
Atelierul de ARTA -  

O cale spre Incluziune școlară și socială  

Atelier gratuit pentru copiii cu tulburări din spectrul autismului, cu vârste cuprinse  între 10-18 ani.   

Se desfășoară săptămânal în fiecare zi de luni, între orele 15:30- 17.00, în biblioteca British Council  

de pe calea Dorobantilor nr 14 din București, până în luna august 2019. 

Atelierul va fi susținut de un artist plastic, sprijinit de un profesionist cu experiență în autism. Copiii 

vor avea ocazia să își dezvolte abilitățile artistice, dar și să comunice și să socializeze, într-un mediu 

structurat, prietenos , într-o atmosferă destinsă, plină de creativitate. Înscrierea copiilor se face 

trimițând un e-mail în care va exprimați interesul de a participa, la adresa office@autismromania.ro, 

sau înscriere online. Pentru alte detalii apelați la 0731816880. 

Copiilor participanți le propunem să învețe, într-un mod cât mai personalizat: 

1. Tehnici de bază în pictură: 

- utilizarea   adecvată a   materialelor   și instrumentelor de lucru; 

- identificarea grupelor de culori din  cercul cromatic; 

- studiu după natură; 

- compoziții libere; 

- joc prin pictură; 

- lucrări de grup, care implică socializarea și lucrul în echipă; 

- pictura ca expresie personală; 

- pictura ca experiment; 

 

2. Tehnici de bază în modelaj: 

- utilizarea   adecvată a   materialelor   și instrumentelor de lucru; 

- realizarea unor compoziții tridimensionale în lut; 

- joaca prin modelaj; 

- tehnici precum: papier mache (crearea de obiecte tridimensionale din hârtie) 

- turnarea în ipsos și pământ ars; 

 

3. Tehnici de baza în desen: 

- utilizarea   adecvată a   materialelor și instrumentelor de lucru; 

- folosirea punctului  ori a liniei  ca  ornamente   decorative, elemente constructive şi 

semne plastice;  

- studiu după natura statica; 

- compoziții libere; 

- tehnici mixte de lucru: desen în creion, cărbune, pastel, penița și tuș (pixuri-markere de 

tip peniță); 

- experiment în desen; 

- joaca prin desen; 

- lucru în echipă la diferite proiecte artistice; 

mailto:office@autismromania.ro
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP0EUepf5_vKKtJNLWczVhGVVyDzXvDM3QNR6rw4IIYAif5Q/viewform?fbclid=IwAR3gqOFzyNruviQUiINsaMrOCZL67oamjLE3lvFCp1SH_s9VzfRsV4xZAow


Atelierul va fi și o modalitate de dezvoltare personală a copiilor prin creativitate și joc artistic. 

Etapele de lucru se vor dezvolta într-un ritm care să țină seama de nevoile și de abilitățile fiecăruia și 

să avantajeze fiecare copil în parte. 

Copiii vor avea și activități speciale ( socializare- participare în comunitate) :  vizionare de film, desen 

și pictură, modelaj în diferite locuri în comunitate, realizare de scurte animații de tip stop-motion cu 

ajutorul telefoanelor mobile sau aparatelor foto, pictură pe material textil și altele. 

Atelierul se va încheia în luna august cu o expoziție a celor mai frumoase creații ale copiilor. 

Acestea vor fi expuse la biblioteca British Council pe parcursul întregii luni. 

Vă așteptăm cu drag!! 

Atelier creat în cadrul proiectului Prospect Tech&Art Lab, finanțat de Raiffeisen Bank 

prin Programul de granturi "Raiffeisen Comunități" 2018.  


