מסלול הדרכת אמנות לתעודה
רקע כללי :
תארו לכם שאתם יכולים לעשות אמנות  ...וגם לעסוק בה !
גם לעשות מה שאתם אוהבים ...וגם להרוויח מזה !
כולם רוצים ושואפים להגיע למצב בו הם נהנים ומתפרנסים
ממה שהם אוהבים ולנו במכללת ורצברגר יש את המסלול המתאים
שיאפשר לכם זאת.
לימודי הדרכת אמנות לתעודה נועדו לקחת אתכם למקום אחר,
למקום מקצועי בו לא רק שתיצרו אמנות ,אלא תוכלו ללמוד בצורה מקצועית,
מגוון רחב של קורסים ולהדריך אותם במסגרות השונות !

מגמות לימוד :
במסלול ההדרכה תהנו מגוון רחב של מסלולי לימוד לבחירתכם :
◄ מגמת שילוב אמנויות –
לבחירה  :פיסול בנייר וקרטון ,קליעה בנייר ,פיסול ברשת ,ציור על עץ ,צריבה על עץ ,עיצובים בפימו ,רהיטים
מקרטון ,בובולינות ,עיצוב מנדלות ,ציור על פורצלן ,סמינר עבודות מחט ,ציורי אווירה ועוד..

◄ יצירתיות לגיל הרך –

לעבודה יצירתית עם ילדים מגיל  10 - 4וחינוך מיוחד ,בנושאים מגוונים.

◄ הדרכת נוער וגיל הזהב – מתמחה באמנויות לנוער ומבוגרים בדגש עבודה בבתי אבות.
◄ מגמת ציור ופיסול אמנותי  -לבחירה  :ציור ורישום ,פיסול קרמי ,קמפוסים של ציור

 40שנות
מצוינות

◄ מגמת אמנויות הזכוכית –
לבחירה  :ויטראז' אמנותי ,פיוזינג' – זכוכית חמה ,פסיפס זכוכית ,ציור על זכוכית,
חרוזי זכוכית במבער ,תכשיטי פיוזינג' ,פאטיברה – יציקת זכוכית ועוד

◄ עיצוב תכשיטים וקישוטי אופנה -
לבחירה  :תכשיטים פיסוליים מחרוזים ,סריגת תכשיטים ,צורפות-תכשיטנות ,מודלים בשעווה,
תכשיטים עתיקים ,שידרוג אופנה ,אביזרי אופנה ,סמינר תכשיטים
◄ עיצוב והפקת אירועים ושזירת פרחים – ללמוד את רזי המקצוע ולהיות מעצבי ומפיקי אירועים

◄ מבוא לתראפיה באמנות – צבירת שעות הכנה ללימודים גבוהים של תראפיה באמנות.
◄ אמנות משקמת –
לימודי תעודה באמנות משקמת מקנה תעודה לעבודה עם אוכלוסיות מיוחדות.
התמחות בתחומי  :ציור ורישום ,פיסול קרמי ,הכרת אוכלוסיות ,בובות טיפוליות ועוד..

יתרונות מסלול ההדרכה במכללת ורצברגר:

אפשרות ללימודי תעודה :
■ הדרכת אמנות
■ אמנות משקמת

√ תוכנית הלימודים גמישה – ניתן לשלב בין המסלולים השונים
√ ניתן ללמוד בשעות הבוקר  /אחה"צ  -ערב
√ ניתן לסיים את המסלול תוך שנה )אך לפרוס אותו עד שנתיים(
√ ללמוד עם טובי המרצים בתחום
√ לנוחות הסטודנטים – חנות חומרים במקום ובמחירים סיטונאים.
√ הסדרי חנייה ללומדים או מרחק הליכה של כ –  8דקות מרכבת סובידור מרכז.
√ והכי חשוב...אין צורך בידע קודם
√ לנו יש את הידע ,הכלים והטכניקות – שיהפכו אתכם למדריכים מובילים בתחום.

שכר הלימוד :
שכר הלימוד בגין מסלול ההדרכה מתפרסם מידי שנה – וניתן לקבלו במשרדי המכללה
במכללה קיימים מגוון רחב של אמצעי תשלום – המתאימים לכל אלו שרוצים ללמוד לתעודה
◄ אפשרות מימון של שכר הלימוד  24תשלומים ללא רבית
◄ הלימודים מוכרים  :דרך משרד התעסוקה ,ביטוח לאומי ,משרד הקליטה ,לחיילים משוחררים
בכפוף לאישור שיינתן באותה שנה – פרטים במשרדי המכללה

שאלות ותשובות :
האם יש צורך בידע קודם ?
ממש לא ! אנו צריכים רק דבר אחד  :אהבה לאמנות !
את כל השאר ,נוכל להקנות לכם!
לנו יש את הידע ,הטכניקות והיכולת להעביר לכם את
הקורסים העכשווים ביותר ,ובפרק זמן של שנה בלבד !
נעמיד לטובתכם את טובי המרצים שיהפכו אתכם
למדריכי אמנות מהשורה הראשונה !
האם יש עבודה בתחום ?
בהחלט!
תחום ההדרכה הינו תחום שפורח,
בוגרי מסלול ההדרכה במכללת ורצברגר יכולים לעבוד במגוון
רחב של מקומות כגון  :במתנסים ומרכזים קהילתים ,בגני ילדים,
בבתי ספר ,במסגרות העשרה ,קטיינות ,במסגרות פרטיות,
בבתי אבות ומועדוניות ,לפתוח חוגים וסדנאות פרטיות ,ימי הפעלה ועוד ועוד
האם אני נדרש לתואר ?
לצורך קבלה ללימודי ההדרכה ,יש צורך בעמידה בראיון אישי ,על מנת לבדוק התאמה לתחום האמנות
ותיאום ציפיות ,אולם אין צורך בתואר כלשהו.
מהי תוכנית הלימוד – וכמה ימים צריך ללימודים ?
תוכנית הלימוד הינה גמישה ונבנית באופן אישי – בהתאם לשיחת ייעוץ אישית
ניתן ללמוד החל מפעם בשבוע – בלימודי בוקר  /אחה"צ – ערב – ולמתוח את התוכנית עד שנתיים
כמו כן ,ניתן לבצע ימי לימוד מרוכזים ו/או להגיע פעמיים בשבוע  /יותר ולסיים את המערכת גם בשנה.
האם קיימים מסלולים נוספים לתעודה ?
מסלול ההדרכה מקנה תעודה מקצועית ומאפשר בחירת מגמת הלימוד המועדפת על הסטודנט – מתוך
מבחר האפשרויות.
כמו כן ,קיים מסלול נוסף של אמנות משקמת לתעודה – הנועד לעבודה גם מול אוכלוסיות מיוחדות –
שמטרתו הינה לא רק ליצור אמנות ,אלא לדעת איך להשתמש באמנות ככלי שיקומי – ולהעביר בעזרת
האמנות תהליך שיקומי אצל האוכלוסיות השונות.

