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KWIECIEŃ 2022/7

4th LTT- 4-te spotkanie w Centrul Scolar de Educatie Incluziva
Alexandria, Rumunia, 28 marzec – 1 kwiecień 2022
Partnerzy projektu Erasmus+ i eTwinning „Sky is the limit – SENART” z Turcji,
Portugalii, Chorwacji, Rumunii i Polski spotkali się w Centrul Scolar de Educatie
Incluziva Alexandria w Rumunii. Celem spotkania była drama i teatr w arteterapii oraz
wszelkiego rodzaju działania związane z tą sztuką, które można zastosować w pracy z
uczniami lub uczniami niepełnosprawnymi. Był to wspaniały czas twórczych i
różnorodnych działań dramowych i teatralnych.
Pierwszy dzień 4. spotkania LTT rozpoczął się wizytą w szkole goszczącej. Uczestnicy
zwiedzili klasy i mogli porozmawiać z nauczycielami i uczniami. Kontynuacją dnia była
prezentacja rumuńskiego systemu edukacji oraz prezentacja historyczna dotycząca
regionu.

DZIEŃ 1.

O mobilności
Podczas mobilności uczestnicy spotkali się z partnerami projektu z innych krajów
uczestniczących, dyrekcją szkoły goszczącej, nauczycielami i uczniami. Odbyła się
prezentacja szkoły goszczącej, rumuńskiego systemu edukacyjnego oraz o terapii
poprzez dramę. Cele spotkania:
• wzmocnienie współpracy i wymiany dobrych praktyk pomiędzy kluczowymi
profesjonalistami ze szkół partnerskich
• informowanie o specyfice rumuńskiego systemu edukacji z naciskiem na:
edukację specjalną i włączającą
• uczestnictwo w warsztatach terapii dramą i teatrem
• uczestnictwo w warsztatach tworzenia postaci
• uczestnictwo w warsztatach budowania historii i kontekstu
• uczestnictwo w warsztatach rumuńskiego rękodzieła tradycyjnego
• uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych: zwiedzanie teatru lalek, Zamek Bran,
Barsov.

Tworzenie postaci tradycyjnych &
idiomy
Aby wprowadzić uczestników w klimat tradycji zespół tańca przedstawił krótką
prezentację starożytnego zwyczaju Rumunów wpisanego w 2008 roku (3.COM) na Listę
Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości (ogłoszoną
pierwotnie w 2005 roku).
Warsztaty, które odbyły się pierwszego dnia, skupiły się na tradycjach i elementach
charakterystycznych dla kultury każdego kraju. Kraj goszczący zaproponował działanie
majace na celu stworzenie postaci tradycyjnej i przedstawienie razem z
nią
odpowiedniej narracji.

Rumuńska tradycyjna
postać z folkloru
Turecka postać
tradycyjna

Tancerze w strojach
ludowych prezentują
tradycyjny taniec
rumuński

Tworzenie postaci tradycyjnych &
idiomy

Chorwacka
postać
tradycyjna

Portugalska postać
tradycyjna

Polska
postać
tradycyjna

Budowanie narracji
do stworzonej postaci
rozwija i stymuluje
umiejętność tworzenia
spójnej narracji,
umiejętność dobierania
cech do postaci,
pobudza umiejętności
obserwacji, analizy i
syntezy informacji,
logicznego oraz
twórczego myślenia, i
wreszcie wspiera pracę
zespołową, a przede
wszystkim daje dużo
frajdy.

Tworzenie postaci tradycyjnych &
idiomy
Oprócz postaci z tradycji, każdy
zespół miał za zadanie wybrać
wyrażenia idiomatyczne specyficzne
dla własnego języka, a trudne do
przetłumaczenia słowo w słowo na
język międzynarodowy. Następnie
idiomy zostały przedstawione za
pomocą rysunku w językach krajów
uczestniczących. W języku angielskim
starano się jak najdokładniej uchwycić
i przekazać ich znaczenie. Zabawnie
było próbować znaleźć różnice oraz
podobieństwa między kulturą i
specyfiką narodową języków
uczestników.

W dramie, nie tylko słowem
można namalować idiomy,
emocje, postacie, historie...

Prezentacja idiomu za
pomocą obrazu

Nastrojowe łyżeczki

Szkoła
Centrul Scolar de Educatie Incluziva in Alexandria jest szkołą publiczną, która
świadczy usługi edukacyjne dla około 150 uczniów w wieku od 4 do 25 lat zapisanych
do 19 klas – od przedszkola do szkoły zawodowej (2 klasy są zintegrowane w 2
szkołach ogólnodostępnych). Szkoła jest również centrum informacyjnym dla
nauczycieli ze szkół masowych i wspiera wdrażanie oraz adaptację programów
nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Placówka posiada struktury
zawodowe, które zapewniają uczniom kwalifikacje zawodowe w dziedzinie
cukiernictwa.
Programy nauczania
zapewniają
równoważne
kwalifikacje z innymi
masowymi szkołami i
dają możliwości
zwiększenia integracji
na rynku pracy.

Folklor rumuński – malowanie
drewnianych łyżek
We wtorkowy poranek uczestnicy tworzyli figurki malując je na drewnianych łyżkach.
Były to postacie zaczerpnięte z rumuńskiego folkloru. Tworząc kolorowe obrazy
symbolizujące twarze i kostiumy ćwiczy się motorykę, poznaje się folklor i kulturę.
Łyżki mogą być świetną pomocą dydaktyczną, te efektowne postacie można
wykorzystać w ćwiczeniach dramowych, uczyć z ich pomocą prowadzenia dialogu i
zachowywać się w określonych sytuacjach.

DZIEŃ 2.

Folklor rumuński – malowanie
drewnianych łyżek
Warto stworzyć tak wspaniałą kolekcję i wykorzystać ją w szkole do projektowania
zajęć dramowych i teatralnych.
Międzynarodowa kolekcja rumuńskich postaci
folklorystycznych namalowanych na drewnianych łyżkach

Postacie, zwierzęta i emotikony –
malowanie drewnianych łyżek
Malowane łyżki można tworzyć w
mniej skomplikowany sposób,
malując je na jednolity kolor i
rysując na nich np.: zwierzęta,
emocje, przedstawicieli zawodów,
rzemiosła, postacie z bajek. Każdy
uczeń,
mniej
lub
bardziej
uzdolniony
manualnie,
może
wykonać tę pracę, co daje świetne
efekty terapeutyczne.

Zawody, postacie,
emocje, zwierzęta...

Restauracja pięciogwiazdkowa!
Po malowaniu drewnianych łyżek gospodarze zaproponowali gościom niespodziankę.
Był to obiad w liceum Turnu Magurele. Uczniowie zachowywali się jak kelnerzy w
pięciogwiazdkowych restauracjach. To był dla nich prawdziwy trening umiejętności a
dla gości ogromna przyjemność i zaszczyt.

Professions, emotions,
animals...

Pięciogwiazdkowe doświadczenie w liceum Turnu Magurele

Diorama
Kolejny punkt wizyty odbył się w szkole integracyjnej, gdzie uczestnicy poznali
technikę dioramy. Są to obrazy, które sprawiają wrażenie trójwymiarowości. Za pomocą
dioramy możemy przedstawić świat rzeczywisty lub świat całkowicie przez nas
wymyślony. Czego potrzebujemy, żeby zrobić dioramę w warunkach szkolnych?
Wystarczy pudełko po butach, białe prześcieradła, kredki i klej. Do warsztatów tworzenia
historii i kontekstu można wykorzystać zrobione zdjęcie. Jedynie wyobraźnia jest naszym
ograniczeniem.

Diorama – opowieści uczestników

Historie przedstawione techniką dioramy
wykonane przez każdy zespół

Teatr cieni
Teatr cieni to starożytna forma opowiadania historii oraz rodzaj rozrywki. Technika ta
wykorzystuje płaskie wycięte postacie i rekwizyty, które są trzymane i animowane
między źródłem światła a przezroczystym ekranem. Postacie mogą być również
kreowane przez aktorów, których sylwetki opowiadają historię.

Opowieść teatru cieni

Zamek Bran & Hrabia Drakula
Kolejny dzień spotkania przeznaczono na wizytę w
Zamku hrabiego Drakuli w Branie. Zamek Bran jest
narodowym zabytkiem i punktem orientacyjnym w
Transylwanii. Budowla znajduje się 25 kilometrów na
południowy zachód od Braszowa. Zamek uważany jest
za siedzibę legendarnego hrabiego Drakuli i
najpopularniejsze miejsce w Rumunii. Położony jest na
klifie o wysokości 762 metrów i otoczony malowniczo
dolinami i wzgórzami. W rzeczywistości jednak zamek
nie był siedzibą Włada III – prototypa Drakuli.
Zamek Bran

Vlad III Tepes
również znany
jako Palownik
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Przydomek Vlada III –
Drakula – znaczy to samo,
co syn smoka lub syn
diabła. Takie informacje
przekazują legendy i
opowieści dotyczace tej
postaci historycznej.
Vlad był okrutny i przez
całe swoje panowanie,
znany był z dręczenia
ludzi, skórowania ich i
umieszczania na palach.
Przez to zyskał przydomek
Palownik. Historia i
legendy o Vladzie III stały
się inspiracją powieści
Brama Stokera o wampirze
hrabim Drakuli.
Fascynacja tą postacią
przyciąga dziś tłumy
turystów do zamku Bran.

Miejski Teatr Lalek w Braszowie
Ważnym punktem wyjazdu do Transylwanii była wizyta w Miejskim Teatrze Lalek
„Arlechino” w Braszowie. Reżyser, w formie spektaklu, przekazał informacje o historii
teatru i lalkach występujących w przedstawieniach. W teatrze “Arlechino” pracuje 30
pracowników zajmujących się oświetleniem, dźwiękiem, scenografią oraz inscenizacją
wystawianych spektakli. Są to najczęściej przedstawienia dla dzieci. Co roku Braszów
jest gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dziecięcych. Aktorzy teatru
opowiadali o tworzeniu oraz animacji lalek.
Publiczność
jest gotowa
do
obejrzenia
występu

Kukiełki w akcji

Miejski Teatr Lalek w Braszowie

Braszów
Po odwiedzeniu teatru uczniowie
zaprzyjaźnionej szkoły pokazali
uczestnikom zabytkowy kościół, wieże
obronne, plac miejski oraz podziemne
muzeum w Braszowie.
Braszów zaskakuje od pierwszego
wejrzenia. Miasto można nazwać jednym
z najpiękniejszych miast Rumunii. Jest
malowniczo położone pomiędzy
wzgórzami. Znaczna część zabytkowych
murów obronnych przetrwała do dziś i
nadal cieszy oczy zwiedzających.
Braszów, jak niewiele miast na świecie,
ma naturalny punkt widokowy. Góra
Tampa to miejsce, które zapewnia
wspaniały widok na całe miasto i okolicę.
Centralne miejsce na rynku w Braszowie
zajmuje ratusz z wysoką wieżą, z której
kiedyś wypatrywano wrogów i ostrzegano
mieszkańców miasta o
niebezpieczeństwach. Stąd druga nazwa
wieży: Wieża Trębaczy (konstrukcja ma
wysokość 58 metrów).

Czarny Kościół
zawdzięcza swoją
nazwę murom
zwęglonym
podczas pożaru

Plac Miejski

Historyczne uliczki z Bramą Schei
w tle

Rękodzieło – sznurek i wełna
W czwartkowy poranek zastosowano techniki pracy z lokalnym rzemiosłem z
wykorzysatniem sznurka i wełny. Szklane słoje najpierw zdobiono szarym i kolorowym
sznurkiem. Następnie wykonywano wełniane elementy dekoracyjne, które umieszczano
na słojach. Tak powstały piękne dzbanki. Zastosowane techniki sprawdzą się w klasach
w pracy z uczniami szkół partnerskich, wzmacniając rozwój koncentracji, kreatywności
i motoryki małej.

DZIEŃ 4.

Warsztaty robienia kukiełek
W czwartkowe popołudnie partnerzy projektu stworzyli kukiełki, lalki manipulowane
rękawiczkami. Lalka to obiekt nieożywiony, który ożywa dzięki działaniu animatora.
Uważany jest za przedmiot nieożywiony, który staje się „kimś”, ponieważ poprzez
animację aktora, zawłaszcza życie pożyczone w taki sposób, że staje się ono jego
własnym. Należy zauważyć, że kukiełki są często wykorzystywane przez nauczycieli
edukacji specjalnej do nawiązywania komunikacji i interakcji z uczniami.

Ten sam
szablon, wiele
różnych
postaci…
Sky is the limit!

Co daje nam terapia dramą i teatrem?
rozwija wyobraźnię i kreatywność

pomaga w ekspresji siebie

poprawia umiejętność komunikacji

zapewnia pozytywne wrażenia

uczy szukania własnych rozwiązań

pomaga radzić sobie z emocjami
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wspiera długotrwałą koncentrację i uwagę

stymuluje i ćwiczy pamięć

uczy podejmowania decyzji

pozwala przepracować konflikty i emocje
pielęgnowanie dziedzictwa
i twórczości ludowej

nauka
improwizacji

stymuluje zdolności manualne poprzez
tworzenie lalek, rekwizytów, scenografii itp.

uczy słuchania reżysera
wspiera integrację grupy
motywuje do działania
uczy kultury i tradycji

Certyfikaty i podziękowania
Ostatniego dnia działań projektowych, w piątek, odbyła się ewaluacja projektu i
wręczenie certyfikatów. Po ciekawym i pożytecznym tygodniu uczestnicy pożegnali się z
partnerami. Do zobaczenia w Polsce!

DZIEŃ 5.

Podsumowanie
Wspólne zajęcia wokół dramy i terapii teatrem pod okiem rumuńskich nauczycieli i
specjalistów wzbogaciły warsztat uczestników. Uczestnicy potwierdzają ideę, że
ekspresja dramatyczna jest formą ludzkiej ekspresji, która poprawia komunikację,
rozwija pewność siebie, umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych,
autonomię, współpracę i asertywność, zwłaszcza u uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Realizacja tych warsztatów pozwoliła pozyskać nauczycielom nowe narzędzia i
metody pracy do późniejszego wykorzystania we własnych placówkach.
Zaproponowane zajęcia były wzbogacające i atrakcyjne, to gotowe pomysły do
wykorzystania z wszystkimi uczniami. Warsztat stanowi wartość dodaną projektu.
Serdecznie dziękujemy rumuńskim gospodarzom za wspaniale zorganizowany czas,
mnóstwo przeżyć, świetną kuchnię i pokazanie nam części ich pięknego kraju.
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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 w Białymstoku
e-mail:szkola@zs16bialystok.pl

