ATELIER
komunitní centrum
pro migranty
a českou veřejnost

tvůrčí dílna,
kde probíhají výtvarné
a další kreativní
aktivity otevřené všem
dětem i dospělým,
cizincům i Čechům

Česky hrou
Učíme se česky a tvoříme pro děti cizinců od 5
do 7 let, které potřebují pomoci s českým jazykem
(pro začátečníky i mírně pokročilé).
× posílení osobnosti dítěte přes zážitek úspěchu
v tvůrčí práci i při zvládnutí nových slov
× slova, která získávají konkrétní obrazovou podobu se
stávají srozumitelnější a pro děti lépe uchopitelnější
× posílení vlastního sebehodnocení, odstranění
strachu z českého jazyka
kdy ——– každý pátek 16–17.30 hod
za kolik ——– 400 kč/měsíc (4x90 minut), po domluvě
možnost individuálních slev
lektorka ——– Marie Sibai
Marie Sibaiová vystudovala SUPŠ v Praze, obor
propagační grafika, animovaný film. Od roku 1992 se
věnovala výuce dětí (od 4 let) a mládeže v soukromé
umělecké škole v křesťanském klubu a ve vlastní
soukromé umělecké škole v Sýrii, kde vyučovala děti
mluvící různými jazyky malbu a kresbu.

Mozaika
Výtvarný ateliér Mozaika pro děti cizinců a jejich české
kamarády od 5 do 11 let zaměřený zejména na posílení
osobnosti dítěte a podporu nejen jeho tvůrčích sil.
× tvořivé hry přinášející radost z práce i vlastních
schopností
× osobní rozvoj dětí, jejich další směřování
v mimoškolních aktivitách
× související návštěvy divadel, výstav, výlety, četba
kdy ——– každý čtvrtek 16–17.30 hod
za kolik ——– zdarma
lektorka ——– Lucie Machová
Lucie Machová vystudovala Učitelství výtvarné
výchovy ZČU v Plzni a v současné době dokončuje
ateliér Arteterapie JU v Českých Budějovicích.
Výtvarný ateliér Mozaika vede druhým rokem.

Tvůrčí soboty pro rodiny
Tvůrčí programy pro děti od 5 do 11 let a jejich rodiče.
Série setkávání s mladými výtvarníky zaměřené na
nejrůznější tvůrčí metody a postupy.
× animace, komiks, malba, dřevoryt, mozaika
× aktuální termíny a témata dílen najdete
na www.inbaze.cz
kdy ——– 1x za 2 měsíce 14–17.00 hod
za kolik ——– 150 kč/program,
100 kč/osoba/materiál,
po domluvě možnost individuálních slev

Adresa atelieru
Belgická 11, 120 00 Praha 2
Kontakt
Lucie Machová
e-mail: machova@inbaze.cz
tel: 733 570 026
www.inbaze.cz

