
Ismerd meg az Elmetágító Élményfestészeti módszerét, 

amivel elvarázsolhatod a tanítványaidat!  

 
_____________________________________________ 

Kedves pedagógus, vagy legyél bárki, aki a gyerekeket szeretnéd hasznos 

elfoglaltsággal lekötni! 

Ha foglalkozásokat tartasz, táboroztatsz, napközis tanárként felügyelsz, vagy bűnmegelőzési munkatárs 

vagy és egy fehér lap fölött azon töprengsz, hogy milyen kreatív feladattal készülj, amivel lekötheted a rád 

bízott gyerekek figyelmét. 

Tanulj velem és lesd el a titkaimat! 

______________________ 

Gyere el az Elmetágító Kreatív napjaira, ahol levetkőzheted a bizonytalanságodat és megismerheted a 

festészet ma még megközelíthetetlen világát.  Megmutatom neked, hogy a festészethez szükséges 

kreativitás benned is megvan. Élményhez juttatlak, amit tovább adhatsz majd a gyerekeknek. 

Tudod, hogy mitől félek, ha nem jössz el? 

________________________ 

- nem attól, hogy üres lesz a tanfolyam,  

- nem is attól, hogy amit ajánlok, az nem jó, 

hanem attól, hogy a diákjaid lemaradnak arról a lehetőségről, amit 

adhatnál nekik.  

És attól, hogy nem látod majd az arcukon azt a sikerélményt, a 

boldog ragyogást. 

Attól is tartok, hogy később majd bánni fogod, hogy hagytad 

elmenni a lehetőséget, miközben mások kihasználták.  

Csalódott leszel és irigykedve nézed majd, ahogyan csillogó 

szemmel másokra néznek a gyerekek és nem rád, pedig te is lehettél 

volna az a szuper tanító néni, vagy tanító bácsi.  

 



Nem kell, hogy így legyen. 

______________________________ 

Nincs más dolgod, csak gyere el és ne hagyd otthon az érdeklődésedet, 

meg a nyitottságodat!  

5 nap = 5 festmény 

5 nap = 5 kreatív ötlet 

5 nap = egy új gondolkodásmód 

Ja, hogy még nem tudsz festeni? Nem mondtam eddig? Ez a program 

éppen olyanoknak szól, akik még nem tudnak festeni. Sőt még azt sem 

nem tudják, hogy érdekli-e őket egyáltalán a festészet.  Éppen ez a lényeg. 

Kipróbálhatod magad színtan, és festészeti ismeret nélkül.  

Hogy mi fog történni? 

_________________________ 

Érdekességeket mondok a színekről, meg a fényről, amivel meglepheted a diákjaidat.  

És közben festünk. Együtt.  

Éva, az egyik nevelőtiszt, a múltkor egy hasonló témájú Tutorial foglakozás után segített elpakolni. Akkor 

mondta nekem, hogy azért szeret eljönni, mert nem csak tudást, barátokat, és egy csomó képet köszönhet 

nekünk, hanem olyan ez neki, mint egy nyaralás. Kikapcsolódik és feltöltődik általa. 

Mikor lesznek a programok? És mi lesz a téma? 

___________________________________________________ 

Időpontok: Tervezett téma 

2017. január   27. péntek Absztrakt 

2017. február 24. péntek Színkavalkád 

2017. március 31. péntek Állatportré 

2017. április    21. péntek Modern stílus 

2017. május    19. péntek Tájkép 

És ez mennyibe kerül neked? 

________________________________ 

Kapaszkodj meg! Semmibe. A Kreatív napokat a Nemzeti Bűnmegelőzési 

Tanács fizeti, mert ők már tudják, amiről téged éppen most szeretnélek 

meggyőzni, hogy ez egy nagyon jó és hasznos program. Ezért aztán ha 

érdekel a dolog, ne is engem keress, hanem: Buglaveczné Matisz 

Henriettát az NBT titkárságán. 

Üdvözlettel: 

Bartók Erzsébet  

tanfolyamvezető 

06-30-383-3606 

elmetagito@elmetagito.hu 
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