
Art & Design in Our Lives (ADOL)
Partner schools

- Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary – coordinator and beneficiary
- Secondary Municipal School ToakiDaskalo,  Bitola, Macedonia
- Escola Artística de Soares dos Reis, Portugal
- Sultan Hatun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Turkey

About the project:

- Implementation time 1. 9. 2015 – 31. 8. 2017 
- Speciality:  photography, graphic, fashion and ceramic/porcelain design
- 5 student workshops, each with different topic for example  
 „Black and white in fashion and graphic design“ in Macedonia
- More than 50 students have participated in workshops held in partner schools

The main objectives  concerning: 

- developing knowledge of English for communication as well as for their 
 professional lives
- deepening and enhancing their vocational, social, interpersonal  
 and communicative skills
- increasing their chances in the labour market (problem solving, team work, 
 learn to learn, expanding expanding their creative minds and imaginations)
- working and cooperation in international teams (improving skills for  manufacturing 
 and presenting (orally or written) the final products 
- presentation of the scools, cities and the countries abroad

International and national products:

- Webpages in English and mother languages
- Blog for students
- Magazine – 4 issues 
- A project library of handmade wares  (with photos and instructions)
- Final fashion show and exhibition
- Presentations: „My school“ and „My town“ in English
- Videos – „How is it made?“
- A pocket booklet with useful vocabulary (ESP) needed for each specialization 
 (look at the page)
-       Exhibitions after workshops

The transnational meeting in Bitola

The coordinators and their assistants met  in the Macedonian school on 6 – 9 December 2015. 
Because the project preparations were made only via emails, it was the first time when the teachers 
from all partner schools met. All the partners were welcomed by the school principal and given a guided 
tour of the school. They introduced their schools, towns and presented the pictures of students´ 
products. We spoke about the project calendar, workshops and issues of the magazine. The teachers 
visited the museum and walked around the famous places in Bitola. The Macedonian school designed 
the project logo – Vesna Mundishevska Veljanovska.

Art & Design in Our Lives (ADOL)
:



Partnerské školy:

- Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary – koordinátor a žadatel
- Secondary Municipal School ToakiDaskalo,  Bitola, Makedonie
- Escola Artística de Soares dos Reis, Portugalsko
- Sultan Hatun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Turecko

O projektu:

- období realizace 1. 9. 2015 – 31. 8. 2017 
- obory:  fotografie, grafika, design keramiky a porcelánu, oděvní design
- 5 pracovních workshopů – každý z nich má své téma např. 
 „Black and white in fashion and graphic design“ v  Makedonii
- účast 50 žáků ze všech partnerských škol na workshopech

Mezi základní cíle projektu patří:

- zvýšení jazykové úrovně žáků a učitelů, jak na komunikační tak i odborné úrovni
- zlepšení a obohacení metodiky výuky uměleckých, odborných a praktických 
 předmětů
- příprava žáků pro trh práce, rozvíjení jejich průřezových dovedností s ohledem 
 na potřeby současného trhu práce (řešení problémů, učit se učit, týmová práce, 
 podnikání, kreativní myšlení atd.)
- umožnění žákům a učitelům pracovat v mezinárodním týmu (od návrhu výrobku, 
 přes provedení až po jeho prezentaci na veřejnosti), používání angličtiny jako 
 prostředku komunikace
- prezentace školy a jejích studentů, města a ČR v zahraničí

Mezinárodní a národní produkty:
       
- Webové stránky v angličtině a národních jazycích
- Blog pro studenty – je k dispozici na odkazu Erasmus+
- Časopis o umění – 4 čísla 
- Knihovna výrobků s postupem práce
- Závěrečná módní přehlídka a výstava výrobků
- Prezentace „Moje škola“ „Moje město“ v angličtině
- Videa  „Jak se vyrábí?“ - Každá země vlastní výrobky + titulky v AJ
- Minislovník pro studenty s odbornou angličtinou
- Výstavy produktů po pracovních setkáních

Pracovní setkání vyučujících v Makedonii se konalo 6. – 9. prosince 2017.  Celá příprava projektu 
probíhala pouze elektronicky. Zde se poprvé sešli zástupci všech partnerských škol. Z každé školy přijela 
koordinátorka projektu a další vyučující pomáhající s projektem. Setkání začalo u ředitele makedonské 
školy, kde byli jednotliví partneři představeni. Poté proběhla komentovaná prohlídka školy a každá škola 
měla za úkol představit své město a školu ostatním partnerům. Také  se dohodly předběžné termíny 
workshopů a jejich náplně, připravil se kalendář jednotlivých akcí a domluvily se náměty na jednotlivá 
čísla časopisů. Vyučující dále navštívili městské muzeum a významná místa v Bitole. Hostující škola také 
představila logo projektu, které navrhla Vesna Mudishevska Veljanovska. 

Art & Design in Our Lives (ADOL)



Art & Design in Our Lives (ADOL) Bitola / 10. – 16. dubna 2016

První workshop konaný v rámci projektu se uskutečnil v Bitole (Makedonii) a byl 
připraven pro studenty grafického a oděvního designu.
Do makedonské školy také přijeli čtyři žáci z Portugalska a tři žáci z Turecka, aby 
pracovali společně s hostitelskými žáky. Tématem workshopu bylo „Černo&Bíle 
v grafice a oděvech.“ Studenti spolu strávili jeden týden. 
Žáci oděvního designu šili kabelky a tašky, které zdobili krajkou a stuhami. 
Studenti grafiky se věnovali linorytu. Pro účastníky byl připraven bohatý program, 
společně navštívili městské muzeum a ruiny Heraklea. Taky byli na jednodenním 
výletě Vevcani – Shruda – jezero Ohrid. 
Všem účastníkům se bohatý program workshopu líbil a seznámili se s novými 
kamarády. Občas vázla komunikace v angličtině.

Pár slov o hostitelské škole:

Státní střední škola „Taki Daskalo“ byla založena 1. 9. 1984 a nachází se 
na jihovýchodě Makedonie. Studuje v ní 1000 žáků ve věku od 15 do 18 let 
o které se stará 110 učitelů.
 
Je rozdělena na několik oborů:

1/ Střední vzdělání pro sociálně humanitní obory, přírodní vědy, jazyky a umění

2/ Odborné vzdělání (3-4 roky) pro geologické, textilní, dopravní, architektonické  
 a grafické obory

3/ Speciální vzdělávání pro řidiče 



Bitola / 10. – 16. dubna 2016 Bitola / 10 – 16 April 2016 

The first workshop was held in Bitola (Macedonia) and was prepared for students 
of graphic and fashion design.
Four students from Portugal and three from Turkey came to the Macedonian 
school to work with new classmates. The topic was “Black&White in graphic 
and fashion design”. The students spent  one week together. Fashion design 
participants  made bags decorated with ribbons and lace.  The graphic students 
experimented with linocut. Together they visited the city museum and ruins of 
Heraclea. They went to Vevcani – Shruda – Ohrid.
According to the  evaluation surveys, the participants made lots of new friends, 
liked workshop activities and social programme. The biggest problem for some 
of them was communication in English.

Some information about the hosting  school:

Municipality Secondary School "Taki Daskalo" Bitola started working on 01.09.1984. 
It is located in the south-west of Macedonia.  There are around 1000 students 
(their ages are 15-18) in the school, and 110 teachers.
 
They are a secondary school with:

1/ High school education department: Social-Humane area, Science, 
 Languages & Arts

2/  Vocational education (3 or 4 years): geological-mining department, textile 
 department, traffic department, transport department, graphics design 
 department, surveying and architectural department.

3/  Specialized education - driving instructor of 5th educational degree



Bitola / 10 – 16 April 2016 Karlovy Vary / 31. října – 4. listopadu 2016 

Třetí workshop se konal v Karlových Varech a byl připraven pro žáky keramického 
a oděvního designu. Z Portugalska přicestovali čtyři žáci designu keramiky, 
které doplnily tři studentky oděvního designu z Turecka. 
Tématem byly „Květiny v keramice a oděvním designu“ a účastníci byli rozděleni 
do dvou skupin podle zaměření.
Portugalští žáci začali zdobení podglazurovými technikami (dekorování kobaltem 
a soli). Dále  si vyzkoušeli tisk. Jejich výrobky vyučující vypálila a domů si odvezli 
vlastnoručně vyrobené suvenýry. Ve čtvrtek mohli dekorovat jakoukoliv 
vyzkoušenou technikou a v pátek vyráběli z porcelánové hlíny drobné doplňky 
pro oděvní design.
Turecké žákyně používaly vlnu a učily se filcovat. Vyráběly malé brože a doplňky 
vhodné k dekorování. Také pracovali s kůží, ze které vytvářely opasky a kreslily 
na textil. 
V rámci kulturního programu ro ně byla připravena módní přehlídka, navštívili 
Moser, Becherovku a Halloween party. 

Pár slov o hostitelské škole:

Střední uměleckoprůmyslová škola byla naložena v roce 1872 a nachází se blízko 
německých hranic na západě Čech. Pracuje zde 44 vyučujících s přibližně 300 
studenty.  

Škola je rozdělena na dvě části:

1/ Obory zakončené maturitní zkouškou – design keramiky a porcelánu, 
 oděvní design, grafický design, užitá fotografie a média, ekologie 
 a životní prostředí a aplikovaná chemie  (4 roky)

2/ Učební obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem – 
 výrobce a dekoratér keramiky a Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla



Karlovy Vary / 31. října – 4. listopadu 2016 Karlovy Vary / 31 October – 4 November 2016 

The third worskhop was held in Karlovy Vary (Czechia) and was prepared for 
students of ceramic and fashion design. Four students from Portugal and 3 from 
Turkey came to work with the Czech students. The name of the workshop was 
"Flowers in ceramic and fashion design". 
The Portuguese students decorated porcelain ware under glaze. They brought 
their own sketches and used them for decoration with the cobalt oxide and salts. 
On Wednesday, they worked with glaze semifinished  wares and decorated them 
with printing. On Friday they worked with porcelain clay and made little brooches 
and little pieces (buttons, ovals) which will be used for clothes.
The Turkish students worked with our fashion design students. They used wool 
and felted a little decorations for the clothes. They made different brooches and 
little accessories for clothes using various textile. They painted on the textile and 
used leather for belts and stripes.
On Tuesday the students were invited for a Halloween party. The students saw 
a fashion show and visited Moser and the Becherovka museum. 
 
Some information about the hosting  school:

The secondary school for arts and technology was founded in 1872. The school is 
situated near the German borders in the western part of Bohemia.  
There are 44 teachers and around 300 students. 

The school is divided into two sections:

1/ Secondary technical and artistic education  
 (4 years, state-leaving examination): ceramic designer and decorator, 
 graphic design, photography & media, fashion design, lab technician 
 and ecologist. 

2/ Secondary vocational education (3 years, apprenticeship certificate): 
 glass and ceramic maker and decorator. 



Sinop / 26. – 30. září 2016Porto / 16. – 20. ledna 2017

Čtvrtý workshop se konal v Portu (Portugalsko) a byl připraven pro žáky grafického 
designu a fotografie. Čtyři studenti z České republiky (dva fotografové a dva grafici) 
se přidali ke třem žákům grafického designu z Makedonie.  Žáci grafického desig-
nu pracovali se sítotiskem, který tiskli na dlaždice, dále reliéfním tiskem a různými 
technikami linorytu. Fotografové se věnovali analogové fotografii a práci s fotogra-
mem. Učili se vyvolávat fotografie v temné komoře společně s portugalskými a 
anglickými žáky. 
V rámci kulturního programu navštívili několik muzeí např. Národní muzeum tisku 
nebo Serralves muzeum současného umění. 

Pár slov o hostitelské škole:

Soares dos Reis School of  Arts je nezisková veřejná škola zaměřená na umělecké 
vzdělávání. Pracuje zde kolem 140 vyučujících, kteří vyučují 900 žáků. V současné 
době škola nabízí specializované výtvarné obory (audiovizuální komunikace, 
komunikační design, produktový design a výroba) a čtyři odborné kurzy (2D a 3D 
animace, módní design, šperky / drátkařství a grafický design) a kurzy dalšího 
vzdělávání a vzdělávání dospělých (kreativní keramika, grafický design, design 
oděvu a šperku / seřizovač). Obory se studují po dobu tří let a jsou ukončeny 
v 10., 11. nebo 12. roce.



Karlovy Vary / 31 October – 4 November 2016 

Druhý workshop se konal v Sinopu (Turecko) a byl připraven pro žáky oděvního 
designu.  Z  České republiky přijeli čtyři žáci čtvrtého ročníku, které doplnili tři žáci 
z Makedonie. Tématem worskhopu byl „Mořský vánek“. Hostující škola připravila 
módní prohlídku a navštívili místní muzeum řemesel a historické památky města. 
Žáci pracovali ve skupinách po třech (z každé země jeden) a spolu vyráběli oděvní 
doplňky, jako jsou pásky, náhrdelníky, náramky a malé dekorace vhodné na oděvy. 
Seznámili se s tradiční ažurovou výšivkou, která je vícebarevná a tvoří pásky, 
používané na lemování výstřihů nebo pro dekoraci. 
Všem účastníkům se líbil bohatý kulturní program a módní přehlídka, naučili se 
používat novým způsobem ažurovou výšivku. 

Pár slov o hostitelské škole:

Sultan Hatun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi byla otevřena v roce 1944 
a nachází se v centru Sinopu, který je na severním pobřeží Černého moře. 
Studuje zde 340 žáků, o které se stará 43 vyučujících. 

Je rozdělena na čtyři obory:

1/ Rozvoj a vzdělávání dětí
2/ IKT
3/ Technologie a výroba oděvů
4/ Příprava jídla a nápojů – service

Součástí školy je i mateřská školka (pro žáky věnující se oboru vzdělávání dětí).

Sinop / 26. – 30. září 2016



Sinop / 26. – 30. září 2016 Sinop / 26 – 30 September 2016 
The second  workshop was held in Sinop (Turkey) and was prepared for students 
of fashion design.
Four students from the Czech Republic and three from Macedonia came to work 
with students from fashion design department in Sinop. The topic of the workshop 
was “Sea breeze”. The hosting school prepared a fashion show and they visited 
the local museums and sites.
The students worked in groups of three (from each country one) and together they 
made clothes accessories like belts, necklaces, bracelets and small pieces for 
decoration clothes. They learned the traditional puff locks.It is a kind of multicolor 
hemstitch which is used usually in bands or necklines for clothes decorations.
The hosting school prepared a social and cultural programme. According to the 
evaluation survey, the students liked working at school, fashion show and social  
activities.

Some information about the hosting  school:

Sultan Hatun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi was opened in the 1944-1945 
and it is located in the center of Sinop which is on the northern coast of the 
Black Sea,Turkey. There are 43 teachers and 340 students.

The school has 4 departments:

1/ Child development and education 
2/ ICT 
3/ Technology of manufacturing clothes 
4/ Food and beverage production and service

Also there is a kindergarten in the school. 



Sinop / 26. – 30. září 2016

Závěrečný workshop spojený s výstavou a módní přehlídkou se koná v Karlových 
Varech a je připraven pro žáky všech oborů: fotografie, keramika, oděvy a grafika. 

Setkají se zde žáci a vyučující ze všech partnerských škol. 

Z Portugalska přijedou čtyři žáci fotografie s dvěma učitelkami, z Makedonie tři 
žákyně grafického a oděvního designu se třemi učitelkami a z Turecka tři studentky 
oděvního designu s  jednou učitelkou. Z hostitelské školy budou zastoupeni vyuču-
jící a žáci všech oborů. 

Hlavním tématem workshopu je „Výstava a módní přehlídka na rozloučenou“. 
Studenti s vyučujícími připraví práce žáků na výstavu a společně je pak nainstalují 
v hale Krajské knihovny v Karlových Varech.

Vernisáž výstavy se uskuteční 4. dubna od 14.00 a zúčastní se jí hosté z partner-
ských škol, hostitelské školy a zřizovatele. Výstava potrvá až do 30. dubna 2017. 

Kromě výstavy budou mít zahraniční hosté možnost prohlédnout si školu, Karlovy 
Vary a společně vyrazí na výlet do Lokte, Kladské a  Mariánských Lázní. Workshop 
bude oficiálně ukončen předáním certifikátů všem účastníkům a slavnostní večeří 
vyučujících.
 
Tento workshop a výstava uzavírá dva roky společné práce na projektu Art & 
Design in Our Lives (ADOL). Projekt oficiálně končí 31. 8. 2017. Zbývající měsíce 
budou věnovány dokončení všech naplánovaných produktů a propagaci projektu. 
Na projektu spolupracovalo více jak 200 lidí ve všech partnerských zemích, 38 stu-
dentů a 17 vyučujících se seznámilo s výukou  zahraniční v partnerské škole a spo-
lečně vytvářeli objekty, které dnes můžete vidět na této výstavě. 

Doufáme, že se Vám naše práce budou líbit.   

ZÁVĚR / Karlovy Vary / 3. – 7. dubna 2017



ZÁVĚR / Karlovy Vary / 3. – 7. dubna 2017

Final workshop with the exhibition and fashion show will be held in Karlovy Vary 
and it is prepared for students by all specialisations: photography, ceramics, fashi-
on and graphics. 

The students will meet students and teachers from all partner schools there. 
Four students of photography with two teachers  from  Portugal, 3 students of 
graphic design with three teachers from Macedonia and 3 students of fashion 
design with  a teacher from Turkey will come to the Secondary School of Arts and 
Technology in Karlovy Vary. The hosting school will be represented by  the stu-
dents and 
teachers from all specialisations taught there. The topic of the workshop is 
“Farewell Exhibition and a Fashion Show”.  Students with teachers will work on 
preparating the products for the final exhibition that will be installed in the lobby 
of the regional library in Karlovy Vary. 

The exhibition will be opened on April 4 at 14:00 by the headteacher, foreign and 
regional guests and finished on 30 April 2017.
 
In addition to the exhibition, the foreign guests will have the opportunity to see the 
school, Karlovy Vary and go on a trip to Loket, Kladska and Marienbad. The 
workshop will be closed by giving certificates to all participants and a teachers´ 
dinner.

The workshop with exhibition completes two years of work on the project „Art & 
Design in Our Lives“ (Adol). The project officially ends 31. 8. 2017 and the months 
left will be devoted to the completion of all planned products and promotion of the 
project. More than 200 people from all partner school cooperated on the project, 
38 students and 17 teachers participated in workshop in foreign schools and they 
created objects, which can be seen at the exhibition today.

 We hope you will enjoy our work.

FINAL / Karlovy Vary / 3 – 7 April 2017



Porto / 16 – 20 January 2017

The fourth workshop was held in Porto (Portugal) and was prepared for the 
students of graphic design and photography. Four students from the Czech 
Republic (2 photographers and 2 graphic designers) joined three students of 
graphic design from Macedonia. Within the workshops the graphic design 
students learned how to practice screen printing on tiles, relief printing on a 
proofpress and two colours printing on a paper in a small series. The photography 
students learned how to develop and work with analogue photography and 
photograms. They coped with the group of Portuguese and English students in the 
darkrooms.

The social programme was rich and students visited various museums, like 
The National Museum of Printing. 

Some information about the hosting  school:

Soares dos Reis School of  Arts is geared to arts education and is a non-profit 
public institution which hosts annually on its premises about 900 students who 
are taught by 140 teachers. The four current art courses are Audiovisual 
Communication , Communication Design, Product Design and Production and four 
professional courses (2D and 3D Animation , Fashion Design , Jewelry / crimper 
and graphic design ). There are also further education courses and adult 
education ( Creative Ceramics , Graphic Design, Fashion Design and Jewellery / 
setter ) .

These courses , directed to the level of secondary education , result in three years 
-10 º , 11 º and 12 º year. 




