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Beneficjent: Bielska Szkoła Przemysłowa

Tytuł: Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodach: Technik Technologii 

Odzieży, Technik Przemysłu Mody, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Cel projektu:

Poprzez udział w projekcie Bielska Szkoła Przemysłowa zrealizowała 

potrzeby: 

❖ zdobycia dodatkowego doświadczenia w przygotowaniu i realizacji 

praktyk w dwóch różnych sektorach gospodarki: odnawialnych źródłach 

energii, jak również  modzie, a w szczególności w modowych 

kampaniach marketingowych i komputerowym projektowaniu, 

❖ unowocześnienia i uszczegółowienia programów praktyk we 

współpracy ze szkołą SAFA i Sevilla de Moda, 

❖ rozszerzenia i umocnienia współpracy z partnerskimi szkołami 

zawodowymi,

❖ rozszerzenia i umocnienia współpracy z firmami odzieżowymi na 

terenie Andaluzji.

Dofinansowanie projektu z UE: [387955,36 zł]



AUTORKI I KOORDYNATORKI PROJEKTU: 
Iwona Łogusz, Gabriela Michalska



„Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów
w zawodzie technik technologii odzieży”

❖Termin realizacji: 16.04.2018-27.04.2018

❖Miejsce realizacji: Barcelona

❖Partnerzy:

- firma pośrednicząca ESPAMOP,

- firmy odzieżowe:Carrousel Craft, 

Costuretas,Opció Diamant, Mercedes Mestre, 

Estudios Lantoki S.L  
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Cele projektu:

Rozwój kompetencji zawodowych i interpersonalnych uczniów oraz zwiększenie 

ich mobilności.

Rozbudzenie zainteresowania technikami projektowania i konstrukcji co

 z kolei zwiększy motywację do dalszej nauki.

 Zmiana wizerunku edukacji zawodowej w zawodzie technik technologii odzieży 

co zaowocuje wykształceniem nowych, wysoko wykwalifikowanych kadr dla 

przedsiębiorstw operujących w Przemyśle Mody.

Wzrost kompetencji językowych 16 uczestników projektu.

Wzrost świadomości międzykulturowej 16 uczestników projektu.

Podniesienie poziomu jakości kształcenia i innowacyjności Bielskiej Szkoły 

Przemysłowej poprzez uczestnictwo w projekcie.
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Główne działania:

1. Wybór uczestników zgodnie z regulaminem rekrutacji.

2. Przygotowanie uczniów do udziału w stażu:

a) 15 godzinny kurs języka angielskiego zawodowego,

b) kurs kulturowy,

c) zajęcia organizacyjne i pedagogiczno-etyczne.

3. Realizacja stażu w Hiszpanii.

4. Podsumowanie efektów uczenia się- certyfikaty.

6



Program praktyk:
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W ramach Projektu o tytule „Doskonalenie umiejętności 
zawodowych uczniów w zawodzie technik technologii 
odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i 
systemów energetyki odnawialnej ” w roku szkolnym 
2017/2018 odbyły się dwie dwutygodniowe praktyki Grupa 
pierwsza  -16 uczennic z kierunku technik technologii 
odzieży udała się w kwietniu br.  do Barcelony pod opieką 
Gabrieli Michalskiej oraz Iwony Łogusz.  Staż odbywał się 
w pięciu firmach odzieżowych: Carrousel 
Craft,Costuretas, Opció Diamant, Mercedes Mestre, 
Estudies Lantoki. 
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Rozwój zawodowy nastąpił poprzez poznanie standardów i 
wymagań stawianych pracownikom przedsiębiorstw 
odzieżowych w Hiszpanii: nowych tech. wytwarzania 
odzieży, innowacyjnych metod konstrukcji odzieży 
regionalnej charakterystycznej wyłącznie dla Hiszpanii, 
dokumentacji różniącej się od dokumentacji obowiązującej 
w przedsiębiorstwach krajowych. Podniesienie kwalifikacji 
zawodowych nastąpiło poprzez zwiększenie kompetencji w 
zakresie: projektowania kolekcji z właściwym doborem 
tkanin i dodatków krawieckich, wykonywania wyrobów 
odzieżowych na każdym etapie ich powstawania, doboru 
technik szycia elementów stroju oraz technik montażu i 
wykończenia, korygowania błędów, obiektywnej weryfikacji 
efektów (kontrola jakości). 
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Dodatkowo znacznie zwiększyły się kompetencje językowe. 
Stażyści posługiwali się językiem obcym zarówno na 
stanowisku pracy, jak i w sytuacjach życia codziennego. 
Czas wolny został przeznaczony na  poznanie kultury, 
historii i codzienności Hiszpanii. Grupa zwiedziła 
większość najważniejszych zabytków w Barcelonie oraz 
udała się do muzeum Salvadore Dali mieszczącego się w 
jego rodzinnym mieście Figueres



Uczestnicy stażu:

Agnieszka 

Marynowska

Klaudia Klimonda

Anna Ochman

Anna Biała

Patrycja Łoboz

Wiktoria Łukosz

Natalia Soloch

Gabriela Hałat

Zuzanna Niemczyk

Zuzanna Kondzielnik

Katarzyna Kajzer

Marta Konior

Weronika Waleczek

Natalia Guzdek

Oliwia Stępień

Martyna Manda
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Wrażenia z podróży:
GRUPA I

Na lotnisko w Krakowie dotarliśmy punktualnie. Po odprawie bagażu rozpoczęło 

się buszowanie po strefie bezcłowej. Bezpieczny i komfortowy lot zapewniły nam  

linie lotnicze Ryanair. Pora lotu oraz dobra pogoda umożliwiły nam podziwianie 

pięknych widoków.
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Miejsce zakwaterowania- hostel nieopodal plaży, gdzie odpoczywaliśmy po intensywnych zajęciach
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Miejsce stażu-Opció Diamant

Firma wywarła na nas pozytywne wrażenie, wszystkim bardzo się podobało

i z chęcią braliśmy udział w każdym dniu praktyki. 
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Miejsce stażu-Carrousel Craft
Czas na pierwsze zajęcia. Z ciekawością udałyśmy się do firmy. Byłyśmy 

zachwycone wyglądem oraz stylem tego budynku. Pracownia znajdująca 

się nad salonem była idealnie przystosowane do pracy. Nasze nauczycielki 

dodawały otuchy oraz zawsze służyły pomocą.
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Miejsce stażu-Costuretas, Mercedes Mestre

https://www.youtube.com/watch?v=dVlNPefMTgY

https://www.youtube.com/watch?v=dVlNPefMTgY


Wycieczka



Zwiedzanie 

Barcelony



„Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów
w zawodzie technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej”

❖Termin realizacji: 04.06.2018-15.06.2018

❖Miejsce realizacji: Sewilla

❖Partnerzy:

- firma pośrednicząca EUROMIND,

- szkoła SAFA
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Miejsce stażu-SAFA
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Budowanie elementów składowych instalacji 
elektrycznych
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Budowa domków
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Montaż instalacji fotowoltaicznej i 
przygotowanie posiłku za pomocą promieniowania 

słonecznego
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Termiczna elektrownia słoneczna - Abengoa
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Wycieczka nad ocean - do Kadyksu
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W trakcie praktyk rozegraliśmy także mecz z 
reprezentacją Hiszpanii ;)
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Tapas Night
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Wycieczki po Sewilli
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Wycieczki po Sewilli
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„Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów
w zawodzie technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej”

❖Termin realizacji: 27.10.2018-10.11.2018

❖Miejsce realizacji: Sewilla

❖Partnerzy:

- firma pośrednicząca EUROMIND,

- szkoła SAFA
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Budowanie elementów składowych instalacji 
elektrycznych

30



Montaż instalacji elektrycznej
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Montaż instalacji hydraulicznej
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Montaż instalacji fotowoltaicznej i 
fototermicznej
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Termiczna elektrownia słoneczna - Abengoa
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Wycieczka do Malagi
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Wycieczki po Sewilli
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Wycieczki po Sewilli
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„Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów
w zawodzie technik przemysłu mody”

❖Termin realizacji: 04.03.2019-15.03.2019

❖Miejsce realizacji: Sewilla

❖Partnerzy:

- firma pośrednicząca EUROMIND,

- szkoła Sevilla de Moda
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Uczestnicy stażu:

Grzegorz Biesik

Julianna Biesok

Dominika Hyła

Wiktoria Hanke

Alicja Hasa

Grzegorz Hojdys

Julia Kasperek

Zofia Kołodziejczyk

Wiktoria Miszta

Julia Nowotarska

Agnieszka Pietrzyk

Diana Przybyła

Bartosz Równicki

Maria Senecka

Natalia Skawina

Nina Więzik



Rozwój zawodowy nastąpił poprzez poznanie 
standardów i wymagań stawianych pracownikom 
przedsiębiorstw odzieżowych w Hiszpanii: nowych 
tech. wytwarzania odzieży, innowacyjnych metod 
konstrukcji odzieży regionalnej charakterystycznej 
wyłącznie dla Hiszpanii, dokumentacji różniącej się 
od dokumentacji obowiązującej w przedsiębiorstwach 
krajowych. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 
nastąpiło poprzez zwiększenie kompetencji w 
zakresie: projektowania kolekcji z właściwym 
doborem tkanin i dodatków krawieckich, 
wykonywania wyrobów odzieżowych na każdym 
etapie ich powstawania, doboru technik szycia 
elementów stroju oraz technik montażu i 
wykończenia, korygowania błędów, obiektywnej 
weryfikacji efektów (kontrola jakości). 



Dodatkowo znacznie zwiększyły się kompetencje językowe. 
Stażyści posługiwali się językiem obcym zarówno na 
stanowisku pracy, jak i w sytuacjach życia codziennego. 
Czas wolny został przeznaczony na  poznanie kultury, historii 
i codzienności Hiszpanii. Grupa zwiedziła większość 
najważniejszych zabytków w Sewilli oraz udała się na 
wycieczkę na Gibraltar.



Miejsce stażu-Sewilla de Moda

Szkoła wywarła na nas pozytywne wrażenie, wszystkim bardzo się 

podobało i z chęcią braliśmy udział w każdym dniu praktyki. 



Czas na pierwszą wizytę studyjną. Z ciekawością udałyśmy się do strefy 

handlowej Sewilli. Tematem  wizyty był menczardasing. Analizowaliśmy 

organizację wystaw oraz powierzchni sklepowych znanych firm 

odzieżowych. Nasz mentor dodawały nam otuchy oraz zawsze służyły 

pomocą.



Czas na drugą wizytę studyjną. Z 

ciekawością udałyśmy się do strefy 

handlowej Sewilli. Tematem  wizyty był 

dobór stylizacji dla każdego z nas w 

sklepach znanych marek.



Prezentujemy efekt pracy- Proponowane stylizacje



W ostatnim dniu praktyk otrzymaliśmy 

Certyfikaty potwierdzające udział w stażu



Ostatni dzień pobytu w Sewilli . Był to dla 

nas magiczny czas, wypełniony nauką ale 

też nowymi wrażeniami. Poznaliśmy 

bardzo życzliwych ludzi, zobaczyliśmy 

wiele interesujących miejsc.


