Mohai Zsófia vagyok,
két éve tartok művészeti
foglalkozásokat a Művészetek
Völgye Általános Iskola
monostorapáti telephelyén, a
felső iskolában; és három éve a
taliándörögdi telephelyen
a Szín - Vonal Alapfokú Művészeti
Iskola keretei között.
Mi is ez az iskola ?
A diákjaink számára értelmi és
érzelmi gazdagodást, fejlődést
kínáló művészeti iskola vagyunk,
ahol élményszerű
megfigyelésekkel, játékos rajzi
feladatokkal, egyéni tervezéssel
mozgósítjuk a képzeletüket. Ezzel
segítjük őket hozzá az általános
iskola által elvárt követelmények
teljesítéséhez: a befogadó, értő,
teremtő képességek
kialakításához.

Miket lehet itt tanulni?
Mindent, aminek köze van az
élethez; amire a gyerekeknek
szüksége lesz ahhoz, hogy a
társadalom fontos, sikeres felnőtt
tagjává váljanak.

Megtanítjuk nektek, hogyan
vegyétek észre a szépet és jót; és,
hogy mit is tudtok tenni azért, hogy
ezek az értékek meg is maradjanak.
Megismertetünk benneteket
kézműves hagyományokkal; a
klasszikus és a kortárs képző-, iparés médiaművészet kifejező
eszközeivel. Célunk, hogy
mindannyian jobban értsük ezt a
nyelvet, hogy sokszínűbben tudjuk
kifejezni magunkat. Festünk,
rajzolunk, plasztikákat készítünk,
fotózunk, kisfilmet készítünk,
ruhákat, tárgyakat, kiegészítőket
tervezünk...
Az alkotási lehetőségekre épülő
képzés, nagymértékben elősegíti a
tanulók személyiségfejlődését.

Mikor és miért érdemes
jelentkezni?
Ha szeretsz rajzolni, festeni
és kézműveskedni, szeretettel
várunk téged is!
Ha kihívásokat keresel,
kreativitásodat tesztelnéd,
vagy új dolgokat tanulnál,
nálunk a helyed!
Ha minden vágyad egy vidám
csapatban alkotni, akkor nem kell
tovább keresgélned: Jelentkezz!
Jelentkezni a szülői nyilatkozat
kitöltésével lehet.
Az adatlapot
a tanév megkezdése előtt
eljuttatjuk a diákokhoz, az
általános iskolákba;
illetve a telephely
– az adott iskolában tanító –
tanáránál is mindig található
több példány.
Költségek:
Térítési díj várható összege:
15.000 Ft/év

A művészeti iskola heti 180 perc
(4 tanítási órányi) foglalkozási időt
kínál; továbbá biztosítja az
órákhoz szükséges
képzőművészeti anyagokat és
eszközöket.
Szinte minden jövőbeli pályához
előnyöket biztosít,
és bizonyítvánnyal tanúsítja
a képzésben való részvételt.

Elérhetőségünk:
8258 Badacsonytomaj, Kert u.8.

Tel.:06 30/1304373
06 30/9397462
E-mail:
szinvonal.muveszeti.iskola
@gmail.com
Iskolánk látogatható az alábbi
linkeken:
https://www.facebook.com/SZI
NVONALAMI
https://www.instagram.com/szi
n_vonal_ami/

