Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi – INSPIRACJE, KREACJE to projekt
ERASMUS+, który od września 2016 roku koordynuje ZPPKP im. Jana Cybisa w Opolu. Liceum
Plastyczne współpracuje w projekcie ze Szkołą odzieżowo-graficzną w Lysie nad Łabą w Republice
Czeskiej i z Liceum Le Castel w Dijon. W ramach projektu uczniowie będą każdego roku realizować
działania projektowe w ramach wybranej specjalizacji, odbywać plenery rysunkowo-malarskie i każda
szkoła przygotuje 12 kart pracy w wersji polskiej, angielskiej i francuskiej na temat sztuki i architektury
swojego miasta. Karty zostaną wydane w 2018 roku formie Małego artystycznego przewodnika po
Opolu, po Dijon, po Pradze skierowanego do młodzieży gimnazjalnej.
Podtytuł działań pierwszego roku to INSPIRACJE, czyli działania dokumentacyjne mające na
celu zebranie jak największej ilości ciekawych, inspirujących informacji na temat miast partnerskich oraz
realizację prac rysunkowo-malarskich z natury. ZPPKP realizować będzie działania projektowe w
ramach pracowni technik scenograficznych – stylizacji kostiumu i kreacji wizerunku pod opieką Pani
Joanny Wrześniewskiej i Pani Beaty Pizoń-Jeziorowskiej. Podsumowaniem działań będzie spotkanie
projektowe w czerwcu 2017 roku w szkole odzieżowo-graficznej w Lysie nad Łabą. Uczniowie szkół
partnerskich w ramach krótkoterminowej wymiany młodzieży będą uczestniczyć w europejskiej ścieżce
kształcenia. Planowane są warsztaty projektowania stroju, plener rysunkowo-malarski w Pradze wg.
programu opracowanego przez każdą szkołę zgodnie z podstawą programową, wymiana doświadczeń
projektowych i ewaluacja.
Podtytuł działań drugiego roku projektu to KREACJE, czyli działania mające na celu rozwijanie
twórczego myślenia, kreatywnego działania i wyobraźni. ZPPKP realizować będzie działania projektowe
w ramach pracowni ceramiki i pracowni snycerstwa pod opieką nauczycieli specjalizacji Pani Ireny
Grabowskiej i Pana Bogusława Skibińskiego. Opracowywane zostaną kolejne karty edukacyjne o Opolu
zawierające ćwiczenia na rozwijanie kreatywności. Działania dokumentacyjne i językowe uzupełnione
będą pracami plastycznymi z wyobraźni. W roku szkolnym 2017/2018 odbędą się dwa, międzynarodowe
spotkania projektowe. Pierwsze w Dijon w liceum Le Castel, gdzie uczniowie będą uczestniczyć w
warsztatach audiowizualnych, plenerze rysunkowo-malarskim i realizować program europejskiej ścieżki
edukacyjnej. Ostatnie podsumowujące projekt spotkanie odbędzie się w ZPPKP w Opolu w kwietniu
2018 roku. Projekt zostanie podsumowany wspólną wystawą Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety
Pragi oraz publikacją Małego artystycznego przewodnika po Opolu/Dijon/Pradze w wersji narodowej,
angielskiej i francuskiej. Planowana jest także wersja łączona trzech publikacji.
U progu nowego projektu, życzymy sobie i partnerom wielu przyjemnych, inspirujących i
twórczych doświadczeń naukowych i artystycznych !

