacjach. Dodatkową 
wartość stanowić dla przyszłych techników plastyków miała możliwość poznania najważniejszych dzieł 
sztuki Hiszpanii i Włoch- jako doskonała sposobność poznania kultury i zabytków z historii sztuki. 
Bezpośredni kontakt z hiszpańskim/włoskim artystą i jego twórczością jest niewątpliwie dużą inspiracją 
dla przyszłych techników plastyków.  

Z powodu pandemii nie udało się jednak zrealizować wszystkich mobilności. W sumie 28 uczniów 
wyjechało na staże zawodowe do Włoch i Hiszpanii, a 34 uczniów z powodu COVID-19 nie wyleciało na 
staże zawodowe.  

Potrzeby uczestników, którzy odbyli staż zawodowy zostały w pełni zrealizowane. Chodzi tu przede 
wszystkim o potrzebę wzajemnego uczenia się  i poznawania innowacyjnych metod. Staż zagraniczny 
wpłynął na rozwój umiejętności przedsiębiorczych oraz społecznych.   

 



 
 

Obecne pokolenie młodzieży potrzebuje ukształtowania świadomość wartości pracy, działania zgodnie 
z zasadami współżycia społecznego,  umiejętność posługiwaniem się językami obcymi, zwłaszcza w 
obrębie specjalistycznego słownictwa danej grupy zawodowej.  

Poprzez aktywny udział w praktykach uczestnicy mogli świadomie funkcjonować w środowisku 
międzynarodowym. Ważnym celem było przekazanie umiejętności  planowania, motywacji i osiągania 
celów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ  
Na staż zagraniczny wyjechali uczniowie z Zespołu Szkół Plastycznych (ZSP) w Tarnowie z klas 

2,3 Liceum Plastycznego, a także klasy 3,4,5 Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych o różnym zakresie 
artystycznych przedmiotów i specjalizacji, takich jak: projektowanie ubrań/kapeluszy, biżuterii, grafiki, 
ceramiki  zgodnie z zaplanowanym harmonogramem:  

A. HISZPANIA: 

*t. plastycy o specjalności projektowanie ubrań/kapeluszy i złotnictwo/biżuteria z LP i OSSP: 

- VALENCIA w terminie 7-18.X.2019 

B. Włochy: 

* t. plastycy o specjalności projektowanie graficzne i ceramika artystyczna z LP i OSSP: 

- RIMINI w terminie 11-22.III. 2019  (grupa z grafiki) 

- RIMINI w terminie  4-15.XI. 2019 (grupa z ceramiki) 

 

Z kolei pozostałe zaplanowane grupy, które z powodu wybuchu pandemii ostatecznie nie miały 
możliwości odbycia stażu  : 

A. HISZPANIA: 

*t. plastycy o specjalności projektowanie ubrań/kapeluszy i złotnictwo/biżuteria z LP i OSSP: 

- SEWILLA w terminie 9-20.III.2020 

- VALENCIA w terminie 16-27.III.2020 

*t. plastycy o specjalności renowacji mebli i wyrobów snycerskich oraz renowacji elementów 
architektury  (mieszana grupa): 

-VALENCIA w terminie 9-20.III.2020 

B. WŁOCHY: 

* t. plastycy o specjalności projektowanie graficzne i ceramika artystyczna z LP i OSSP podzieleni 
zostaną na 3 tury (dwie grupy z grafiki a jedna z ceramiki): 

-  RIMINI w terminie 2-13.III.2020 ( grupa z grafiki)  

 

 



 
 

                      Staże dla techników plastyków. 

Praktyki z projektowania ubioru/biżuterii odbyły się w hiszpańskich 
firmach: 

Rosa Clará, Carrer de Xàtiva, 3, 46002 València 
TotArt, Carrer del Palleter, 81, 46008 Valencia 
Galería Kupka, Carrer dels Drets, 19, 46001 València 
 
 
 

 

   

 

 

                                                                

 

 

 

 



 
 

 

                Praktyki z grafiki odbyły się we włoskiej firmie: 
               Vacanze al Mare di Veronica D’Andrea, Via dei Mille, 26 – 47921 RIMINI 
 

 

       

 

 

 

 

 



 
 

                  Praktyki z ceramiki odbyły się we włoskiej firmie: 
                Le Terre di Veronica Zavoli a Rimini, Via Soardi 23, 47921 Rimini 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

              OPINIE UCZESTNIKÓW 
Zaczynając od pokazu Flamenco, przechodząc przez zawarte nowe znajomości i kończąc na 
przemyśleniach związanych z wyjazdem za granicę  ten wyjazd uświadomił mi, że pomimo iż pochodzę 
z małej wsi to wcale nie oznacza to, że świat jest dla mnie zamknięty, wręcz przeciwne- stoi dla mnie 
otworem.  

Praktyki w Galerii Kupka były prowadzone przez osobę  niesamowicie obeznaną w swoim zawodzie. 
Przekazał nam ten człowiek nie tylko swój warsztat pracy, ale też okazał hiszpańską kulturę, zawsze 
pomocny i życzliwy. Od podstaw okazał nam ja należy obchodzić się z materiałami, pokazywał nam 
inspiracje, opowiadał o różnych projektach i najważniejsze stwierdził, że obie strony ( zarówno on, jak 
i my) z tego projektu mogą wyciągnąć własne inspiracje. Oprócz tego sam program Erasmus + nauczył 
mnie cierpliwości do innych osób, podejmowania kompromisów oraz radzenia sobie samemu w nowym, 
obcym miejscu.  

Możliwość zdobycia doświadczenia. Wspaniała atmosfera i widoki. Myślę, że przy połączeniu moich 
wcześniejszych doświadczeń w pracy charakteryzatorskiej w teatrze oraz tej teraz nabytej w Walencji 
mogę swobodnie pracować w kulisach przy sztukach teatralnych.  

To co się we mnie zmieniło, to że jestem bardziej pewna siebie i mniej podatna  na stres.  

To co zapamiętam na długie lata to podejście ludzi, inną kulturę oraz olbrzymią swobodę działań 
artystycznych. Wycieczki kulturowe pozostaną na długo w mojej pamięci, myślę, że to był świetny 
sposób wykorzystania wolnego czasu. 

Wazon, który przywiozłam ze sobą, idealne podsumowanie pracy stażowej.  

Zapamiętam cudowną atmosferę, wspaniałe miejsca i oczywiście wspaniale urządzone praktyki, z 
których wyniosłem wiele wiedzy o produkcji ceramiki.  

Praktyki ceramiczne to najwspanialszy czas nauki. Otrzymaliśmy ogromny zasób wiedzy w tym temacie 
w fantastycznej atmosferze. Veronika Zavoli to była skarbnica wiedzy. Możliwość obcowania i nauki w 
firmie Pani Veroniki Zavoli była dla nas zaszczytem. Poznaliśmy wiele tajników, których przyswojenie 
zajęłoby nam wiele lat praktyki. Ogromnie ułatwi nam to pracę w naszej szkolnej pracowni kółka 
ceramicznego.  Bardzo jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi z możliwości odbywania praktyk w tak 
przyjaznej i miłej atmosferze, w gronie wspaniałych osób.  

W Rosa Clara pozwalano nam się sprawdzać w różnych zadaniach krawieckich, np. doszywanie 
cekinów, koronek w sukniach ślubnych i wieczorowych, praca na profesjonalnych maszynach 
krawieckich. Było to bardzo męczące i stresujące, bo ceny sukien były powyżej 3 tyś euro.  

Dostaliśmy możliwość rozmów w innym języku, rozwój umiejętności. 

Broszura powstała:  29 maja 2020 r. Tarnów  Autor: Agnieszka Zdybał-Zielińska, Kierownik Projektu. 
Wszelkie zawarte informacje, czy spostrzeżenia są odzwierciedleniem wyłącznie poglądów autora, które wyciągnął na 
podstawie swoich obserwacji, wewnętrznych ankiet czy rozmów z uczestnikami 



 
 


