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Aktualne kursy doskonalenia artystycznego  – rok szkolny 2016/2017 

 

KURSY dla młodzieży i dorosłych 

z zakresu 

Fotografii, Grafiki, Malarstwa, Edukacji kulturalnej i Tańca  

 

Fotografia 
1. Fotografia analogowa 
            

     Program: Początki fotografii, rys historyczny fotografii, aspekty fotografii – fotografia  w 

nauce i sztuce, aparat fotograficzny i jego funkcje, obiektywy i ich zastosowanie, sprzęt 

dodatkowy, filtry i ich zastosowanie w fotografii czarno-białej i barwnej, temperatura 

barwowa, materiały negatywowe czarno-białe, materiały barwne negatywowe i odwracalne, 

fotografia otworkowa – budowa camery obscura, wykonywanie negatywów, kopiowanie 

negatywów na pozytyw, luksografia, wywoływacze negatywowe i pozytywowe, obróbka 

stykowa, powiększalnik – zastosowanie, migawka i przysłona czyli czas naświetlania i głębia 

ostrości, twórcze wykorzystanie czasów: długa ekspozycja, ruch w fotografii, twórcze 

wykorzystanie głębi ostrości, ćwiczenia na ruch zamrożony, ruch obiektu, ruch aparatu, 

ćwiczenia na głębię ostrości, wywołanie negatywu, powiększanie odbitek z ćwiczeń, 

wywoływanie pozytywu, utrwalanie, płukanie, suszenie, rodzaje fotografii, portret, fotografia 

rodzinna, reportaż, fotografia prasowa, fotografia przyrodnicza, fotografia dokumentalna, 

fotografia artystyczna, portret – oświetlenie, zasady, portret w studio i w plenerze, ćwiczenia 

fotograficzne – portret w studio, wywoływanie filmu i wykonanie odbitek, prawo autorskie – 

elementy, kompozycja – plama, linia, perspektywa, kadr, złoty podział, magiczna rodzina, 

organizacje fotograficzne/. 

           Ilość godzin: 40 h 

           Zapisy: do 15 września 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. 

 
 

 

Grafika 
1. Podstawy 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 

           Zapisy: do 15 września 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. 
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Malarstwo 

 
2. Podstawy 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 

           Zapisy: do 15 września 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 

 

           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 

          Zapisy: do 15 września 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  

Ilość godzin: 150 h 

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

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

                            ruchowe. 

           Zapisy: do 15 września 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. 

 

 
Cena za  kurs: 

40 godzin: 400 zł 

150 godzin: 1500 zł 


