Çocuklar İçin
Sanat Eğitim
Programı

Ben Sanatçıyım (Yaş 11-12)

Hangi günler eğitim var?

Ben sanatçıyım eğitim programında düşsel gelişime ilişkin

Çocuk grubu eğitimleri aşağıdaki gün ve saatlerde uygulanmaktadır.

öğrenme ve öğretme yöntemlerini rasyonel duruma getirmek
suretiyle çocuğun, sanatı estetik bir olay olarak algılayıp kendi
içsel dürtülerini ifade etmeye çalışması hedeflenir.
Bu eğitim programı sürecinde temel amaçlardan biri çocuğun
kendini farketmesi ve farklılıkları ile sosyal çevresinde yer
bulmaya çabalaması sağlanır.
Sanatsal çalışmalarda temel bilgilerin planlı olarak öğretildiği program sürecinde öğrencinin hangi sanatsal alanda
başarılı olabileceği ve hangi konularda daha yetenekli olduğu
gözlemlenir ve yoğunlaşmak istediği sanatsal etkinlik alanına
yönlendirilir.
Eğitim programı birer yıllık iki aşamadan oluşmaktadır. Her
yıl sonunda velinin isteğine bağlı olarak öğrencilere, modern
tanıtım unsurlarının kullanıldığı geniş katılımlı kişisel veya
karma sergiler düzenlenir.

Eğitim programı
haftada kaç saattir?
Çocuklar için sanat eğitim programı haftada 2 saattir.

Eğitim programı
ayda kaç saattir?
Çocuklar için sanat eğitim programı ayda 8 saattir.

Eğitim programının tamamı
kaç aydır?
Çocuklar için sanat eğitim programı veli ve öğrencinin isteğine
bağlı olarak devam eder.

Pazar: 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30-18:30

İstenilen saat seçilebilir mi?
Grup yaş ve sayılarının uygunluğuna bağlı olarak tercih
yapılabilir.

Öğrenci istediği zaman dersi
sonlandırabilir mi?
Öğrenci istediği zaman dersi sonlandırabilir veya ara verebilir.

Ödemeler nasıl yapılır?
Eğitim ücretleri her ayın başında nakit, pos makinası veya
banka ödemesi olarak yapılabilir.

Eğitim ve sanat
malzemelerinin
maliyetini kim karşılar?
Eğitim ve sanat malzemelerin maliyeti öğrenci tarafından
temin edilir.

Program sürecinde veya
sonunda sergi planlanıyor mu ?
Her dönem kurumumuz tarafından açılan sergilerin yanında
velinin isteğine göre öğrenciye özel kişisel sergi açılabilir.

Sergi nasıl açılır?
Velinin sergi talebinde bulunmasından sonra öğrenciyle özel
bir çalışma yapılarak konu belirlenir ve öğrenci velisi ile paylaşılır. Alınan ortak kararlar doğrultusunda sergi planlanır.

Ücret iadesi yapılır mı?
Ödemeler her ayın başında yapılır. Öğrencinin ödemesi yapılan ay içinde ayrılması durumunda ücret iadesi yapılmaz.

Devamsızlık durumu
ödemeleri nasıl etkiler?
Öğrenci kayıt sildirme formunu imzalamadığı sürece kaydı
devam ediyor kabul edilir. Öğrenciden kaynaklanan devamsızlık durumu ödeme planı etkilemez.

Etüt ve telafi ders imkânı
var mı?
Öğrenci ders saatlerinin dışında istediği zaman akademide
çalışmalara katılabilir.

Eğitim Ücreti Aylık 250 TL’dir.
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