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Curs de desen

Pentru dezvoltare copiilor in domeniul de graficd.

Desenul este un mod important 9i ugor fezabil ca gi cale prin care putem comunica
unu cu altul chiar gi atunci cAnd nu vorbim acelagi limbd.
Desenul are un limbaj de comunicare, un limbajfoarte ugor descifrabil pentru orice
om, indiferent de locul in care s-a niscut giin ce mediu a socializat. Scopul nostru prin acest
curs de vard este de a forma 9i de a dezvolta in copii competenlele desenului, de a dezvolta
in ei un nivel maiinalt de exprimare gi de percepere a sentimentelor prin desen. intr-o
lucrare de graficd este creat un mesaj mult mai ad6nc dec6t credem, fiind transmisi nu
doar povestea sau scena care este desenat6, ci 9i personalitatea creatorului, care doregte sd
ne expuni mesajul pe care il descifrim din operi de grafic5.

Cursurile de varS pe care dorim sd te organizim, vor fi dedicate copiilor cupringi in
urmitoarele grupe de vArsti:
1. Pentru copii cu v6rsta cuprins6 intre 6-9 ani

2. Pentru copii cu v6rsta cuprinsd intre 10-13 ani
3. Pentru tineri cu vdrsta cuprinsd

intre t4-17 ani

Cursul se va desfigura pe o perioadd de o siptdm6n6, in luna iulie.
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Desfigurarea cursului propriu'zis

-

in prima parte

a cursului se va prezenta introducerea in domeniu.

Copii vor face cunostinli cu elementele de bazd ale unui desen. Totodati se va invila
care sunt posibilitSlile utilizdrii unui creion grafit gi cum se poate folosiintr-un mod
c6t mai variat gi mai bogat ca gi unelta de transpunere a ideilor creatorului.

- in partea a doua se vor crea operele pe baza cunogtintelor oblinute. Se va genera o
temi diversificat5, in funclie de sentimentul fiecdrui copilin parte (la alegerea
copiilor), av6nd posibilitate si se exprime cdt mai bine.
- in a treia parte

timpul cursului,
unde copii vor avea posibilitatea sd i;i prezente cunostintele acumulate pe parcursul
cursului gi totodati si aiba satisfaclia faptului cd lucrarea lor este apreciatd.
se va organiza o expozilie cu lucrdrile create in

Ateleriele de crealie se vor desfdgura doarin zilele lucrStoare gi pe categorii de
v6rstd, dupd cum urmeazd:

-

Categoria de v6rsti cuprinsd intre 6-9 ani, intre orele 10:00 - 13:00
Categoria de vArstd cuprinsd intre 10-13 ani, intre orele 10:00 - 14:00
Categoria de vArsti cuprinsi intre t4-77 ani, intre orele 10:00 - 14:00

Pentru categoria de vArsti cuprinsi intre 6-9 ani, cursul se va desfSgura in perioada
5-9 iulie. Termen de inscriere pentru curs este 5 julie dimineta ora 9,30. Preful cursului 200
ron.
Pentru categoria de vArstd cuprinsi intre 10-13 ani, cursul se va desfSgura in perioada
12 - 1.6 iulie. Termen de inscriere pentru curs este 12 julie dimineta ora 9,30. Prelul cursului
250 ron.
Pentru categoria de vArsti cuprinsi intre 14-t7 ani, cursul se va desfigura in perioada
19 - 23 iulie. Termen de inscriere pentru curs este 19 julie dimineta ora 9,30. Prelul cursului
250 ron.

DesfSgurarea cursului de desen
Perioada cursului
5

- 9 iulie

- 16 iulie
19 - 23 iulie
t2

Orarul zilnic
L0.00 - 13.00

10.00
10.00

- 14.00
- 14.00

Categoria de vdrsti

6-9ani
L0 - L3 ani
L4 - L7 ani

Prelul cursului
200 lei
250 lei
250 Iei

lnifiatorul proiectutui, gi suslinitorul cursului este consultantul artistic
Csath6 Tohotom Csonsor Kdrolv.

