Zondag 24 juni 2018

en

Zondag 7 oktober 2018

INTRODUCTIEDAG voor de OPLEIDING GENEZEND TEKENEN
en CREATIEVE COMMUNICATIE VOOR KINDEREN
Maak kennis met enkele werkvormen van het beroep Tekentherapeut, tekendocent, Coach
Beeldend, Kindertekendocent en Kindertekentherapeut tijdens een inspirerende workshop.
DAGPROGRAMMA van 10.00 tot 17.00 uur.

Tot 18 uur zijn nog individuele gesprekken mogelijk.

10.00 uur
Welkomstwoord en informatie rondje over de diverse studierichtingen
en hun functie in de huidige maatschappij.
De typische kenmerken van deze beroepen in relatie tot het bewustwordingsproces voor volwassenen rond hun doelen en hulpvragen en
de rechten van het kind in deze tijd.
Het stimuleren van tekentaal als creatief ontwikkelingsproces en om
beter te leren opnemen en verwerken van oud en nieuw zeer.
We gaan enkele werkvormen ervaren en thema’s toelichten waarmee
je met verschillende doelgroepen aan de gang kunt.

11.00 uur
Tot aan de lunch maak je één groot werkstuk in gemengde technieken.
Lekker loskomen in je lijf; energetisch tekenen; zelfexpressie met
bijenwaskrijt, metaal- en fluorpotloden, daarin kleur bekennen met
ecoline op een spontane manier.
Op zoek naar je eigen symboliek en wat je nog meer tegenkomt!
Nabespreken van ieders grote werkstuk en je symboliek begrijpen.

13.30 uur
Lunch met soep, fruit, salade
en broodjes.
Persoonlijke gesprekjes, even
uitrusten of buiten zitten/lopen.

14.00 uur
Diverse relatie-teken-oefeningen als non-verbale communicatie
en hoe we deze werkvormen inzetten in alle opleidings richtingen.
Evaluatievragen leren stellen die inzicht geven in je manier van
communiceren en je visie en strategie op gedrag rond samenwerken. - Heel handig voor de diagnostiek.
Thee, koffie, iets lekkers is de hele middag beschikbaar.
16.00 uur
Voor kinderen tussen 7-9 jaar:
Huisje, boompje, beestje, mensen in actie en wat er
allemaal in de lucht te zien is aan vogels, wolken, zon
of maan, regenboog, raketten, planeten en sterren.
Een tekening tussen hemel en aarde waarin we de
symboliek en interactie zullen lezen.
17.00 uur. Mogelijkheid tot inschrijven of persoonlijke vragen stellen of materiaal inkoop in de schoolwinkel.
Kosten € 60,- inclusief lunch, drankjes, lekkers en al het materiaal.
Kom op tijd, dan kun je rustig aankomen en alvast het studiemateriaal inzien.
De school is vanaf 9.15 uur open.
Na inschrijving ontvangt u een factuur die per bank betaald moet worden.

Aaanmelden via www.kolam.nl
Locatie:

De KOLAM
Tekenschool voor kunst en communicatie
Laarstraat 77
7201 CC Zutphen

Telefoon 0575-470553 (Ma, do tussen 9-14 uur)
Evt. vragen via het contact-formulier op de website:

https://www.genezendtekenen.nl/contact/

