Kreatywny recykling dla dobra środowiska

O co chodzi w RecyclART?
Sztuka z wykorzystaniem recyklingu to praca twórcza bazująca na materiałach
odpadowych, które kiedyś miały inne przeznaczenie. Projekt RecyclART odnosi się do
dwóch wymiarów kreatywnego recyklingu: okazjonalnego, czyli okazjonalnej
działalności artystycznej polegającej na recyklingu i ponownym użyciu materiałów,
oraz kreatywnym recyclingu opartym na podejściu projektowym czyli systematycznym
działaniu z wykorzystaniem recyklingu i przetwarzania.
RecyclART zakłada twórczy recykling projektowy, wychodząc od potrzeby
stworzenia nowego przedmiotu i poszukiwania materiałów odpadowych do jego
budowy. Głównym celem RecyclART jest poprawa szans na zatrudnienie osób
dorosłych poprzez zwiększenie ich umiejętności w dziedzinie recyklingu powiązanego
z kreatywnym projektowaniem. RecyclART adresowany jest do osób długotrwale
bezrobotnych, zainteresowanych działaniami twórczymi oraz połączeniem recyklingu
z designem. Opracowane w ramach projektu materiały będą również pomocne artystom
tworzącym (aktualnie bądź w przeszłości) nowe przedmioty z użyciem odpadów,
trenerom i edukatorom osób dorosłych, którzy wykorzystują kreatywne metody pracy i
którzy chcieliby w tym zakresie wesprzeć dorosłych uczących się.
Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie projektu w języku angielskim oraz
po polsku w zakładce polskiego partnera w projekcie – Fundacji Rozwoju Aktywności
Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME

Zapraszamy do odwiedzenia nowopowstałej strony
RecyclART
RecyclArt to projekt edukacji osób dorosłych
realizowany w ramach programu Erasmus+.
Uczestniczy w nim 6 organizacji z Grecji, Włoch,
Polski, Rumunii i Albanii. Partnerzy rozpoczęli
prace od badania okazjonalnych nawyków
recyklingowych w tych krajach, w wyniku
którego opracowany został raport z badań
wzbogacony zbiorem dobrych praktyk w zakresie
„okazjonalnego recyklingu kreatywnego”.

strona www
Nasz pierwszy rezultat jest już gotowy i stanowi on
zbiór informacji na temat zwyczajów recyklingowych
w krajach partnerskich a także dobrych praktyk w tym
zakresie.
W drugim rezultacie osoby długotrwale bezrobotne
będą miały możliwość rozwijać umiejętności twórcze
poprzez RecyclART. Będą one zachęcane do
wykorzystania materiałów odpadowych poprzez
wykorzystanie umiejętności takich jak rozwiązywanie
problemów, twórcze myślenie, uzyskiwanie wartości
estetycznych, samoocena i samorozpoznanie. Metody
terapii sztuką będą promowane w celu włączenia
społeczności zagrożonych marginalizacją.
Edukatorzy osób dorosłych stosujący kreatywne
metody i artyści, którzy pracują lub pracowali z
recyklingiem i tworzą nowe przedmioty z odpadów,
zostaną zaangażowani jako mentorzy dla dorosłych
słuchaczy.

Czytaj więcej

Spotkania partnerów RecyclART

Ze względu na ograniczenia pandemiczne
COVID-19, pierwsze spotkanie projektu odbyło
się online, natomiast drugie spotkanie zostało
zorganizowane w październiku 2021r. w Polsce i
miało charakter hybrydowy.

