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Projektziel

Festigung und Vertiefung der Zusammenarbeit
von Schuleinrichtungen im Schkola-Schulverbund.

Cel projektu

Umocnienie i pogłębienie współpracy placówek
szkolnych w obrębie Związku Szkół Schkola.

Zukunfts- und Kunstwerkstatt der 
Schkola

Warsztaty przyszłości i sztuki Schkoli
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Projektbeschreibung

Der SCHKOLA-Schulverbund umfasst Schulen in PL, 
D und CZ, nahe beieinander gelegen in der 
Dreiländerregion. Erstmalig seit der Gründung 2006 
hat ein gemeinsames Teamwochenende des 
SCHKOLA-Schulverbundes in Polen stattgefunden. 
In der Zukunftswerkstatt (5.-6.05.2017) in Świeradów
Zdrój haben Vertreter aller bisherigen Standorte und 
zweier neuen Einrichtungen Pläne für die einzelnen 
Kooperationen für das Schuljahr 2017/18 erstellt.
In der Kunstwerkstatt (12.-16.05.2017) haben die 
Schüler gemeinsam in einer naturnahen Umgebung
begleitet durch eine Kunsttherapeutin, im 
praktischen handeln an künstlerischen Themen
gearbeitet. Es entstanden künstlerische Arbeiten. 
Mit diesen Arbeiten und Fotos der Aktivitäten wurde 
eine katalogähnliche Dokumentation erstellt.
Im Laufe des Projektes konnten sich die Teilnehmer 
persönlich in einem anderen Rahmen begegnen 
und in Austausch kommen. Diese persönliche 
Ebene ist ein wichtiges Erfolgskriterium für die 
Ausgestaltung und Qualität des folgenden 
Austausches zwischen den Schulen.

Opis projektu

Związek szkół SCHKOLA obejmuje szkoły w PL, D i 
CZ, położone blisko siebie w regionie trójstyku. Po 
raz pierwszy od założenia związku w 2006 r. odbył 
się wspólny weekend zespołów Związku Szkół 
SCHKOLA w Polsce. Podczas warsztatów przyszłości 
(5.-6.05.2017) w Świeradowie Zdroju
przedstawiciele wszystkich dotychczasowych fili 
oraz dwóch nowych placówek opracowali plany 
dla poszczególnych kooperacji na rok szkolny 
2017/18. Podczas warsztatów sztuki (12.-16.05.2017) 
uczniowie pracowali wspólnie w naturalnym 
otoczeniu pod opieką arteterapeutki, zajmując się 
w sposób praktyczny tematami z zakresu sztuki. Z 
powstałych prac artystycznych oraz ze zdjęć z 
zajęć stworzono przypominającą katalog 
dokumentację.
W czasie projektu uczestnicy mogli się osobiście 
spotkać w odmiennych okolicznościach oraz 
wymienić doświadczeniami. Owa osobista 
płaszczyzna jest ważnym kryterium skucesu 
dotyczącym organizacji i jakości następującej 
później wymiany między szkołami.


