JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
Območna izpostava Idrija
Lapajnetova 7, 5280 Idrija
T: 05 374 33 57
e-pošta: oi.idrija@jskd.si
www.jskd.si

Datum:
16.10.2018
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Idrija razpisuje 20 urni

LIKOVNI TEČAJ

za otroke od 8. do 14. leta
Oris programa in načina dela:
Likovni tečaj ja namenjen otrokom, ki izkazujejo zanimanje za
likovno ustvarjanje in bi radi svoje znanje ter izkušnje, ki jih že imajo še razširili in poglobili. Na tečaju
se bo ukvarjalo z osnovnimi likovnimi veščinami (risanje predmetov, prostora, konstrukcije,
upoštevanje perspektive, slikanje, mešanje barv, kontrasti, kompozicija, …) in te prvine se bodo
osmišljale v različnih kontekstih likovnega ustvarjanja.
Delo bo potekalo večinoma individualno, pri nekaterih vsebinah pa bodo otroci sodelovali v manjših
skupinah. Del vsakega srečanja bo v obliki pogovora in igre namenjen spoznavanju teme in tehnike.
Večina časa bo seveda posvečena praktičnemu delu ter individualnemu in skupinskemu vrednotenju
dela. Udeleženci bodo vzpodbujani predvsem v odkrivanje lastnih rešitev.
Med osmim in štirinajstim letom starosti imajo otroci zelo različno razvite sposobnosti in njihovo
zanimanje je usmerjeno na precej različna področja. Zato bo spoznavanje tem in veščin potrebno
temu prilagajati. Vsako obravnavano področje bomo spoznavali na več različnih načinov. Likovni
problemi, ki jih bodo otroci reševali, bodo prilagojeni na različne zahtevnostne nivoje.
Likovni tečaj bo vodil slikar Simon Hudolin

SPLOŠNE INFORMACIJE:
•

Likovni tečaj bo potekal na štirinajst dni v eni učilnici na Osnovni šoli Cerkno. Prvo srečanje bo 7.11.
Ostale termine in ure se bo dogovorilo na prvem srečanju, glede na želje udeležencev.

•

Starostna skupina: 8 do 14 let

•

Tečaj je 20-urni (10 terminov po dve šolski uri)

•

1. termin: sreda, 7.11. 2018 ob 15.00

•

Likovni tečaj za otroke je brezplačen

•

Pisno ali elektronsko prijavo pošljite na poštni naslov JSKD OI Idrija, Lapajnetova 7, 5280 Idrija, ali na
e-naslov oi.idrija@jskd.si, najkasneje do 5.11. 2018.

PRIJAVNICA

LIKOVNI TEČAJ
za otroke od 8. do 14. leta

UDELEŽENEC:
Ime in priimek: _____________________________

Točen naslov (ulica, hišna številka, kraj) ________________________________________
poštna številka:

Telefon:

__________

Pošta _________________________________

_______________

Elektronski naslov: ______________________________

ROK PRIJAVE:
5.11. 2018

