

48 ΥΡΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑ




ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΣΜΗΜΑΣΑ
ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΤΔΑΣΗ ΜΑ



ΠΡΩΣΟΙ Ε ΕΠΙΣΤΥΙΕ

Προεηοιμαζία Μαθηηών Δημοηικού
για ηα Καλλιηεχνικά Γυμνάζια
Τν "Κένηρο Σεχνών Πλάκα", παξέρεη ζηνπο καζεηέο εθείλνπο
πνπ
ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα ηκήκαηα Εηθαζηηθώλ Τερλώλ ησλ
Ιαιιηηερληθώλ Γπκλαζίσλ, ηελ απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
εμεηάζεηο ησλ Σρνιείσλ απηώλ.
Μηα νκάδα έκπεηξσλ Ιαζεγεηώλ-Σπλεξγαηώλ, παξέρεη ηελ απαηηνύκελε
θαζνδήγεζε ζηνπο καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγήζνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηα
εθθξαζηηθά ηνπο κέζα, λα αλαπηύμνπλ νιόπιεπξα ην ηαιέλην ηνπο, λα
απειεπζεξώζνπλ ηε θαληαζία ηνπο θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ησλ πιηθώλ.
Σην πξώην κέξνο ηνπ καζήκαηνο, γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο θαη
αθνινπζεί νιηγόιεπηε ζπδήηεζε, όπνπ αληαιιάζζνληαη απόςεηο, πξνηείλνληαη ηδέεο θαη
ζηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηα όζα έρνπλ εηπσζεί, ην θάζε παηδί δεκηνπξγεί ην δηθό ηνπ
έξγν. Έηζη ην παηδί παίξλεη εξεζίζκαηα γηα ην έξγν ηνπ ηόζν κέζσ ησλ ειεύζεξσλ
ζπλεηξκώλ όζν θαη ηνπ νπηηθνύ πιηθνύ πνπ παξνπζηάδεηαη.
Επιγραμμαηικά ηα ανηικείμενα που καλύπηονηαι είναι:
 Η Εηθαζηηθή γιώζζα
 Θζηνξία ηεο Τέρλεο - "γλσξηκία" κε κεγάινπο Ζσγξάθνπο
 Η Έλλνηα ηνπ ρξώκαηνο (βαζηθά – ζπκπιεξσκαηηθά, ζεξκά- ςπρξά ρξώκαηα)
 Οη Τνληθέο δηαβαζκίζεηο
 Η Δηεύξπλζε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο
 Η Πξνζέγγηζε ζηηο εθαξκνζκέλεο ηέρλεο
 Η Πξνζνκνίσζε ζε ζπλζήθεο Εμεηάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό πεξηζώξην θαη ε
δεκηνπξγία ηνπ ζέκαηνο ρσξίο επηβνήζεζε
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΔΤΣΔΡΑ

ΣΡΙΣΗ

ΣΔΣΑΡΣΗ

ΠΔΜΠΣΗ

ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΒΒΑΣΟ
10:00-12:00

ΑΘΗΝΑ

12:00-14:00
14:00-16:00
18:00 – 20:00

ΓΛΤΦΑΓΑ
18:00 – 20:00

ΚΗΦΙΙΑ
10:00-12:00

ΠΔΙΡΑΙΑ
10:00-12:00

ΥΑΛΑΝΓΡΙ

14:00-16:00

Σα δίδακηρα είναι:
Γηα έλα δίσξν ηελ εβδνκάδα: 50 € ην κήλα

Από ηελ πιεσρά ηοσ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΦΝΩΝ είκαζηε δηαηεζεηκέλοη λα ζσδεηήζοσκε
οποηαδήποηε προβιήκαηα ηστόλ προθύυοσλ, κηα θαη οη ζηότοη είλαη θοηλοί:
Η εύρσζκε ιεηηοσργία ηοσ Εργαζηερίοσ θαη ε
“ΔΠ ΙΣΤΥ Ι Α  ΣΗ Ν Π ΡΟΠ ΑΘ Δ Ι Α ΣΩ Ν Π Ο ΤΓ ΑΣΩ Ν Μ Α ”
Πηζηεύοληας όηη ε κεζόδεσζε θσρίφς, ε υστραηκία θαη ε ζφζηή προεηοηκαζία ζα θέροσλ
ηα αλακελόκελα θαιά αποηειέζκαηα,
Δ ΤΥΟΜ ΑΣΔ Κ ΑΛΗ ΔΠ ΙΣ ΤΥ Ι Α

