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cel pRojektu

Celem projektu „Interdyscyplinarność w metodzie kształcenia plastycznego podstawą 
sztuk stosowanych” była wymiana doświadczeń osób odpowiedzialnych za kształce-
nie i szkolenie zawodowe, transfer ciekawych rozwiązań oraz doskonalenie i moder-
nizacja metod ksztacenia, a w efekcie ostatecznym przeniesienie nowych rozwiązań 
do instytucji wysyłającej.

Projekt w swych zamierzeniach określał poznanie treści programowych, metod  
i warsztatu pracy pedagogicznej w instytucjach przyjmujących, w zakresie rysunku, 
malarstwa, kompozycji przestrzennej, rzeźby, uwzględniając ich powiązania z metodą 
nauczania sztuk stosowanych: ceramiki, jubilerstwa, grafiki użytkowej, jako realizacji 
doktryny Bauhausu, a w efekcie ostatecznym przeniesienie zdobytych doświadczeń 
na grunt naszej szkoły. Podniesienie kwalifikacji zawodowych beneficjantów w zakre-
sie metodyki nauczania wpłynie pozytywnie na wprowadzenie modyfikacji do treści 
programowych i planów dydaktycznych. Następstwem będzie większa korelacja mię-
dzy wszystkimi przedmiotami artystyczno-zawodowymi tak, aby rysunek, malarstwo, 
rzeźba, traktowane jako niezależne przedmioty sztuki wysokiej, podporządkowane 
były przedmiotom kierunkowym i zawodowym: ceramice, grafice i jubilerstwu.
Czas przeznaczony na realizację stażu pozwolił na dokładne zapoznanie się z innowa-
cjami w systemie kształcenia we Francji i Niemczech, odwiedzenie okolicznych szkół 
o zbliżonym profilu oraz miejsc współpracujących za szkołami partnerskimi (pracow-
nie , muzea, firmy produkcyjne). Ponadto stworzył możliwość przyjrzenia się zajęciom 
prowadzonym przez plastyków szkół partnerskich i obserwacji efektów zajęć  
o ogólnoplastycznym i interdyscyplinarnym charakterze. Istotnym elementem reali-
zacji stażu była analiza dokumentacji szkolnej i dotyczącej poszczególnych projektów 
szkół partnerskich oraz udział w wystawach prac dyplomowych.
Propozycje zmian dydaktycznych w zakresie kierunków sztuki stosowanej, tak aby 
artysta stał się jednocześnie projektantem, pozwolą absolwentom Zespołu Szkół 
Plastycznych świadomie potraktować warsztat artystyczny do celów sztuki użytko-
wej. Ostatecznie rezultatem będzie uzyskanie przez ucznia kwalifikacji ułatwiających 
znalezienie pracy, czy poprowadzenie przez niego samodzielnej działalności gospo-
darczej. 
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RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ

Do celu naszej podróży dotarliśmy w niedzielny, dość chłodny poranek.

Dworzec, na który przyjechaliśmy wydał nam się nieco mały jak na duże zachodnie 
miasto, ale okazało się, że były to tylko przedmieścia i że sam Stuttgart jest bardzo 
rozległy. Do CJD Stuttgart-Jugenddorf zostaliśmy przewiezieni busem. 

przyjazd do miasta Stuttgart

pokój w CJD 
Stuttgart-Ju-

genddorf
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Mimo zmęczenia kilkunastogodzinną podróżą od razu „zwiedziliśmy” miejsce, które 
miało być „naszym domem”  przez najbliższe 2 tygodnie. 
Następnego dnia wybraliśmy się oczywiście do szkoły przyjmującej - Schule Fuer 
Farbe und Gestaltung. Schule fur Farbe und Gestaltung jest szkołą kształcąca na po-
ziomie średnim-zawodowym, w ramach dwóch podstawowych kierunków: ceramika 
(artystyczna i przemysłowa) i szeroko pojęte projektowanie graficzne (marketing 
wizualny, projektowanie reklam, pracownia sitodruku). Szkoła posiada własne wysoce 
wyspecjalizowane pracownie: komputerowe, jak i związane bezpośrednio z proce-
sami technologicznymi w zakresie poligrafii i produkcji nowych mediów, pracownie 
ceramiki artystycznej i przemysłowej, oraz prowadzi zajęcia z zakresu aranżacji i deko-
racji wnętrz ( malarstwo, lakiernictwo, sztukateria). W ramach własnych kompetencji 
szkoła ta proponuje trzy systemy kształcenia: na poziomie zawodowym (dyplom 
specjalisty danej specjalizacji), na poziomie maturalnym (dyplom specjalisty danej 
specjalizacji wraz ze świadectwem maturalnym) i na poziomie studium pomaturalne-
go z nadaniem tytułu specjalisty
W szkole czekał na nas opiekun naszej grupy pan Martin Glomb oraz pan Andreas 
Birkefeld (nauczyciel niemieckiego) i pani Margitt Veigel (nauczyciel ceramiki), którzy 
w trakcie naszego stażu poświęcili nam mnóstwo swojego czasu.

Podczas pierwszego spotkania omówiliśmy szczegółowo założenia i cel naszego 
stażu oraz wspólnie ustaliliśmy plan jego realizacji. Pan Martin przyniósł nam mapę 
miasta i wskazał nam ciekawe miejsca, które powinniśmy zobaczyć podczas pobytu  
w Stuttgarcie. Objaśnił nam także system komunikacji, który okazał się niezwykle 
jasny nawet dla obcokrajowców, w związku z czym często i chętnie korzystaliśmy  
z metra.

Przed Schule Fuer Farbe und Gestattung

4



Następnego dnia ponowie zawitaliśmy do naszej szkoły partnerskiej, gdzie czekali 
już na nas panowie Martin i Andreas. Oprowadzili nas po szkole, po kolei omawiając 
system kształcenia zawodowego i prezentując poszczególne pracownie. Szkoła ta 
kształci w trzech specjalnościach zawodowych:
-malarstwo
-lakiernictwo
-wystawiennictwo

System informacji o odjazdach 
srodków komunikacji miejskiej

Schule Fuer Farbe und Gestattung 
- realizacje kierunku „lakiernictwo”
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Na korytarzach wisiało mnóstwo plansz z pracowni lakiernictwa, gdzie były nie tylko 
przykłady karoserii samochodowych, ale też stolików czy plansz reklamowych
Potem mieliśmy spotkanie z panią Margitt Veigel w pracowni ceramiki. Mimo  
że w pracowni dostrzegliśmy wiele kół garncarskich okazało się,że uczniowie nie 
korzystają z nich podczas zajęć, gdyż w szkole w Stuttgartcie obecnie pozostała 
jedynie technologia ceramiki sanitarnej, przygotowująca uczniów do pracy w pobli-
skich zakładach. Podobnie zresztą funkcjonuje tu kierunek lakiernictwa „produkujący” 
fachowców dla przemysłu samochodowego ( Fabryki Mercedesa i Porsche)
Pani Margitt pokazała nam dokumentację przebiegu egzaminów z lat ubiegłych, 
podczas którego uczeń znając jedynie wymiary naczynia, projektował kilka propozy-
cji, wybierał najciekawsze, wykonywał odpowiedni rysunek techniczny, a potem  
je formował na kole garncarskim.

Schule Fuer Farbe und Gestattung 
- pracownia malarstwa
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Pracownia ceramiki w Schule fur 
Farbe und Gestaltung w Stuttgart
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Podczas zwiedzania szkoły obejrzeliśmy kilka innych sal wykładowych przedmiotów 
ogólnokształcących.

Naszą uwagę zwróciła przenośna szafka pełna komputerów do wykorzystania pod-
czas dowolnych zajęć.

W trakcie stażu oprócz szkoły w Stuttdarcie zwiedziliśmy także Gewerbliches Bil-
dungs Centrum w Bruchsal o identycznych specjalnościach zawodowych jak w naszej 

Pracownia projektowania w Schule 
fur Farbe und Gestaltung  

w Stuttgart
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szkole partnerskiej oraz znaną jubilerską szkołę zawodową Goldschmiedeschule mit 
Uhrmacherschule w Pforzheim.
Przewidziane dla nas zadania według założeń programu zostały w pełni zrealizowane.
Dzięki obserwacji zajęć w szkołach, które nas gościły zapoznaliśmy się z systemem 
pracy, metodami nauczania w różnych pracowniach ( malarstwa ściennego, lakiernic-
twa, jubilerstwa, ceramiki), zawracając szczególną uwagę, w jaki sposób przedmioty 
ogólnoplastyczne, głównie rysunek wpływa na jakość prac wykonywanych w zakresie 
danej specjalności.

Mieliśmy możliwość obserwacji zajęć projektowania kierunku lakiernictwo  
w szkole w Bruchsal. Uczniowie na podstawie uprzednio ręcznie przygotowanych 
plansz z projektami kolorystyki określonej marki auta wykonywali projekty dekoracji, 
wykorzystując odpowiedni program komputerowy.

Gewerbliches Bildungs Centrum  
w Bruchsal – spotkanie  

z Dyrektorem Szkoły

Gewerbliches Bildungs Centrum  
w Bruchsal – kierunek lakiernictwo
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Oprócz tego w tej samej szkole, a także w szkole w Stuttgarcie obserwowaliśmy prze-
bieg egzaminów przejściowych dla klasy II, gdzie oprócz technicznych umiejętności 
popartych wiedzą technologiczną istotna była własna kreatywność, plastyczna wraż-
liwość na kolor i umiejętne zestawianie barw, czyli wszystko to, co uczeń powinien 
zdobyć w zakresie bloku przedmiotów ogólnoplastycznych, tak by podnieść swoje 
umiejętności w zakresie danej specjalności zawodowej.

Podczas pobytu w szkole przyjmującej mogliśmy uczestniczyć  w egzaminie prak-
tyczno-teoretycznym. Uczniowie po uzupełnieniu arkusza teoretycznego otrzymy-
wali arkusz z projektem elewacji budynku (bloku mieszkalnego), a ich zadaniem było 
zaprojektować jej kolorystykę uwzględniając następujące warunki:
- podział (kolorystyczny) na tzw. klatki, tak by ułatwić odnalezienie właściwego 
mieszkania
- spójność elewacji budynku.

Gewerbliches Bildungs Centrum 
w Bruchsal – kierunek malarstwo, 

egzamin praktyczny

Schule Fuer Farbe und Gestattung 
w Stuttgart – projekt elewacji  

do arnżacji kolorystycznej  
dla uczniów podczas części  

praktycznej egzaminu.
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Dodatkowo oglądaliśmy prezentację dokumentacji projektu, w jakim brała udział 
jedna z klas kierunku malarstwa ściennego, polegającego na odnowieniu szkolnego 
internatu niedaleko Stuttgartu. Projekt początkowo zakładał jedynie odnowienie  
i zaprojektowanie ścian stołówki i dla tego pomieszczenia uczniowie pod kierunkiem 
nauczyciela przygotowali dwie propozycje. Na próbę zostały one we fragmentach 
wykonane na szkolnym korytarzu. Ostatecznie uzyskano fundusze i cały internat, 
łącznie z zewnętrznymi elewacjami został pomalowany według projektu uczniów.  
Na zewnątrz widać wyraźną inspirację malarstwem Mondraina, co jest zresztą spój-
ne z charakterem architektonicznym tego budynku. Istotne w tym projekcie było 
dopasowanie kolorystyki ścian i jej struktury do typu budynku i jego użytkowników. 
Dodatkowy aspekt wychowawczy projektu to praca zespołowa oraz nastawienie na 
dużą samodzielność organizacji warsztatu pracy przez ucznia po raz pierwszy poza 
szkolną pracownią.

Schule Fuer Farbe und Gestattung 
w Stuttgart – egzamin  

(część teoretyczna)

Schule Fuer Farbe und Gestattung 
w Stuttgart – projekty dekoracji 

ścian sali szkolnego internatu.
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Schule Fuer Farbe und Gestattung 
w Stutgartt – ekspozycja  

dyplomowa

Schule Fuer Farbe und Gestattung 
w Stutgartt – ekspozycja 

dyplomowa
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Interesująca dla nas była ekspozycja dyplomowa kierunku malarstwa, gdzie ucznio-
wie prezentowali projekty aranżacji wybranego przez siebie wnętrza, wraz z przykła-
dami techniki zdobienia ścian (stuki, malowanie, mozaika). Często projekty były wy-
konywane na zamówienie konkretnego klienta (np. butiku). Uczniowie prezentowali  
tutaj nie tylko umiejętności zawodowe (techniki zdobienia ścian), ale też własną kre-
ację w aranżacji całości wnętrza, poprzez dobór najdrobniejszych detali i kolorystyki.
 
W Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule w Pforzheim mieliśmy okazję zapoznać 
się z systemem kształcenia oraz porównać metodę pracy i zaplecze techniczne tam-
tejszej szkoły z naszą pracownią jubilerstwa w Częstochowie.

Istotne dla nas okazały się ekspozycje rzeźb wykonanych przez uczniów w ramach  
dodatkowych zajęć artystycznych. W szkole w Stuttgarcie były to gipsowe płasko-
rzeźby – koszule oraz zabawne kolorowe „kredki” jako formy przestrzenne na terenie 
zielonym należącym do szkoły.
Zadania te nie będące ściśle zawodowymi realizacjami wspierają rozwój ucznia i roz-
wijają kreatywność w działaniach na polu zawodowym.

Zwiedzanie szkoły z emerytowa-
nym profesorem szkoły i jubilerem 

Franzem Rennerem
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Schule Fuer Farbe  
und Gestattung w Stuttgart
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Podobny charakter i cele miały niewielkie maski gipsowe wykonane w ramach  
podobnych zajęć w szkole w Pforzheim.

W Schule fur Farbe und Gestaltung w Stuttgarcie interesujące były pracownie wysta-
wiennictwa, gdzie znajdowało się wiele makiet witryn sklepowych różnej branży.

Gewerbliches Bildungs  
Centrum w Bruchsal

Schule Fuer Farbe  
und Gestattung w Stuttgart
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Uczniowie ponadto mieli do dyspozycji salę, w której możliwa była aranżacja sklepo-
wej witryny z manekinami rzeczywistych rozmiarów. Tam też odbywają się egzaminy 
praktyczne na tym kierunku.

Schule Fuer Farbe und Gestattung 
w Stuttgart - wystawiennictwo

Schule Fuer Farbe  
und Gestattung w Stuttgart
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Widok z wieży widokowej
na park w Stuttgartcie

Co ciekawe kierunek ten jest całkowicie „sfeminizowany”. Dowiedzieliśmy się również, 
że uczennice dość często znajdują zatrudnienie przy dekoracji witryn domów handlo-
wych licznie rozsianych przy głównej ulicy Stuttgartu – Konigstrasse.

Oprócz realizacji zadań związanych z tematem projektu wykorzystywaliśmy wszyst-
kie nadarzające się okazje do zwiedzania ciekawych miejsc poszczególnych miejsco-
wości, w których gościliśmy.
Stuttgart okazał się przepięknym i - co nas zaskoczyło - rozległym miastem. Składa się 
on z dwóch kiedyś odrębnych miejscowości: samego Stuttgartu i Feuerbach, pomię-
dzy którymi rozciąga się olbrzymi park, z wieżą widokową, lunaparkiem dla dzieci, 
ogrodem botanicznym. Wszędzie towarzyszyła nam woda, począwszy od różnorakich 
zbiorników, przez rzeczki i strumyki, po obiekty rzeźbiarskie nad wodą oraz takie, 
gdzie nie tylko dzieci mogły się pobawić z ta materią.

 

W parku było kilka rzeźb przedstawiających konie, co nie powinno być dziwne, gdyż 
jak wyjaśnił nam Andreas, który oprowadzał nas po parku nazwa miasta w dosłow-
nym tłumaczeniu to „ogród klaczy”.
Znajdowała się tam także ciekawa instalacja, której pionowe słupy były wyobrażenia-
mi drzew, a całość odzwierciedlała barbarzyńskie podejście współczesnego człowie-
ka do otaczającej go natury.
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Wieża widokowa w parku  
w Stuttgartcie
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W Stuttgarcie zwiedziliśmy też Staatsgalerie, z imponującą rzeźbą Henry Moore’a 
przed wejściem.
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Muzeum to było o tyle zaskakujące, że prezentując pewien zbiór dzieł od wieków 
średnich po współczesność, zamiast spodziewanej chronologii, odbiorca od wyobra-
żeń średniowiecznych „cierpiętników” przechodził wprost do „tłuszcowo-filcowego” 
obrazu egzystencji człowieka według Josepha Boys’a.
W Bruchsal zwiedzaliśmy bardzo piękny barkowy zamek biskupów.
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W zamku mieliśmy także okazję obejrzeć niesamowicie interesującą wystawę „Musik 
aus der Dose” czyli dosłownie „Muzyka z puszki”, gdzie mogliśmy prześledzić historię: 
od pierwszych „maszyn grających” aż po współczesne tzw. szafy grające.
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W Pforzheim niezapomniane wrażenie zrobiło nas nas „Schmuckwelten”, gdzie podzi-
wialiśmy naprawdę wyjątkowe okazy minerałów, a wśród nich prawdziwe olbrzymy. 
Poza tym przy kieliszku szampana z płatkami złota obejrzeliśmy wystawę biżuterii 
absolwentów szkoły jubilerskiej, prowadzących już własną działalność artystyczną.
W muzeum prześledziliśmy także historie wytopu złota i obróbki kamieni szlachetnych.
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W trakcie dwutygodniowego pobytu pojechaliśmy także do Karlsruhe, gdzie zwie-
dzaliśmy Muzeum Sztuki Współczesnej (ZKM), oraz zakłady Majolika, w których pro-
jektantką jest Polka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu  
Maria Figiel.

Przed Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Karlsruhe.
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Przez park w Karlsruhe wiedzie ceramiczna „ścieżka” wprost do zakładów „Majoliki”

Bedąc na stażu w Stuttgartcie na pewno nie można ominąć Museum Porsche  
i Museum Mercedesa, gdzie pokazana jest historia rozwoju obu tych marek samocho-
dów. Co istotne uczniowie szkoły partnerskiej w Stuttgarcie oraz okolicznych szkół o 
zbliżonym profilu (np. w Bruchsal) realizują projekty dla Porsche i Mercedesa i znajdują 
tam zatrudnienie.

Muzeum Porsche

30



31



Przez cały nasz pobyt w Stuttgartcie mieliśmy wspaniałą pogodę, więc niedzielę spę-
dziliśmy na zwiedzaniu zoo zwanym „Wilhelma”. Miejsce to zaskoczyło nas pięknym 
zagospodarowaniem terenu wraz z bardzo bogatą architekturą inspirowaną stylem 
mauretańskim oraz wspaniałymi oranżeriami.
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Podczas stażu udało nam się z pomocą pani Margitt Veigel kupić bilety na spektakl 
przedziwnego teatru lalkowego „ La PlapperPlap”, który jak się dowiedzieliśmy jest 
pewnego rodzaju ewenementem w Stuttgarcie. Prowadzi go ponad siedemdziesię-
cioletnia pani i wraz z pomocą aktorów wykonuje lalki. Niektóre powstają np. z dam-
skiej torebki. Teatr ten jest absolutnie magicznym miejscem, gdzie przed wejściem 
do malutkiej piwnicznej sali czekają na widza zabawne nakrycia głowy i lampka wina. 
Kukiełki w znakomity sposób parodiują szlagiery ze znanych oper i musicali. 

Po tak wyśmienitej zabawie Pani Margitt pokazała nam jeszcze nocną panoramę 
miasta.
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RapoRt z Realizacji zadań

Wszystkie cele zidentyfikowane we wniosku „Interdyscyplinarność w metodzie kształ-
cenia plastycznego podstawą sztuk stosowanych” zostały w pełni zrealizowane.
Projekt pozwolił nam zapoznać się ze strukturą organizacyjną niemieckiej szkoły 
średniej, która przygotowuje swoich absolwentów do pracy w przemyśle oraz kadry 
średniego szczebla zarządzania dla tego przemysłu. 
Dzięki obserwacjom zajęć i przebiegu egzaminów w doskonale wyposażonych 
pracowniach zapoznaliśmy się z systemem pracy i metodami nauczania, głównie 
zwracając uwagę na treści programowe uwzględniające korelację między wszystki-
mi przedmiotami ogólnoplastycznymi (rysunek, malarstwo, rzeźba, traktowane jako 
niezależne przedmioty sztuki wysokiej), a przedmiotami kierunkowymi, zawodowymi 
(ceramika, grafika i jubilerstwo).
Pomocne w realizacji założeń stażu były wizyty w szkołach: Gewerbliches Bildungs 
Centrum w Bruchsal i Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule w Pforzheim. 
Głównie interesowało nas tam doskonalenie kształcenia uczniów w zakresie kierunków 
sztuki stosowanej (szeroko pojętego designu) nawiązującego do doktryny Bauhausu  
i możliwość przeniesienia tych doświadczeń na grunt naszej szkoły.
Dodatkowo wysłuchaliśmy wykładów pani Margit Veigl w szkole w Stuttgarcie i pana 
Franza Rennera w szkole w Pforzheim.

Bezcennym wkładem w nasz rozwój zwodowy była moźliwość bezpośredniego obco-
wania z kulturą i sztuką Niemiec.
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upowSzechnienie Rezultatów Stażu

Jednym z efektów materialnych projektu „Interdyscyplinarność w metodzie kształce-
nia plastycznego podstawą sztuk stosowanych” jest stworzenie materiałów konferen-
cyjnych przedstawiających rezultaty wymiany w postaci prezentacji przedstawionej:
- uczestnikom corocznej wystawy najlepszych prac dyplomowych ZSP w Ośrodku  
 Promocji i Kultuy „Gaude Mater”  13 września 2010 
- konferencja ogólnoszkolna w dniu 22 grudnia 2010
- nauczycielom naszej szkoły, podczas Rady Pedagogicznej w dniu 12 stycznia 2011
- seminarium ogólnopolskie w trakcie wernisażu fotograficznego Elżbiety Siwik  
 w Galerii OFArt w Częstochowie w dniu 14 styczniu 2011
- innym szkołom plastycznym oraz przedstawicielom Akademii Sztuk Pięknych  
 we Wrocławiu, w Katowicach, w Łodzi, a także przedstawicielom Oświaty i Minister- 
 stwa Kultury na ogólnopolskim seminarium podczas Ogólnopolskiego Przeglądu 
 Wyróżnionych Prac Dyplomowych Szkół Średnich w czerwcu 2011 

Prezentację stażu zamieściliśmy na stronie internetowej ZSP, (www.plsp.ids.czest.pl),  
w „Gazecie Częstochowskiej”, „Telewizji Orion” oraz w prasie fachowej „2+3D”, „Compu-
ter arts”.
Głównym rezultatem projektu były modyfikacje programu, pozytywnie zatwierdzone 
przez Radę Artystyczną ZSP w dniu 13 wrzesień 2010, jakie w bieżącym roku szkolnym 
wprowadziliśmy i wprowadzimy, tak, aby nastąpiła większa korelacja między wszyst-
kimi przedmiotami artystyczno - zawodowymi (rysunek, malarstwo, rzeźba, które są 
traktowane jako niezależne przedmioty sztuki wysokiej), a przedmiotami kierunko-
wym i zawodowym: eramice, grafice i jubilerstwu. Propozycje zmian dydaktycznych 
zmierzają do postawienia zadań realizowanych wspólnie, tak aby artysta doskonale 
wykształcony w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby stał się jednocześnie projektan-
tem sztuki użytkowej.
Dodatkowo opracowaliśmy zadania do realizacji w trakcie roku szkolnego: 
 1. „Studium głowy” - realizowane w pracowniach rzeźby i rysunku. Uczniowie reali- 
  zują w rzeźbie studium głowy na podstawie szkiców konstrukcyjnych, wykona- 
  nych na zajęciach rysunku. Temat ten zamyka przegląd wykonanych prac w obecności 
  Dyrektora szkoły, nauczycieli rzeźby i rysunku oraz uczniów klasy V.
 2.  „Zmiana wizerunku szkoły” - realizowane w pracowniach podstaw projektowania,  
  rysunku, grafiki, ceramiki, jubilerstwa. W ramach zadania powstanie nowe logo 
  (podstawy projektowania, grafika), a następnie w oparciu o szkice rysunkowe,  
  w nawiązaniu do logo ZSP zostaną zaprojektowane gadżety  reklamowe, w postaci 
  małych form ceramicznych, jubilerskich i graficznych (np. magnesy na lodówkę  
  - pracownia ceramiki i grafiki oraz broszki, breloki - pracownia jubilerska)
 3. „Pozytywny gadżet” - realizowane w pracowniach podstaw projektowania, rysunku, 
  grafiki, ceramiki, jubilerstwa, jako druga forma reklamująca szkołę
 4. Piktogramy przypominające o odpowiednim dbaniu o swoje miejsce pracy (na 
  wzór tablic w Schule Feur Farbe und Gestattung w Stutgardzie) spójnie koncep- 
  cyjnie z informacją wizualną budynku szkoły projektowaną w ramach prac  
  dyplomowych. 
Niektóre z wyżej wymienionych zadań będą realizowane cyklicznie, co roku i opra-
cowywane na początku roku szkolnego w ramach modyfikacji programów nauczania 
przedmiotów artystycznych i przedstawiane w postaci konkretnych zadań dla ucznia 
w tzw. rozkładzie materiału na bieżacy rok szkolny, jak: „Studium głowy”, „Pozytywny 
gadżet” .

37


