ATELIÉR KLÍČEK do světa fantazie

Aneb pojďme společně výtvarně experimentovat a hledat netradiční výtvarnou formu. Pojďme se radovat
z tvorby, hledat nové výrazové možnosti a odbourávat strach a obavy z konečného výsledku. Radost je
proces a ne krásný obrázek na výstavu.
Artefiletika nebo také výtvarná dramatika v pedagogické praxi usiluje o propojení emocionálního a
sociálního rozvoje dítěte s rozvojem intelektuálním. Program kroužku vychází z tvůrčího expresivního
projevu a osobních zážitků žáků, které se snaží pedagogicky zhodnotit pro poznávání, sebepoznávání,
rozvoj komunikačních schopností a uplatnění v životě. V praxi to znamená nejprve pro žáky vytvořit
podmínky pro zážitkově bohatou tvůrčí činnost (dramatickou hru, výtvarný experiment) a poté zajistit,
aby tato činnost byla pedagogicky co nejlépe využita pro poznávací, sebepoznávací, sociální a
komunikační aktivity (reflexní dialog).
Výtvarný experiment i dramatická hra staví na prožitku, při níž získávají žáci informace také o světě. Jde
o proces doprovázený zážitkem, reflexí a výsledná práce není cílem, ale výsledkem spontánní tvorby.
Tedy právě proces je cílem, uvědomění si sami sebe a okolností, které z celého děje tvorby vychází.
Cílem není, aby dítě dokončilo krásné dílo, ale aby si užilo svobodně čas plný tvůrčí činnosti a kreativity.
Záměrem je, aby si žáci z kroužku odnesli zážitky, které jim pomohou vyrovnat se s tlakem, který každý
člověk v běžném životě zažívá. Dále žáci dostanou možnost zviditelnění nejen primárně viděných
zkušeností, ale i pocitů hmatových, sluchových, rytmických, teplotních, pohybových a také
psychologických a sociálních vztahů.
Žáci se mohou seznámít s netradičními výtvarnými technikami, jako je happening, performance, body art,
land art, akční malba, dripping, empaketáž, asambláž, muchláž, monotypie, frotáž aj. V kontextu
dramatické hry.
Lektorka: Bc. Radka Pokorná, speciální pedagog, výtvarnice, psychoterapeut (vystudovaná
artefiletika, arteterapie, psychoterapeutický výcvik SUR)
Časová dotace kroužku: 1x za 14 dní 90 minut (dvě vyučovací hodiny)
Počet dětí: max 12
Věk: 2. - 5. třída
Cenový rozpočet:
8 lekcí na pololetí (2., 16., 30.10 / 13., 27.11 / 11.12 / 8., 22.1)
cena na pololetí á žák 1000,- Kč
(1 lekce = 2 vyučovací hodiny, tzn. 62,5 Kč/hodina)
Z technických důvodu – ZMĚNA ZAČÁTKU KROUŽKU!!! NOVÉ TERMÍNY: 9. a 23. října; 6. a 20.
listopadu; 4. a 18. prosince; 15. a 29. ledna.

