
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  

70-201 Szczecin, ul. Wyszyńskiego 14  

Aktualne kursy doskonalenia zawodowego 

 

KURSY 

z zakresu 

Grafiki, Malarstwa, Edukacji kulturalnej i Tańca (150godzin) 

 

Grafika 
1. Podstawy projektowania graficznego 
           Adresat: osoby zainteresowane zdobyciem  wiedzy i umiejętności w zakresie  

                           projektowania graficznego. 

     Program: Podstawy rysunku (ołówek), Podstawy  projektowania graficznego (znak graficzny, plakat,  

                           ulotka, katalog), Podstawy programów graficznych  (pakiety Adobe, pakiety Corel), Projekt  

                          dyplomowy (końcowy) 

           Ilość godzin: 150 h 

           Ilość uczestników: 10 

           Cena: 1750 zł 

           Sprzęt: własny laptop, własne materiały i narzędzia graficzne 

          Oprogramowanie: własne 

          Termin: listopad - kwiecień 

           Zapisy: osobiście lub drogą elektroniczną 

          System zajęć: zaoczny (sobota i niedziela, co dwa tygodnie) 

          Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

          Dokument końcowy: zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalenia zawodowego. 

 

Malarstwo 

 
2. Podstawy technik malarskich i pozłotniczych”  
 

           Adresat: osoby zainteresowane zdobyciem  wiedzy i umiejętności w zakresie  

                           technik malarskich i pozłotniczych. 

     Program: Podstawowe techniki rysunkowe (ołówek, węgiel, tusz), Podstawowe techniki malarskie  

                           (akwarela i gwasz, tempera, akryl), Wybrana technika pozłotnicza (na mikston),  Projekt 

                           dyplomowy (końcowy). 

           Ilość godzin: 150 h 

           Ilość uczestników: 10 

           Cena: 1750 zł 

           Sprzęt:  własne materiały i narzędzia rysunkowe, malarskie i pozłotnicze 

          Termin: styczeń - czerwiec 

           Zapisy: osobiście lub drogą elektroniczną 

          System zajęć: zaoczny (sobota i niedziela, co dwa tygodnie) 

          Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

          Dokument końcowy: zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalenia zawodowego. 

 

Edukacja kulturalna 
           Adresat: osoby zainteresowane poszerzeniem   wiedzy i umiejętności w zakresie  

                           edukacji kulturalnej. 

           Program: Animacja kulturalna, edukacja dziennikarska, edukacja filmowa, edukacja  

                            fotograficzna, edukacja literacka, edukacja muzealna, edukacja muzyczna,   



                            edukacja plastyczna, edukacja regionalna, edukacja taneczna, edukacja  

                            teatralna, pedagogika zabawy, psychologia twórczości - w tym tworzenie  

                            scenariusza zajęć, tworzenie scenariusza przykładowej imprezy kulturalnej. 

           Ilość godzin: 150 h 

           Ilość uczestników: 10 

           Cena: 1750 zł 

           Termin: listopad - kwiecień 

           Zapisy: osobiście lub drogą elektroniczną 

          System zajęć: zaoczny (sobota i niedziela, co dwa tygodnie) 

          Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

          Dokument końcowy: zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalenia zawodowego. 

 

Taniec 
Ćwiczenia areobowe  

 

           Adresat: studenci, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele i instruktorzy 

                          tańca, instruktorzy zajęć ruchowych 

           Program: Anatomia, Korekcja, Fizjologia wysiłku, Ćwiczenia aerobowe: ćwiczenia  

                            kardio, ćwiczenia muscle, ćwiczenia mieszane, streching, Gry i zabawy  

                            ruchowe. 

           Ilość uczestników: 10 - 20 

           Cena: 900 zł 

           Termin: grudzień - maj 

           Zapisy: osobiście lub drogą elektroniczną 

          System zajęć: zaoczny (sobota i niedziela, co dwa tygodnie) 

          Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

          Dokument końcowy: zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalenia zawodowego. 

 

 


