
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  

70-201 Szczecin, ul. Wyszyńskiego 14  

Aktualne kursy doskonalenia zawodowego 

 

KURSY 

z zakresu 

GRAFIKI, RYSUNKU, MALARSTWA I POZŁOTNICTWA 

(20 - 30godzin) 

 

Grafika 

1. Projektowanie znaku graficznego 
           Adresat: osoby zainteresowane poszerzeniem umiejętności w zakresie projektowania 

                           graficznego. 

     Program: Projektowanie znaku graficznego  w oparciu o programy graficzne, w tym tworzenie księgi  

                          znaków 
           Ilość godzin: 20 h 

           Ilość uczestników: 5 - 10 

           Cena: 400 zł 

           Sprzęt: własny laptop 

          Oprogramowanie: własne 

          Termin: październik – listopad; luty - marzec 

           Zapisy: osobiście lub drogą elektroniczną 

          System zajęć:  1 raz w tygodniu po 4 godzin zajęć lekcyjnych 

          Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

          Dokument końcowy: zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalenia zawodowego. 

 

2. Projektowanie plakatu i ulotki 
           Adresat: osoby zainteresowane poszerzeniem umiejętności w zakresie projektowania 

                           graficznego. 

     Program: Projektowanie plakatu i ulotki w oparciu o programy graficzne, np.ulotka reklamowa,  

                      informacyjna, plakat społeczny, reklamowy, teatralny, filmowy 
           Ilość godzin: 20 h 

           Ilość uczestników: 5 - 10 

           Cena: 400 zł 

           Sprzęt: własny laptop 

          Oprogramowanie: własne 

          Termin: październik – listopad; luty - marzec 

           Zapisy: osobiście lub drogą elektroniczną 

          System zajęć:  :  1 raz w tygodniu po 4 godzin zajęć lekcyjnych 

          Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

          Dokument końcowy: zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalenia zawodowego. 

 

3. Projektowanie katalogu 
           Adresat: osoby zainteresowane poszerzeniem umiejętności w zakresie projektowania 

                           graficznego 

     Program: Projektowanie katalogu w oparciu o programy graficzne, np. katalog wystawy, katalog  

                      reklamowy firmy 
           Ilość godzin: 20 h 

           Ilość uczestników: 5 - 10 



           Cena: 400 zł 

           Sprzęt: własny laptop 

          Oprogramowanie: własne 

          Termin: grudzień – styczeń; kwiecień - maj 

           Zapisy: osobiście lub drogą elektroniczną 

          System zajęć:  :  1 raz w tygodniu po 4 godzin zajęć lekcyjnych 

          Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

          Dokument końcowy: zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalenia zawodowego. 

       

    4.Tworzenia książki artystycznej  
 

           Adresat: osoby zainteresowane zdobyciem  wiedzy i umiejętności w zakresie  

                           tworzenia książki artystycznej. 

           Program:  Podstawy  projektowania książki artystycznej , stosowanie wybranych programów  

                                  graficznych, tworzenie własnej książki artystycznej   

           Ilość godzin: 30 h 

           Ilość uczestników: 5 -10 

           Cena: 400 zł 

           Sprzęt: własny laptop, własne materiały i narzędzia graficzne 

          Oprogramowanie: własne 

          Termin: listopad – grudzień 

           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 
 

 

5. Podstawowe techniki malarskie 
           Adresat: osoby zainteresowane poszerzeniem umiejętności w zakresie technik 

                           malarskich. 

     Program: Podstawowe techniki malarskie: akwarela i gwasz, tempera, akryl 

           Ilość godzin: 30 h 

           Ilość uczestników: 6 - 10 

           Cena: 450 zł 

           Sprzęt: własne materiały i narzędzia 

          Termin: grudzień – luty; kwiecień - czerwiec 

           Zapisy: osobiście lub drogą elektroniczną 

          System zajęć:  :  1 raz w tygodniu po 4 godzin zajęć lekcyjnych 

          Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

          Dokument końcowy: zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalenia zawodowego. 

 

Rysunek 
 

6. Kurs rysunku - węgiel 
           Adresat: osoby zainteresowane poszerzeniem umiejętności w zakresie rysunku  



                          węglem. 

     Program: rysunek węglem: rysunek konstrukcyjny, rysunek światłocieniowy, martwa natura, 

                       postać, pejzaż 
           Ilość godzin: 20 h 

           Ilość uczestników: 6 - 10 

           Cena: 300 zł 

           Sprzęt: własne materiały i narzędzia 

          Termin: grudzień – styczeń; kwiecień - maj 

           Zapisy: osobiście lub drogą elektroniczną 

          System zajęć:  :  1 raz w tygodniu po 4 godzin zajęć lekcyjnych 

          Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

          Dokument końcowy: zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalenia zawodowego. 

 

7. Kurs rysunku - tusz 
           Adresat: osoby zainteresowane poszerzeniem umiejętności w zakresie rysunku  

                          tuszem. 

     Program: rysunek tuszem: rysunek konstrukcyjny, rysunek światłocieniowy, martwa natura,  

                       postać, pejzaż 
           Ilość godzin: 20 h 

           Ilość uczestników: 6 - 10 

           Cena: 300 zł 

           Sprzęt: własne materiały i narzędzia 

          Termin: październik – listopad; luty - marzec 

           Zapisy: osobiście lub drogą elektroniczną 

          System zajęć:  :  1 raz w tygodniu po 4 godzin zajęć lekcyjnych 

          Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

          Dokument końcowy: zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalenia zawodowego. 

 

8. Kurs rysunku - ołówek 
           Adresat: osoby zainteresowane poszerzeniem umiejętności w zakresie rysunku  

                          ołówkiem. 

     Program: rysunek ołówkiem: rysunek konstrukcyjny, rysunek światłocieniowy, martwa natura,  

                       postać, pejzaż 
           Ilość godzin: 20 h 

           Ilość uczestników: 6 - 10 

           Cena: 300 zł 

           Sprzęt: własne materiały i narzędzia 

          Termin: październik – listopad; luty - marzec 

           Zapisy: osobiście lub drogą elektroniczną 

          System zajęć:  :  1 raz w tygodniu po 4 godzin zajęć lekcyjnych 

          Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

          Dokument końcowy: zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalenia zawodowego. 

 

Pozłotnictwo 
 

9. Kurs pozłotnictwa na mikston 
           Adresat: osoby zainteresowane poszerzeniem umiejętności w zakresie pozłotnictwa. 

     Program: Pozłotnictwo na mikston wybranych  przedmiotów (np. rama do obrazu): materiały i 

narzędzia, przygotowanie elementów do złocenia,  złocenie, utrwalenie złocenia 
           Ilość godzin: 30 h 



           Ilość uczestników: 6 - 10 

           Cena: 450 zł 

           Sprzęt: własne materiały i narzędzia 

          Termin: grudzień – luty; kwiecień czerwiec 

           Zapisy: osobiście lub drogą elektroniczną 

          System zajęć:  :  1 raz w tygodniu po 4 godzin zajęć lekcyjnych 

          Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

          Dokument końcowy: zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalenia zawodowego. 

 


