
Táguló tereink
2021. 07.26 – 2021.07.30

Programvezető: Orisek Judit rajztanár
         Csertő Erika drámapedagógus, magyar tanár

Kápolnásnyék, Fő út 51. Katolikus templom mögötti régi iskola épülete

Az 5 napos alkotótábor azokat az alkotni vágyó általános iskolásokat hívja, akik a nyári szünetben sem szeretnének 
tétlenkedni. Délelőtt az ismert rajzórai eszközökkel dolgozunk, a bennük rejlő eddig nem ismert lehetőségeket kutatjuk.
Merész és izgalmas megoldásokat keresünk, hogy aztán mindenki megtalálja azt az egyedi kifejezésmódot, amelyben saját 
egyéniségét és látásmódját ki tudja fejezni. A délutánt ezekhez a vizuális élményekhez kapcsolódó önismereti és 
drámajátékokkal folytatjuk, ahol a képzőművészet mellett az irodalom és a zene is előtérbe kerül. A drámapedagógiai 
módszerek fejlesztik az önismeretet, az empátiás készséget, a művészetetek iránti fogékonyságot.
Péntek délután, a tábor zárásaként egy közösen rendezett kiállításon mutatjuk be az itt készült alkotásokat. Az érdeklődők 
megismerkedhetnek a táborban zajló drámapedagógiai foglalkozások eredményeivel is.

Dátum Időbeosztás PROGRAMLEÍRÁS

07.26.
Délelőtt

Ki vagyok én?

Játék a nevekkel- fantázialények tervezése-agyagtenyér

Délután Önismereti és drámajátékok

07.27.
Délelőtt

Család-közösség.

Gondolataink. Család- és barátkép.

A körülöttem lévő tárgyak: kapcsolataink a tárgyakkal.

Délután Önismereti és drámajátékok

07.28.
Délelőtt

Ház-utca-lakóhely

Egyszerű, lényegkiemelő vázlatok

Lakókörnyezet megjelenítése: jellemző nézet

Ki lakik a házban? A jövő városa: egyéni ötletek megvalósítása

Délután Önismereti és drámajátékok

07.29.
Délelőtt

A Velencei-tó

Rejtelmes vízi világ, a víz alatti világ megjelenítése

Délután Önismereti és drámajátékok

07.30.
Délelőtt Nagyméretű felületen a tanult vegyes technikák egyéni alkalmazása.

Délután Összegzés: a hét alkotásainak és élményeinek megbeszélése, kiállítás rendezése, drámajátékok

Anyaghasználat: a program által biztosítva.
Létszám és ajánlott korosztály: A tábort az általános iskola alsó és felsős korosztályától ajánljuk.

Részvételi díj: 50.000 Ft/fő, ami tartalmazza a napi egy ebédet és az anyagköltséget is. Testvérek jelentkezésénél 10%
kedvezményt biztosítunk.

Fizetés módja: átutalással: Symposion Alapítvány, számlaszám:10402283-22801610-00000000

Kapcsolat:  Orisek Judit, tel.: 06 30 233 7824
Jelentkezés: mestermuhelypalyazat@gmail.com

A foglalkozások 9-16 óráig tartanak.
A jelentkezéseket az e-mail-ben történő visszaigazolásunk után, 10.000 forintos előleg átutalásával tudjuk véglegesíteni.

Amennyiben bármilyen okból lemondásra kerül a jelentkezés, a tábort megelőző két hétben már nem áll módunkban a foglalá-
si díj visszafizetése.


