
 

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY TRZECIEGO WIEKU W POZNANIU 

SEMESTR II 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE // MALARSTWO W TRYBIE ON-LINE 

 

Prowadząca: mgr Marta Węglińska 

Liczba osób w grupie: minimalna 10 os.  

Kwota za zajęcia:  270 zł / os. 

11 zajęć / każde zajęcia 4h akademickie 

Link do zajęć zostanie wysłany przez Prowadzącą na adres e-mail Uczestnika. 

Zapisy: na adres e-mail uatw@uap.edu.pl  do dnia 8.02.2021 roku 

Wysyłając wiadomość proszę podać : IMIĘ, NAZWISKO + ZAJECIA ONLINE / MALARSTWO 

 

Opis: 

Zajęcia w trybie online wbrew pozorom stwarzają wiele możliwości nauczania, również z zakresu 

malarstwa. Proponowany przeze mnie system pracy zakłada komunikację za pośrednictwem 

platformy Google Meets. Uczestnicy zajęć z wyprzedzeniem otrzymują materiały wizualne 

(fotografie, dzieła innych artystów itp) - inspiracje do zadawanych tematów. Bazując na moim 2 

miesięcznym doświadczeniu w pracy w takim systemie z osobami dorosłymi (w większości 60+), 

zajęcia po odpowiednim oswojeniu się z technologią, nie stwarzają większych trudności,                     

a stanowią bardzo dobrą mobilizację do kontynuowania własnego rozwoju artystycznego. 

Dynamika pracy w trybie on-line jest oczywiście inna niż w przypadku zajęć stacjonarnych. 

Konsultujemy szkice, obrazy na każdym etapie - przesyłając ich zdjęcia do korekty. Zależnie od 

charakteru korekty - poprawki mogę wyjaśnić słownie, nanieść je na ekranie - rysując po fotografii 

pracy, albo wykonując na bieżąco szkice pomocnicze. 

Od strony technicznej istotne jest odpowiednie stanowisko pracy i komputer bądź tablet                        

z działającą kamerą i internetem. Pomocny jest również telefon z aparatem. Stanowisko pracy - 

kluczowe jest dobre ustawienie komputera, aby w komfortowy sposób pomieścić w tym samym 

pomieszczeniu sprzęt oraz sztalugę i wszelkie materiały niezbędne do pracy. Każdy z uczestników 

konsultuje się co jakiś czas, przez co nie trzeba słuchać korekt innych osób, a po prostu pracować 

w tym czasie nad własnym obrazem. Gdy dana osoba jest już po konsultacji, oczywiście kamera 

nie musi pokazywać “na żywo” procesu malowania. 



Regularna praca twórcza poza tym, że wynika z naszych zainteresowań, pomaga też w dobry 

sposób przetrwać czas pandemii. Obserwując moich aktualnych uczniów (24 osoby, większość         

w wieku emerytalnym) widzę, że regularne spotkania pomagają uczestnikom zmobilizować się,      

a przy okazji zbudować dobry rytm pracy i codziennego funkcjonowania, zwłaszcza w przypadku 

osób, które z powodu pandemii rzadko opuszczają własne mieszkanie. 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ 

 

GRUPA I 

Wtorki, godz. 12:30 – 15:30 

L.P DATA 

1.   16.02.2021 

2.  23.02.2021 

3.  2.03.2021 

4.  9.03.2021 

5.  16.03.2021 

6.  6.04.2021 

7.  13.04.2021 

8.  20.04.2021 

9.  4.05.2021 

10.  11.05.2021 

11.  18.05.2021 

 

GRUPA II 

Soboty, godz. 11:30-14:30 

L.P DATA 

1.  20.02.2021 

2.  27.02.2021 

3.  6.03.2021 

4.  13.03.2021 

5.  20.03.2021 

6.  10.04.2021 

7.  17.04.2021 

8.  24.04.2021 

9.  8.05.2021 



10.  15.05.2021 

11.  22.05.2021 

 

 

Zajęcia w danej sekcji zostaną uruchomione, pod warunkiem przyjęcia minimalnej dla danej sekcji 

liczby uczestników.  

 

OPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ NA KONTO UATW: 

88 1020 4027 0000 1302 1425 6632 – konto w banku PKO 

Al. Marcinkowskiego 29 

60–967 Poznań 

(w tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko) 


