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Kreatywność to inteligencja, która dobrze się bawi. 

 
 

                                                                                                                  

                                                            

                                                         Odnaleźd swoją pasję – to zacząd od początku. 

                             Sukces oznacza robienie zwykłych rzeczy – niezwykle dobrze. 

                      Każda rzecz którą budujemy – w finale buduje nas samych. 

Ludzi nie definiują ich ograniczenia, ale przewidziane dla nich cele. 

 Co robid, czy jak robid, jak myśled, jak patrzed by odnaleźd pasję, by jej nie zgasid ? 

Problem ten sięga korzenia rozwoju każdego człowieka , który usytuowany jest w okresie 

dzieciostwa i młodości. To ten obszar życia stanowi o jego kierunku i możliwościach               

w obudzonej i pielęgnowanej wrażliwości ducha , umysłu i ciała. Najwięksi wynalazcy                 

i prekursorzy praktycznie operowali w oparciu o rozwiniętą wyobraźnię .... 

 
 



 

Aktywnośd , którą oferuje Akademia Sztuki to kompetencje na całe życie !  
 
 

 

 Indywidualny program autorski układany przez nauczyciela wraz z uczniem (Co creative). 

 Regularna nauka i intensywny rozwój artystyczny uczniów ,                                                                                              
na każdym poziomie zaawansowania  i wieku. 

 Konstruktywna zabawa oraz przebywanie w środowisku sprzyjającym pilnej obserwacji                                          
i poszukiwaniu inspiracji. 

 Tworzenie własnego języka wizualnego o oryginalnym i  czytelnym przekazie. 

 Wiarygodnośd i odwaga w kontekście rozwoju osobowości , przedsiębiorczości                                                                               
i późniejszego funkcjonowania  w społeczeostwie nabywana poprzez wytrwałą pracę. 

 Urzeczywistnienie zainteresowao pojęciami takich jak kreacja , estetyka i design. 

 Pojmowanie zasad proporcji i kompozycji , ewoluujące ku ogólnej ciekawości poznawczej , 
ukierunkowanej na poszukiwanie piękna ,  radości , prawdy i dobra. 

 ArtTerapia. 
 
 
 
 
 



 

 
 

1.Zajęcia artystyczne skierowane do dzieci i młodzieży. 
Profesjonalne warsztaty artystyczne. Indywidualne i grupowe. 
Podstawy klasycznego rysunku, malarstwa i projektowania form. 
Pomagamy w budowaniu charakteru, odkrywaniu talentów 

          oraz ich twórczym wykorzystaniu poprzez dwiczenia i zabawę.  
 

2.Kurs przygotowawczy dla młodzieży i dorosłych. 
Specjalne zajęcia dla osób przygotowujących się do egzaminu na uczelnie artystyczne :              
Uniwersytetu Artystycznego, Liceum Plastycznego, Politechnika Wydział Architektury , etc. , 
a także dla osób pragnących pogłębid swoją pasję twórczą. 

http://www.artstudio.waw.pl/studio/kursasp.html
http://www.artstudio.waw.pl/studio/kursasp.html


 
 

                      Akademia Sztuki to forma zajęć mająca na celu przygotowanie do świadomego odbioru sztuki 

oraz zjawisk związanych z kulturą , historią i tradycją poprzez aktywne uczestniczenie w procesie 

twórczym a także , pogłębienie zainteresowań i pasji oraz docelowo do egzaminów wstępnych na uczelnie 

artystyczne. 

                    Warsztaty składają się z części merytorycznej , prowadzonej na podstawie wykładu oraz                              

z części warsztatowej - plastycznej. Zajęcia rozbudzają wyobraźnię oraz wrażliwość , uczą kreatywności, 

prowokują uczniów do samodzielnego i twórczego myślenia. Pokazują , w jaki sposób powstają dzieła 

sztuki i jakimi technikami posługują się ich twórcy. Uczestnicy zajęć mają okazję do wykonania zadań                

i  prac plastycznych w technice odpowiadającej wybranemu tematowi.  

  

                   Program artystyczny został przygotowany w oparciu o definicję kreatywności rozumianej jako: 

 poznanie i wykorzystanie technik, środków wyrazu oraz zasad projektowania  

 umiejętność dokonywania podejmowania decyzji oraz zmian 

 nadawania zastanym zjawiskom całkowicie nowej formy 

 burzenia dotychczasowych schematów 

 

                      Ważna jest korelacja edukacji artystycznej z pedagogiką społeczną , wczesnoszkolną , 

specjalną , edukacją historyczną , regionalną , międzykulturową , rozwojem duchowym czy wychowaniem 

estetycznym  i obywatelskim. Malarstwo pokazuje świat widziany oczami artystów , zwraca uwagę na to , 

że dzieło ma nie tylko aspekt estetyczny , ale także pomaga zrozumieć otaczającą rzeczywistość.                                                                           

Bezpośredni kontakt z barwą , obrazem, słowem otwiera na odbiór sztuki wyobraźnią , sercem i myślą. 

Ciekawość i ciągła gotowość do odkrywania świata na nowo , otwarty umysł i kreatywność , a także 

ogromna wrażliwość pozwalają dzieciom i młodzieży na rozwiązywanie przygotowanych zadań 

plastycznych. 

                      Edukacja to nie tylko efekty , ale także procesy , które muszą nastąpić w akcie twórczego 

przeobrażenia. Korzyści przynosi systemowe i wielostronne uczenie się , dzięki cyklicznemu uczestnictwu 

w zajęciach. Zapraszamy ! 

 

Zajęcia prowadzi magister sztuki Marzena Magdalena Dziadul , absolwentka 

Wydziału Grafiki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz kursant ka Design 

Management WSHID i  Kolegium Tutorów Towarzystwa Edukacji Otwartej                   

we Wrocławiu . Nauczycielka przedmiotów artystycznych w Chrześcijańskiej Szkole 

Podstawowej im. Króla Dawida i Policealnych Szkołach Artystyczny w Poznaniu oraz 

wykładowca Slot Art Festiva l. Projektantka grafiki, przestrzeni wystawienniczych              

i scenicznych w placówkach kulturalnych. Ilustrator ka.  

                                                                                                                facebook.com/szkolasztuki 

 

                                                                                        

            Kontakt         mobile 506 718 916         pomazana@wp.pl 

https://www.facebook.com/szkolasztuki
mailto:pomazana@wp.pl

