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5. spotkanie LTT w Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku
23– 27 Maj 2022
Partnerzy projektu Erasmus+ i eTwinning „Sky is the limit – SENART” z Turcji,
Portugalii, Chorwacji, Rumunii i Polski spotkali się w Zespole Szkół Nr 16 w
Białymstoku. Celem spotkania był recycling i upcycling w arteterapii oraz wszelkiego
rodzaju działania związane ze sztuką na bazie recyclingu, które można zastosować w
pracy z uczniami szół masowych lub z uczniami o potrzenach specjalnych. Był to
wspaniały czas twórczych i różnorodnych zajęć arteterapeutycznych.
Pierwszy dzień spotkania w Białymstoku rozpoczął się rundą po szkole goszczącej.
Uczestnicy odwiedzili klasy, pracownie, ogród. Mogli porozmawiać z kierownictwem,
nauczycielami i uczniami szkoły. Kontynuacją dnia była prezentacja organizacji i
metod pracy w Zespole Szkół Nr 16 oraz polskiego systemu oświaty.

DZIEŃ 1.

Przedstawienie powitalne
Podczas zwiedzania szkoły gości spotkała miła niespodzianka przygotowana pod okiem
Pani Marii. Uczniowie i wolontariusze przywitali ich występem artystycznym o
poszukiwaniu inspiracji.
Z wykorzystaniem
kukiełek i rekwizytów
wykonanych podczas
poprzednich mobilności,
aktorzy opowiedzieli
widzom historię o
poszukiwaniu inspiracji,
którą znależć można w
świecie sztuki.
Było też coś dla ciała:
wolontariuszka Gamze
przygotowała pyszne
Witamy!
tureckie wypieki.
Na scenie

Za kulisami
Słodka niespodzianka:
tureckie rogaliki z jabłkami

O mobilności
Podczas mobilności partnerzy projektu z krajów uczestniczących, mogli porozmawiać z
Dyrekcją szkoły goszczącej, nauczycielami i uczniami. Zaprezentowano Zespół Szkół Nr
16 w Białymstoku, zarys polskiego systemu edukacyjnego oraz materiały o recyklingu
w arteterapii. Zrealizowano następujące cele spotkania:
●
Spotkanie i współpraca z zespołami projektowymi z krajów uczestniczących,
społecznością szkoły, kierownictwem;
●
Prezentacja szkoły;
●
Omówienie działań projektowych, rezultatów, implementacji i rozpowszechniania;
●
Praca nad dokumentacją organizacyjną projektu;
●
Warsztaty recykling i upcykling w arteterapii: drugie życie toreb bawełnianych, tkanie
eko-dywanów, moda recyklingowa „Bal u Króla”, papierowa wiklina w sztuce
użytkowej z „Pleciakiem”, „Portrety i miasta z tektury” z PIK, upcykling korków
techniką decoupage;
●
Twórcze wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w arteterapii;
●
Eko-kulturalne imprezy: przedstawienie teatralne szkolnego zespołu „Kociołek” pt.
„Mit o Syzyfie inaczej” z wykorzystaniem eko–kostiumów i rekwizytów, zwiedzanie
Białegostoku z przewodnikiem, wizyta w Ziołowym Zakątku w Korycinach;
●
Ewaluacja spotkania.

Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku
Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku to szkoła publiczna, która świadczy usługi
edukacyjne dla około 170 uczniów w wieku od 16 do 24 lat. W skład zespołu wchodzą
dwie szkoły: Branżowa Szkoła I Stopnia i Szkoła Przyspasabiająca do Pracy. Szkoła
Branżowa I Stopnia prowadzi kształcenie w zawodach:

Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku

Drugie życie bawiełnianej torby
Drugie życie bawełnianej
torby to pierwszy warsztat
na
bazie
recyclingu
podczas
spotkania
w
Zespole Szkół Nr 16 w
Białymstoku.
Nieaktualny już napis
nadrukowany na torbie
zamalowano
farbą
i
naklejono na nim logo
projektu “Sky is the limit
–SENART”.
Następnie
uczestnicy naniesli na
Wzory
tkaninę wybrane wzory
nanosi się łowickie i malowali je
na tkaninę farbami lub pisakami do
za pomocą tkanin. Po wysuszeniu i
wyprasowaniu malowideł
kalki
torba jest gotowa do
użycia. Nadaje się również
do prania.

Farby i flamastry do tkanin sprawiają, że malowane wzory są nie tylko
piękne, ale także trwałe.

Drugie życie bawiełnianej torby
Wzory łowickie to tradycyjne wzory wywodzące
się z kultury ludowej, które dawniej wycinano z
papieru. Obecnie cieszą się dużą popularnością we
wzornictwie i są uznawane za jeden z polskich
symboli. Wyróżniają się pięknymi kształtami i
charakterystycznymi żywymi kolorami. Najczęściej
odzwierciedlają elementy natury w postaci kwiatów
i zwierząt.
Malowanie wzorów z Łowicza wymaga precyzji i
cierpliwości, choć jednocześnie pozwala na relaks,
wyciszenie i twórczą ekspresję. Efekty zadowolą
nawet najbardziej wybrednych...

Prezentacja
pomalowanych toreb

Kliknij, aby zobaczyć więcej z warsztatu malowania toreb

Tkanie eko dywanów
Eko dywany wykonane są z materiałów
pochodzących z odzysku. T-shirts, bawełniane i
polarowe bluzy, kurtki, swetry, prześcieradła z
jerseju itp. doskonale nadają się do przygotowania
pasków gotowych do wyplatania. Specjalna
metoda cięcia odzieży z recyklingu pozwala na
uzyskanie długich, nieprzecietych pasków. Im
dłuższe paski, tym lepiej.
Dywany można wykonać różnymi technikami
tkackimi. Najlepiej zacząć od najłatwiejszej: nad
osnową, pod osnową, a następnie zacząć
wyplatanie wzorów i kształtów. Tkanie dywanów
wymaga dużo przygotowań i czasu. Oprócz tkanin
pochodzących z recyklingu potrzebna jest rama, na
której można naciągnąć sznurek, który tworzy
osnowę eko dywanu.
Rozcinanie tekstyliów

Przygotowane i
posortowane
kłębki pasków

Tkanie eko dywanów

Krok 2: pzeplatanie
Krok 1: start

Krok 3: wyplatanie wzoru

Praca zespołowa! Tak się to robi!

Krok 4: prawie gotowe!

“Mit o Syzyfie inaczej”
Mit o Syzyfie inaczej to przedstawienie, które zostało przygotowane na II Wojewódzki
Przegląd Niezawodowej Twórczości Teatralnej PIKtoGramy. Szkolna grupa teatralna
„Kociołek” zdobyła I miejsce w kategorii szkół średnich. Przedstawienie zostało
zainspirowane mitami Greków i Rzymian, a konkretnie mitem o Syzyfie. Tematyką
konkursu był świat owadów – mikrokosmos. Mit o Syzyfie został zatem przeniesiony do
świta owadów. Zeusem została mrówka, Aresem mucha, Herą pszczoła, Tanatosem
gąsienica, a Syzyfem żuk. Akcja rozgrywa się na owadzim Olimpie. Syzyf zostaje
zaproszony na bal i plotkuje z Zeusem o Dedalu i Ikarze. Po balu zdradza zasłyszaną
plotkę, o romansie Zeusa z nimfą drzewną. Zeus jest wściekły i wzywa boga śmierci –
Tanatosa. Karą za plotkowanie ma być wtrącenie Syzyfa do Hadesu. Jednak ktoś
uprzedza Syzyfa o zamiarach Zeusa. Syzyf związuje Tanatosa i trzyma pod kluczem. Po
jakimś czasie Zeus orientuje się, że owady przestały umierać, że nie ma boga śmierci.
Dowiaduje się o niecnym czynie Syzyfa. Za ten czyn karze go na wieczne toczenie kuli
gnojnej. Syzyf z żuka, przemienia się w żuka gnojnego.
Scena na Olimpie
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Ukarany
Syzyf toczy
kulę gnojną

Bal u Króla
Z Olimpu przenieśliśmy się na bal królewski. Aby się do niego przygotować,
uczestnicy zostali zaproszeni do zaprojektowania i wykonania stroju balowego i
rekwizytów. Użyto do tego zadania materiały z recyklingu. Uczestnicy projektowali eko
kostiumy z gazet, kartonów, reklamówek, opakowań na jajka i różnych tekturowych
rolek. Kiedy wszyscy byli gotowi na bal, kostiumy zostały zaprezentowane podczas
mini show. Jeśli bal, to i taniec. Goście zostali zaproszeni do Poloneza – narodowego
tańca polskiego.
Materiały z
odzysku gotowe
do zastosowania

Nie spóźnij się!
Zsynchronizujmy zegarki!

Twórcy kostiumów i rekwizytów
przekonali się, że recycling,
oprócz tego, że jest bezpłatny,
pobudza do ciekawych rozwiązań,
wyzwala
pomysłowość
oraz
kreatywność,
inspiruje
oraz
angażuje w działanie. Nie ma tu
możliwości „zepsucia” czegoś.
Czasami uzyskanie świetnych
rezultatów nie wymaga dużego
nakładu pracy, a tworzenie może
być zabawne. Z eko kostiumami i
rekwizytami dość łatwo zbudować
angażujace historie. Robienie eko
kostiumów i rekwizytów zachęca
również do pracy zespołowej i
wzajemnej pomocy.
Sky is the limit!

Five
Star
Restaurant!
Ball
Bal
atu
the
Króla
King
Prezentacja wykonanych kostiumów i rekwiytów. Każdy z nich opowiada...

...HISTORIĘ O

stylu
charakterze

pięknie

kreatywności

elegancji

Mnóstwie zabawy!

Białystok
Podczas zwiedzania Białegostoku z
przewodnikiem,
goście
podziwiali
reprezentatywne zakątki miasta. Mogli
posłuchać ciekawych opowieści o historii,
dielnicy Bojary, Hetmanie Branickim,
Zamenhofie, Katedrze pw. św. Mikołaja, o
religijnych i wielokulturowych tradycjach
regionu, a nawet o pomniku psa Kawelina.
Był czas na pamiątki, poszukiwanie
białostockich niedźwiedzi i wiele okazji
do robienia zdjęć. Pogoda sprzyjała
spacerom.
Pałac Branickich i
ogrody

Białystok

Katedra pw. Św. Mikołaja

Kościół pw. Św. Rocha

Pomnik Wielkiej Synagogi
Pies Kawelina

Młody Ludwik Zamenhof

Białostockie
niedżwiadki

Papierowa plecionka
Kolejny dzień mobilności i kolejne warsztaty
rozpoczęły się zajęciami, w których partnerzy
uczyli się wykorzystywać papierowe “wikliny”
do robienia różnych przedmiotów, takich jak np.
bransoletki i gwiazdki. Warsztaty prowadziła
instruktorka Kasia alias Pleciaq. Pleciak
pokazała świat gazetowych tubek i podstawowe
sposoby ich plecenia. Tzw. “wiklina” papierowa
wymaga czasu, precyzji i umiejętności, aby za
pomocą szpikulców zwijać gazety w cienkie
papierowe tuby. Tę umiejętność możesz
osiągnąć ćwicząc, ćwicząc i jeszcze raz ćwicząc.
Kiedy już potrafisz robić rurki, możesz nauczyć
się techniki plecionek, która pozwala tworzyć
różne przedmioty. Bardziej doświadczeni twórcy
wykonują abażury, kosze, figurki, dekoracje,
biżuterię, obrazy.
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Tak zaczyna się plecenie bransoletki

Portrety i miasta z tektury
Po obiedzie z regionalnymi daniami i smakami, które serwowano w szkole, odbyły się
kolejne warsztaty. Tym razem uczestnicy wykorzystali karton do wykonania portretów i
miast. Warsztaty prowadzone były przez instruktorów PIK – Podlaskiego Instytutu
Kultury.
Każdy uczestnik wykonywał autoportret lub portret koleżanki/kolegi, przedstawiając
kilka sugestywnych cech. Aby stworzyć miasto, również trzeba było, za pomocą kartonu,
przedstawić charakterystyczne elementy miasta lub miejsca. Zabawna była próba
odgadnięcia czyj to portret lub autoportret. Ciekawe było poznawanie i rozpoznawanie
przedstawianych miejsc reprezentowanych w pracach.
To był dzień obfity w działania!

Portrety i miasta z tektury
Karton to uniwersalny, pełen potencjału materiał, który pozwala na wykonanie wielu
ciekawych sturktur i uzyskanie róznorodnych faktur. Łatwo go pozyskać i przerobić.
Recycling czy upcycling? Upcycling
to forma recyklingu, w której
zamiast procesu przekształcania
odpadów w nowe przedmioty (np.
butelki), można przekształcić rzecz,
którą przeznaczono do wyrzucenia i
nadać jej drugie życie i nową jakość.
Upcykling zawiera w sobie element
kreatywności. Recykling z kolei to
proces przetwarzania odpadów w
materiały, które można wykorzystać
do tworzenia nowych produktów.
Alexandria

Kliknij, aby zobaczyć plecionkowe
i tekturowe wytwory

Białystok

Quarteira

Ziołowy Zakątek
W czwartek, kolejnego dnia mobilności, goście projektu Erasmus+ oraz uczniowie
Szkoły Przygotowującej do Pracy odwiedzili Ziołowy Zakatek – obiekt agroturystyczny
położony na malowniczych polach i lasach dziewiczego Podlasia, z dala od miejskiego
zanieczyszczenia i zgiełku cywilizacji. Uczestnicy zwiedzali pachnące ogrody, sad i
lasy. W tym pięknym miejscu wciąż podtrzymywane są tradycje zielarskie, więc była
okazja zapoznać się z historią ziołolecznictwa i tradycyjnymi sposobami zbierania roślin
w przyrodzie. Uczestnicy mieli okazję skonsultować się z ekspertem w dziedzinie roślin
leczniczych i ziół podczas spaceru edukacyjnego w „Podlaskim Ogrodzie Botanicznym”
i wykonać własne mieszanki herbat. W tym zakątku ziołowym znajduje się również
hodowla zwierząt, w której podziwiać można różne gatunki zwierząt domowych.
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Pappets
making
workshop
Ziołowy
Zakątek

Oaza spokoju,
piękna i prostoty

Breloki z korka – technika decoupage
W piątkowy poranek odbył się ostatni warsztat przygotowany przez partnerów z
Białegostoku. Po raz kolejny działania miały na celu upcykling, tworzenie nowych
produktów poprzez ponowne wykorzystanie materiałów uznanych za bezużyteczne. Na
bazie korków zdobionych techniką decoupage powstały oryginalne, proste i kreatywne
breloki. Realizacja tego warsztatu zapewniła uczestnikom nabycie nowych narzędzi i
metod pracy do dalszego zastosowania we własnej szkole oraz wśród swoich uczniów,
wzmacniając rozwój koncentracji i kreatywności. Efekty pracy były urzekające!
Link
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Kliknij w
kółko aby
zobaczyć,
jak to
zrobić
krok po
kroku

Recykling i upcykling w arteterapii:
wspiera integrację grupy

rozwija wyobraźnię i kreatywność
poprawia umiejętności komunikacyjne

uczy dokonywania wyborów

pomaga szukać własnych rozwiązań

stymuluje tworzenie historii
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pomaga się odstresować

motywowuje do działania

daje drugie życie nieużywanym przedmiotom
pomaga wyrazić siebie

nie kosztuje

uczy kultury, tradycji

stymuluje myślenie i zachowanie ekologiczne

pozwala zrobić coś z niczego
zapewnia pozytywne wrażenia
uczy kreatywnie oszczędzać zasoby

pomaga radzić sobie z emocjami
uczy słuchania instruktora
wzmacnia zdolności manualne

Certyfikaty
Po warsztatach z korka, wymiana między różnymi szkołami została zamknięta bilansem
podsumowującym spotkanie oraz
uhonorowaniem uczestników
certyfikatami. Dziękujemy
godpodarzom za przyjęcie i za
wspólną pracę twórczą w ciągu
tygodnia.

Podziękowania i Pożegnania

Do widzenia!

Dziękujemy!

Podsumowanie
Recycling to pole do działania o dużym potencjale. Można go świetnie wykorzystać w
różnych dziedzinach arteterapii, o czym uczestnicy przekonali się podczas wspólnych
mobilności w ramach projektu Erasmus+ "Sky is the limit – SENART". Warto sięgać po
zasoby, które są bezpłatne, w miarę łatwe do pozyskania, a przy tym pobudzają
kreatywność.
Podczas piatego spotkania LTT uczestnicy przekonali się o słuszności powyższego
stwierdzenia. Realizując sześć warsztatów arteterapeutycznych bazujących na
materiałach z odzysku, poznali metody i techniki, które można zaadoptować zarówno w
szkołach masowych, jak i integracyjnych oraz specjalnych. Działania z materiałami z
odzysku bez wątpliwości mają walory arteterapeutyczne: pozwalają na ekspresję
twórczą, wyciszenie, relax, wzmacnianie umiejętności manualnych. Pomagają
uczestnikom osiagać sukces i satysfakcję. To z kolei wyzwala pozytywną energię i
motywację do uczenia się oraz redukuje niepożądane zachowania.
Wspólne działania wokół recyklingu/upcyklingu w arteterapii pod okiem polskich
nauczycieli i instruktorów wzbogaciły warsztaty uczestników o nowe narzędzia,
techniki i pomysły. Zaproponowane zajęcia były bardzo wzbogacające i atrakcyjne dla
uczniów specjalnej troski, stanowiąc wartość dodaną w pracy zaplanowanej w projekcie.
Dziękujemy polskim gospodarzom za wspaniale zorganizowany czas, mnóstwo przeżyć,
świetną kuchnię i pokazanie nam części ich pięknego, zielonego regionu.

Dziękujemy
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Edycja i zdjęcia:
Zespół projektowy
“Sky is the limit – SENART”
Pixabay: grafiki wektorowe

More information:
Facebook group
Project's website
TwinSpace- eTwinning project

Kontakt:
Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku
e-mail:szkola@zs16bialystok.pl

