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   Partnerzy projektu Erasmus+ i eTwinning „Sky is the limit – SENART” z Turcji, 
Portugalii, Chorwacji, Rumunii i Polski spotkali się w Agrupamento de Escolas Drª 
Laura Ayres. Celem mobilności było poznanie technik rysunku/malarstwa i terapii 
rzemieślniczej poprzez udział w warsztatach artystycznych. Dla wszystkich uczestników 
był to inspirujacy czas działań artystycznych.

 

 2nd  LTT – 2-ie spotkanie Erasmus+ w Agrupamento de Escolas Drª 
Laura Ayres Quarteira – Portugalia 22 -26 Listopad 2021

DZIEŃ 1.



Kilka słów o mobilności
  Podczas mobilności uczestnicy spotkali się z partnerami projektu z innych krajów 
uczestniczących oraz dyrekcją, nauczycielami i uczniami szkoły goszczącej. Szkołę 
goszczącą zaprezentowano w formie animacji poklatkowej przygotowanej we 
wspłópracy uczniów i nauczycieli. Podczas spotkania zrealizowano cele:
• Prezentacja szkoły goszczącej i jej oddziałów
• Prezentacja portugalskiego systemu edukacji i polityki integracyjnej dla uczniów z 
potrzebami specjalnymi (SPE)
• Rysowanie/malowanie, rękodzieło technikami tradycyjnymi
• Wizyty kulturalne: w Faro – stolicy regionu, w Loulé, i w rzymskich ruinach
• Wizyty w lokalnych warsztatach rzemieślniczych i projektach artystycznych
• Zwiedzenie narodowego parku przyrody.



Szkoła i jej oddziały
  Agrupamento de Escolas Dra Laura Ayres Quarteira obejmuje: przedszkole, szkołę 
podstawową, gimnazjum. Ponadto organizowane są tu szkolenia i warsztaty dla 
dorosłych. Na wszystkich wydziałach szkoły można podziwiać wspaniałe wystawy prac 
plastycznych uczniów, działania projektowe, przykłady twórczego recyklingu w sztuce. 
Nie brakuje tu również dzieł sztuki z wykorzystaniem naturalnych materiałów, takich jak 
korek, drewno, glina. Wizyta w szkole i na jej wystawach była prawdziwą 
przyjemnością i źródłem inspiracji.



Quarteira
  Quarteira to portugalskie nadmorskie miasto w regionie Algarve. Długa piaszczysta 
plaża Quarteiry otoczona jest wysokimi białymi budynkami. Rybacy dostarczają świeżo 
złowione ryby, które serwowane są w restauracjach wzdłuż wysadzanej palmami 
promenady Avenida Infante de Sagres. Szkoła goszcząca znajduje się około 10 minut 
spacerem od plaży.



  Po obejrzeniu szkoły uczestnicy uczyli się portugalskiego tradycyjnego malowania 
barokowych płytek. Portugalia z nich słynie. Urocze kafelki zdobią miasta i budynki. 
Styl barokowy wyróżnia niebieski kolor malowanych wzorów, inspirowany chińską 
porcelaną. Malowanie płytek tradycyjną metodą barokową to proces wymagający 
cierpliwości i precyzji. Na wypalone płytki nakładana jest biała matowa baza. Następnie 
nanosi się szkic, uważając, aby nie uszkodzić kruchego podłoża. Szkic maluje się 
specjalnymi farbami. W celu uzyskania głębi koloru należy bardziej wymieszać 
niebieską farbę z wodą (niewymieszana farba osadza się na dnie słoika). Tradycyjne 
wzory to motywy roślinne i anioły. Proces kończy się ostatecznym wypaleniem 
pomalowanej płytki w temperaturze około 1000 stopni Celsjusza.

 

 Tradycyjne portugalskie płytki barokowe 

Od szkicu do efektu końcowego

Kopiowanie wzoru 

Prezentacja 
techniki oraz jej 

rysu historycznego

Malowanie płytek



Linoryt 

Wycinanie dłutami przeniesionych z 
papieru na linoleum wzorów

  Drugiego dnia mobilności w Agrupamento de Escolar dr Laura Ayres – wizyta 
rozpoczęła się pokazem- niespodzianką przedszkolaków. Podczas wizyty informowano 
zespół projektowy o systemie edukacji, sposobach pracy i działaniach dodatkowych. 
Zwiedziono zajęcia i warsztaty, np. stymulacji sensorycznej. Kolejnym punktem był 
warsztat plastyczny z linorytu. Zaprezentowano prace wykonane z uczniami oraz próbny 
nadruk. Uczestnicy mobilności realizowali tematykę o zwierzętach Algavre. Wybrane 
wzory nanosili na linoleum, a nastepnie wycinali za pomocą specjalnych dłut. Na gotowe 
matryce nanosili tusz do linorytu gumowym wałkiem. Następnie wzór nadrukowywany 
był na papier lub tkaninę poprzez dokładne uciskanie martycy za pomocą łyżki. Odbity 
wzór pozostawia się do wyschnięcia.

 Z wizytą w przedszkolu
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Linoryt odbity na torbie 
bawełnianej i na papierze



Linoryt



Faro – stolica Algavre

Na wieży katedralnej

  Faro jest stolicą regionu Algarve. 
Zabytkowa brama, która była częścią 
pierwotnego muru mauretańskiego 
prowadzi do starego miasta z 
brukowanymi uliczkami. W pobliżu 
znajduje się katedra zbudowana w XIII 
wieku oraz XVI-wieczny klasztor, gdzie 
mieści się Muzeum Miejskie. Prezentuje 
ono eksponaty prehistoryczne i 
średniowieczne oraz sztukę sakralną. Z 
wieży katedralnej roztacza się wspaniały 
widok na miasto i lagunę.

 

Po warsztatach z linorytu 
zorganizowano wycieczkę kulturalną 
do Faro. Informacje o historii miasta 
zostały podane przez przewodnika, 
który  pokazał uczestnikom 
najważniejsze miejsca historyczne. 



Loulé – miasto tradycyjnego rzemiosła
  Loulé to urocze miasteczko, w którym można zrobić zakupy na wspaniałym miejskim 
targu, zwiedzić imponujący zamek lub podziwiać panoramę miasta i okolic z jednego z 
wielu punktów widokowych. W mieście znana jest inicjatywa przywrócenia do życia 
rzemiosł, które prawie „wymarły”. Zajmuje się tym projekt Loulé Criativo. Dzięki Loulé 
Criativo i portugalskiej szkole goszczącej uczestnicy spotkania Erasmus+ mogli 
zrealizować dwa niesamowite warsztaty artystyczne i rękodzielnicze: malowanie fresków 
barokowych  i wyplatanie palm  Algarve.

 

Ręcznie robione 
wyroby miedziane
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 Sklep z ręcznie 
robioną ceramiką

 Korek 



Wyplatanie z palm techniką Algarve 
Loulé od dawna jest 

krainą tkaczek –  
kobiet, które 

poświęcają się tkaniu 
palm, rodzimej 

rośliny Półwyspu 
Iberyjskiego. Stosuje 

się ją do wyrobu 
koszy, podkładek, 
torebek, płaszczy i 

innych przedmiotów. 
Tutaj znajdziesz 
palmowe cuda.



Warsztat wyplatania palm z Algarve 
  Wyplatanie palm wykonuje się różnymi splotami, do których stosuje się różną liczbę 
elementów (wyszuszonych liści palmy). Najprostszy splot składa się z 3 elementów. Z tej 
samej liczby elementów można wykonać różne wzory. Po utkaniu odpowiedniej ilości 
pasków są one zszywane aby nadać im zaplanowany kształt. Do tego rękodzieła 
potrzebne są suszone liście palmowe oraz sprytne i cierpliwe dłonie. Paski wyglądają 
bardzo efektownie. Gotowe produkty zachwycają pomysłowością i szerokim 
zastosowaniem.

 



Malowanie barokowych fresków 
  Fresk to technika malowania ściennego wykonywana na świeżo naniesionym 
(„mokrym”) tynku wapiennym. Jego nazwę z języka włoskiego tłumaczy się na 
„świeży”, ponieważ podłoże gipsowe fresku jest mokre w trakcie nakładania farby. Fresk 
to dzieło sztuki ściennej lub sufitowej utworzone przez nałożenie pigmentu na gips lub 
cienką warstwę tynku. Na początku na płytkę porcelanową nakłada się cienką warstwę 
mokrego tynku wapiennego lub gipsowego, znanego jako arricciato, który ma całkowicie 
wchłonąć pigment podczas wysychania. Następnie wykonuje się szkic na mokrym tynku, 
przenosząc go z papieru z pomocą nakłuć wykałaczką. Następnie nakłada się 
wymieszane w wodzie pigmenty, które po wyschnięciu łączą się z tynkiem, dając żywe, 
świetliste kolory.

 

 Pytka pokryta warstą 
mokrego tyku

 Sporządzanie tyknu

Nanoszenie wykałaczką lub szpilką 
szkicu wzoru na płytkę  
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Malowanie barokowych fresków 

Pigmenty wymieszane z wodą

Malowanie szkicu



Muzeum Morskie Quarteira
Zwiedzanie Muzeum 

Morskiego było 
kolejną okazją do 
poznania lokalnej 

kultury. Mieszkając 
nad brzegami oceanu, 
życie mieszkańców 

Quarteiry było ściśle 
związane ze 

wszystkim, co oznacza 
morze, rybołówstwo i 
żeglarstwo. Eksponaty 

wystawione w 
muzeum w 

interaktywny sposób 
opisują życie 

codzienne, a położenie 
w pobliżu targu 

rybnego przyczynia 
się do dopełnienia 
doświadczenia.  

 



Niekonwencjonalny rysunek 
spontaniczny – monotypia

  W piątek, ostatni dzień mobilności, partnerzy wzięli udział w warsztatach 
niekonwencjonalnego rysunku spontanicznego – monotypii. Warsztaty pozwalały na 
swobodę wyrażania indywidualnej kreatywności, myśli i uczuć. Uczestnicy mogli 
potwierdzić,  że arteterapia jest bardzo ważna w pracy z dziećmi i młodzieżą, ponieważ 
poprzez dostarczanie nowych doświadczeń, wzmacnia ich pewność siebie, uwagę, 
koncentrację oraz komunikację. Wspeira też wyobraźnię i budowanie obrazu siebie.
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Niekonwencjonalny rysunek 
spontaniczny – monotypia



Rezerwat Przyrody Ria Formosa
  Po warsztatach artystycznych zorganizowano uczestnikom spacer w Rezerwacie 
Przyrody Ria Formosa. Obejmuje on ciągnącą się kilometrami lagunę. Jest to obszar o 
powierzchni ponad 170 km², miejsce postoju dla setek różnych ptaków podczas 
wiosennych i jesiennych okresów wędrówek. Tutaj znajduje się również naturalne 
środowisko życia kameleonów. Miejsce cieszy piękną przyrodą, niezapomnianymi 
widokami i spokojem.

 



 Terapeutyczne i edukacyjne aspekty

zajęć z rysunkiem i obrazem

rozwija wyobraźnię i kreatywność

pomaga wyrażać siebie

uczy kultury i tradycji

wspiera doskonalenie motoryki uczy planowania i decydowania

 stymuluje umiejętności projektowania

wzmacnia długotrwałą koncentrację i uwagę

motywuje 
do działania

 wspiera pielęgnowanie 
dziedzictwa i twórczości ludowej

rozwija artystyczne nawyki
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pomaga w kontrolowaniu 
negatywnych emocji i zachowań 

poprawia cierpliwość i precyzję

pomaga w relaksacji



Podsumowanie
  Wspólne działania artystyczne pod okiem portugalskich nauczycieli i specjalistów 
wzbogaciły warsztat uczestników. Pozwoliły doświadczyć ciekawych, angażujących 
technik, które będą wdrażane w placówkach partnerskich.
  Nowe doświadczenia zdobyte przez nauczycieli poszerzają horyzonty w pracy z 
uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pozwalają oferować im coraz to 
nowe działania, które rozwijają artystycznie i wspierają w autoekspresji oraz 
kontrolowaniu emocji.

Warsztaty technik rysunku/malarstwa i terapii rzemieślniczej były różnorodne i 
bardzo dobrze zorganizowane. Nawet trudniejsze techniki można, po odpowiedniej 
modyfikacji, zastosować w arteterapii z osobami ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Serdecznie dziękujemy portugalskim gospodarzom za wspaniale 
zorganizowany czas, mnóstwo wrażeń, świetną kuchnię i pokazanie nam swojego 
pięknego regionu.

Obrigado 
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Zdjęcia i edycja  :
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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