לימודי מכינה לתראפיה באמנות

מידע כללי -
מכללת ורצברגר מפעילה מכינה ייחודית לתראפיה באמנות בה ניתן
להשלים שעות אמנות בציור ,רישום ופיסול ,במגוון מסלולים רחב החל
ממסלולים של  40שעות ועד  500שעות ויותר ,ובמחירים אטרקטיבים
במיוחד !!
אנו עוסקים למעלה מ 40 -שנה בתחומי האמנות !
◄ אחוז המתקבלים דרכינו ללימודי תראפיה באמנות במוסדות הנבחרים
הינו למעלה מ !! 90%
אנו נעמיד לרשותכם את טובי המרצים ואנשי המקצוע ,נקנה לכם את
הטכניקות המתקדמות ביותר בתחומי הציור ,הרישום והפיסול ונלמד אתכם
לפתח סגנון עבודה אישי משלכם !
כל סטודנט מקבל הכוונה באופן אישי  -ע"י שיחת ייעוץ והתאמת תוכנית לימודים אישית  -בהתאם לרמה איתה
הוא מגיע ,כמו גם תוך התחשבות מקסימלית בשעות הלימוד הנוחות לו ,ובמספר ימי השבוע בהם הוא מעוניין
ללמוד !
תוכנית הלימוד :
◄ הלימודים מתקיימים בשעות בוקר  /אחה"צ  /ערב – בהתאם למערכת הלימוד ולשעות המתאימות לכם !
* מסלולי המכינה לתראפיה באמנות מורכבים בהתאם למס' השעות הנדרשות עבורכם:
להלן תוכנית לדוגמא למכינה של  300שעות :
 .1קורס ציור ורישום –  12פגישות –  3חודשים – פעם בשבוע
 .2קורס פיסול קרמי –  12פגישות –  3חודשים – פעם בשבוע
 .3קמפוסים מרוכזים –  10קמפוסים  -הניתנים לפריסה במהלך השנה
 .4שלושה סיורי מוזיאון – מודרכים בתחומי הציור ופיסול
 .5פרויקטים אישיים וביקורת עבודות בציור ,רישום ופיסול
מסלול זה מהווה רק אחד מהאפשרויות המוצעות לצורך צבירת שעות
לתראפיה ,מטרתינו הינה להתאים לכל אחד ואחת את תוכנית הלימוד הנכונה ביותר וכמובן במחיר
האטרקטיבי ביותר שניתן * .אין צורך בידע קודם !
אישורי לימודים ותעודות -
בוגרי המכינה לתראפיה באמנות יקבלו אישורי לימודים מטעם מכללת ורצברגר  -בהתאם למספר השעות
שלמדו ,ויוכלו להשתלב בהצלחה מרובה במוסדות השונים להשכלה גבוהה .
להלן רשימת המוסדות הנבחרים ללימודי תראפיה באמנות :
■ סמינר הקיבוצים ■ לסלי קולאג'  -המכללה האקדמית לחברה ואמנויות
■ דוד ילין
■ מכללת בית ברל ■ אוניברסיטת חיפה )כולל "מבחר"(
אנו במכללת ורצברגר מאמינים כי בסיס לימוד איתן ,הקניית חשיבה יצירתית ,פיתוח מעוף ,דמיון ,פיתוח
סגנון אישי הם אלו שיוכלו להוביל לקבלה ללימודים גבוהים ,להכנת תיק עבודות יצירתי וחדשני.
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