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   Partnerzy projektu Erasmus+ i eTwinning „Sky is the limit – SENART” z Turcji, 
Portugalii, Chorwacji, Rumunii i Polski po raz pierwszy spotykają się osobiście w 
Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulu w Konya. Celem spotkania było poznanie technik 
arteterapeutycznych skoncentrowanych na pracy z drewnem i ceramiką. To był wspaniały 
czas wspólnej pracy i nauki.

 

1st  LTT – 1-sze spotkanie w Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulu 
w Konya – Turcja 6-10 wrzesień 2021

DZIEŃ 1.

Drewniane 
dekoracje w 

klasach 
szkolnych

Budynek szkoły



Kilka słów o mobilności
Podczas spotkania uczestnicy poznali szkołę, jej działaniai organizację, kadrę 
zarządzającą, nauczycieli i uczniów. Partnerzy projektu omówili bieżące aktywności, 
rezultaty oraz ich rozpowszechnianie. Przygotowali szczegółowy harmonogram działań 
projektowych na poziomie krajowym i międzynarodowym, omówili treść i grupę 
docelową ankiet w celu pomiaru jakości realizacji i wpływu projektu na grupy docelowe. 
Koordynatorzy pracowali nad projektem eTwinning i jego narzędziami TwinSpace. 
Omówiono również wykorzystanie Europass Mobility i sieci społecznościowych do 
rozpowszechniania wyników projektu. Głównymi celami spotkania były następujące 
działania: warsztaty terapii drewnem, warsztaty terapii ceramicznej, warsztaty sztuk 
wizualnych, wydarzenia kulturalne.

Dekoracje i wyroby ceramiczne w szkole



  Po zapoznaniu się ze szkołą goszczącą uczestnicy rozpoczęli prace w drewnie. 
Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie wykorzystania drewna na zajęciach 
arteterapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W trakcie warsztatów 
drewno szlifowano, dekorowano przez sklejanie elementów dekoracyjnych i ich 
malowanie. Efektem końcowym były piękne budki lęgowe dla ptaków. Uczestnicy 
uczyli się pracy z drewnem, kompozycji elementów i kolorów. Była to świetna zabawa i 
relaks.

 

Arteterapia z wykorzystaniem drewna

Zajęcia artetarapii z drewnem



Mevlana 
Museum
Mevlana 
Museum
Muzeum 
Mevlana 

Punkt 
widokowy 

Konya

Hearts

Na koniec dnia 
zorganizowano 
wycieczkę do 
najsłynniejszych 
miejsc Konyi.

 



Warsztat gliniarski

 Efekt modelowania gliny

  Drugi dzień to warsztaty z gliną. Uczestnicy poznali dwie techniki pracy z gliną: koło 
garncarskie oraz formowanie gliny za pomocą wałków i kulek. Toczenie na kole 
garncarskim to trudna technika. Wymaga czasu i koncentracji. Z drugiej strony daje dużo 
satysfakcji i wzbudza chęć do działania. Modelowanie gliny wymaga precyzji i 
konsekwencji. Obie techniki doskonale nadają się do stosowania w arteterapii z uczniami 
z SPE. Przynoszą wiele korzyści i twórczej radości.

 

DZIEŃ 2.

Koło grncarskie

 Wygniatanie gliny wymaga siły i cierpliwości



Terapeutyczne i edukacyjne aspekty

pracy z drewnem i z gliną 

R

E

L

A

K

S

&

S

P

O

K

Ó

J

rozwija wyobraźnię i kreatywność

pomaga 
wyrażać 
siebie

uczy kultur i tradycji

pomaga ćwiczyć ręce

uczy decydowania

 stymuluje umiejętności projektowania 

poprawia długotrwałą koncentrację i uwagę

motywacja 
do działania

wspiera pielęgnowanie 
dziedzictwa i twórczości ludowej

rozwija nawyki artystyczne
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uczy słuchania trenera

 daje miłe uczucie tworzenia 
pięknych rzeczy

doskonali 
precyzję i 

cierpliwość



Çatalhöyük – inspiracja z pradawnych 
czasów

Po warsztatach 
uczestnicy zwiedzili 
wykopaliska 
archeologiczne z okresu 
neolitu – Çatalhöyük. 
To fascynujące miejsce, 
w którym można 
zobaczyć, jak żyli nasi 
przodkowie.
Çatalhöyük jest 
wpisany na Listę 
Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.



Kapadocja – kraina księżycowych 
krajobrazów i podziemnych miast 

W Kapadocji uczestnicy mobilności przeżyli niezapomniane wrażenia. Ta historyczna 
kraina w środkowej Turcji i środkowej Anatolii znana jest przede wszystkim z 
charakterystycznych tufowych form, z domami i kościołami wykutymi w wulkanicznych 
skałach, które tworzą wspaniały księżycowy krajobraz. Tutaj można poczuć się jak w 
bajce. Ceramika jest również bajeczna, a rzemieślnicy kultywują dawny sposób toczenia 
wyrobów z gliny na kołach napędzanych manualnie.

Dolina Gołębi

DZIEŃ 3.



Derinkuyu – podziemne miasto 

Podziemne miasto w Derinkuyu – 
wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO – rozciąga 
się na kilku piętrach. Znajdują się 
tu liczne pomieszczenia o różnych 
funkcjach codziennego użytku, 
niekończące się korytarze i setki 
schodów. Wąskie, niskie tunele 
prowadzą do fascynującego 
podziemnego miasta, które przed 
wiekami chroniło swoich 
mieszkańców przed atakami 
najeźdźców.



Historyczna budowla Aksary w Sultanhani

Zachowane freski 
w kościołach 

Kapadocji

 Zamek Uçhisar w Zirvesi 
Kapadocja



Ręczne wyroby ceramiczne Kapadocji



Malowanie ceramiki 

Warsztaty malowania ceramiki wzbogaciły 
uczestników o dwie techniki: precyzyjne 
malowanie wzorów przygotowanych na 
papierze i przeniesionych na płytki oraz 
fantazyjne malowanie EBRU.

DZIEŃ 4.



Mistyczny taniec Derwiszy  

Taniec Derwiszy był wspaniałym doświadczeniem tureckiej kultury, religii i tradycji.
Tzw. Wirujący Derwisz medytuje w ruchu poprzez szereg „tanecznych” figur. Najbardziej 
spektakularna jest umiejętność bardzo szybkiego wirowania. Jest to duchowa podróż 
Derwiszów dążących do boskiej miłości. Oglądanie tego na żywo to niesamowite 
przeżycie. Wirujący Derwisze to symbol Konyi często inspirujący kulturę i sztukę.



Malowanie techniką Ebru 

DZIEŃ 5.

Ta starożytna technika „malowania na wodzie” jest również znana jako „ malowanie 
marmurkowe” ze względu na fantastyczne, zawirowane wzory na produkcie końcowym. 
Dzieła sztuki Ebru powstają poprzez przenoszenie wzorów i motywów na arkusze 
papieru, tkaniny i inne kanwy, np. ceramikę. Można tworzyć losowe, fantazyjne wzory 
lub zaplanowane konkretne kształty, takie jak kwiaty, liście, serca itp. Technika bardzo 
dobrze sprawdza się w pracy ze studentami z SPE. Pobudza wyobraźnię i kreatywność, 
relaksuje, przynosi wiele twórczej radości.

Zastosowanie 
różnorodnych 
kolorów oraz 

narzędzi 
pozwala na 
tworzenie 

fantastycznych 
wzorów i 

niesamowitych 
 projektów.



Technika EBRU



Park Ecdad – Konya
Po tygodniu wypełnionym warsztatami, kreatywnością i zapierającymi dech w piersiach 
widokami w Konyi i jej okolicach wciąż było coś pięknego do odkrycia – Park Ecdad. To 
miejsce piękna, spokoju, ręcznie robionej ceramiki i wyrobów regionalnych. Tutaj można 
znaleźć szklanę dobrej tureckiej herbaty lub filiżankę kawy w niesamowitej, tradycyjnie i 
kunsztownie, urządzonej kawiarni.



Park Ecdad – Konya



Podsumowanie

W ramach wymiany projektowej „Sky is the limit – SENART”, która odbyła się między 
6. a 10. września 2021 roku w Konya – Turcja, przeprowadzono kilka 
krótkoterminowych działań zgodnie z założeniami projektu.
Podkreślamy, że projekt ma na celu rozwijanie i wykorzystanie w arteterapii wszelkich 
przejawów sztuki. Każdy z artystycznych wyrazów pomaga promować koncentrację, 
kreatywność, relaks i rozwój poczucia własnej wartości naszych uczniów. W tym sensie 
wszystkie zaplanowane i przeprowadzone działania spełniły cele określone w projekcie, 
a także promowały doskonalenie umiejętności uczestników mobilności jako agentów 
promujących integrację w naszych szkołach i poza nimi.
W Selcuklu Ozel Egitim Meslek Okulu mieliśmy okazję pracować z ceramiką i 
drewnem jako narzędziami artystycznej i kulturowej ekspresji goszczącego kraju.
Różne warsztaty, w których uczestniczyliśmy, wzbogaciły nasze doświadczenia i 
otworzyły nowe horyzonty w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Warsztaty były bardzo różnorodne i bardzo dobrze zorganizowane. 
Należy zauważyć, że w projekt zaangażowana była cała szkoła.
Dziękujemy całemu zespołowi i ich rodzinom za ciepły sposób, w jaki nas przyjęli.

Teşekkürler 
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Edycja i zdjęcia:
Zespół Projektowy

“Sky is the limit – SENART”

Więcej informacji:

Facebook group

Project's website

TwinSpace- eTwinning project

Kontakt:
Zespół Szkół Nr 16

e-mail:szkola@zs16bialystok.pl

https://www.facebook.com/groups/878122462649829/permalink/878122469316495/
https://sen-art-therapy.weebly.com/
https://twinspace.etwinning.net/111356/home
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