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Założenia programowo-organizacyjne na rok szkolny 2015 – 2016 
 

 

ORGANIZATOR PROGRAMU 

Miasto Szczecin - Wydział Oświaty  

 

KOORDYNATOR PROGRAMU    

Pałac Młodzieży – PCE w Szczecinie, Pracownia Edukacji Morskiej 
 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRUJĄCE PRZY REALIZACJI  PROGRAMU 

1. Kuratorium Oświaty w Szczecinie, 

2. Centrum Żeglarskie,  

3. Akademia Morska w Szczecinie, 

4. Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski,  

5. WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, 

6. Szczeciński WOPR, 

7. Stowarzyszenie Żeglarski Szczecin, 

8. Stowarzyszenia i kluby żeglarskie, 

9. Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński, TVP Szczecin, Polskie Radio Szczecin  

10. Inne instytucje oświatowe i przedsiębiorstwa gospodarki wodnej. 

 

ODBIORCY  (BENEFICJENCI)  PROGRAMU 

Program jest otwarty, adresowany do wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, od przedszkoli po 

szkoły ponadgimnazjalne, placówki szkolno-wychowawcze i placówki specjalne.  

Uczestnikami programu są:  

 dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III szkół podstawowych,  

 uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,  

 uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  

Warunkiem udziału placówki w „Programie...” jest złożenie do Pałacu Młodzieży PCE – koordynatora 

projektu, deklaracji przystąpienia do programu, co równocześnie obliguje do powołania w placówce Szkolnego 

Koła Edukacji Morskiej, pod opieką oddelegowanego do tego zadania nauczyciela, a także opracowania i 

realizacji w placówce własnego, szkolnego programu edukacji wodnej i żeglarskiej na dany rok szkolny.  

 

CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Cele ogólne: 

 zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa 

historyczno-kulturowego, 

 poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji,    

 wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów 

budujących prestiż miasta, 

 kształtowanie i stały rozwój świadomości morskiej społeczeństwa, jak również uświadamianie dzieciom 

i młodzieży roli i znaczenia szeroko rozumianej gospodarki wodnej, żeglugi morskiej  

i śródlądowej oraz ochrony środowiska, a także sportów wodnych, turystyki i rekreacji. 

Cele szczegółowe: 

 popularyzowanie wiedzy o morskim Szczecinie i Pomorzu Zachodnim,  

 promowanie atrakcyjnego i ciekawego sposobu spędzenia czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych, 

pozaszkolnych, wypoczynku i rekreacji połączonego z rozwojem zainteresowań, poznawaniem miasta, 

regionu i Europy, 

 kształtowanie pozytywnych cech osobowych uczniów, dyscypliny, odpowiedzialności i pracy  

w zespole poprzez „żeglarską szkołę życia”- organizowane szkolenia żeglarskie, wyprawy i rejsy, 

 edukację wodną i żeglarską ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej, wiedzy o morzu i żeglarstwie, 

 rewalidacja wychowanków placówek specjalnych, uczestniczących w programie. 
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TEMATY  WIODĄCE  

 20-lecie Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, 

 Bałtyk łączy - jachtem i żaglowcem po Europie i świecie, 

 Szczecin miastem przyjaznym dla żeglarzy, 

 Poznaj morski Szczecin - walory turystyczne Szczecina i Pomorza Zachodniego,  

 Podstawy wiedzy morskiej i żeglarskiej. 

 

projekt „Na szlaku wielkich wypraw" 

Popularyzowanie turystyki żeglarskiej, w tym przygotowanie załóg i jachtów, jako młodzieżowej reprezentacji 

Szczecina do udziału w rejsach, regatach i wyprawach żeglarskich. 

Regaty The Tall Ships Races 2016 

 
 

7 - 25 lipiec                        Antwerp (Belgia) – Lizbona (Portugalia) 

25 – 31 lipiec                     Lizbona – Cadiz (Hiszpania) 

31 lipca – 14 sierpnia       Cadiz – A Coruna Cruise-in-Company 

 

projekt  „Morskie Oblicze Szczecina" 

Działania edukacyjne realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, szkolne koła edukacji morskiej  

w formie imprez, konkursów wiedzy, artystycznych (plastycznych, recytatorskich, fotograficznych, 

muzycznych) oraz warsztatów marynistycznych podnoszących  i popularyzujących wiedzę o historii, 

tradycjach i morskości Szczecina i Regionu. Opracowanie i realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych w 

oparciu o Kalendarz imprez marynistyczno-żeglarskich na rok szkolny 2015/2016. 

projekt „Z wiatrem w Żaglach” 

Praktyczne szkolenia uczestników Programu uczniów i nauczycieli, „ABC żeglarskie”, w oparciu  

o instruktorów, bazę i sprzęt Centrum Żeglarskiego, a także na żaglowcach czarterowanych od innych 

armatorów, w miarę potrzeb. 

  

Organizacja i udział w: 

 podstawowych szkoleniach i pracach bosmańskich na poszczególnych jachtach Centrum Żeglarskiego, 

 rejsach śródlądowych, zalewowych i morskich w ramach organizowanych regat, obozów czy spływów, 

 rejsach wycieczkowych dla najmłodszych i specjalistycznych dla starszych na statkach „białej floty”, 

 szkoleniach w zakresie ratownictwa na wodzie i udzielania pierwszej pomocy,  

 doskonaleniu nauki pływania, 

 spływach i wyprawach kajakowych. 

  
Program realizowany w Szkolnych Kołach Edukacji Morskich winien stanowić integralną część programu 

wychowawczego przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kluczem  

do zrozumienia edukacyjnej roli szkoły jest stwierdzenie, że edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji 

przez nauczycieli zadań w zakresie poznawania i rozumienia, kształcenia umiejętności, wychowania.  
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Celem nadrzędnym programu wychowawczego szkoły jest osiąganie przez ucznia pełnego rozwoju 

osobowego. Program wychowawcy szkoły – wyznacza kierunki rozwoju młodych ludzi. Gwarancją realizacji 

celów wychowawczych są umiejętnie dobrane zadania wychowawcze, które należy je stawiać nie tylko 

uczniowi, ale także w jego środowisku.  

Wiele zależy od relacji nauczyciel-opiekun SKEM – uczeń.  

Celem, który Szczeciński Program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej stawia na pierwszym planie, jest 

kształtowanie i stały rozwój świadomości morskiej społeczeństwa, jak również uświadamianie dzieciom  

i młodzieży roli i znaczenia szeroko rozumianej gospodarki wodnej, żeglugi morskiej i śródlądowej, i ochrony 

środowiska, a także sportów wodnych, turystyki i rekreacji. 

Należy pamiętać, aby proces wychowawczy uwzględniał: 

 integralne wychowanie z przyswajaniem wiedzy i zdobywaniem umiejętności. 

 spójność działań wychowawczych: szkoły, domu, środowiska, w tym Kół Edukacji Morskiej, 

 oparcie wychowania na wartościach, np. nauczyciel-opiekun Koła – autorytetem dla ucznia.  

 wielcy ludzie morza – wzorem do naśladowania. 

 

 
PROGRAMOWE  ZADANIA  EDUKACYJNE  W  ROKU 2015/2016 

 

1. DZIAŁANIA PROMUJĄCE EDUKACJĘ MORSKĄ I ŻEGLARSKĄ 

KONKURSY   

I SPOTKANIA 

ORGANIZOWANE PRZEZ  

PAŁAC MŁODZIEŻY 

 

1. Konkurs „Morskie oblicze Szczecina” - dla szczecińskich szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. 

2. Konkurs fotograficzny „Nasze rejsy 2015 – Przygoda pod Żaglami” -  

dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zrzeszonych w Programie. 

3. Konkurs „Wiedzy morskiej” - dla szkół podstawowych i gimnazjalnych 

zrzeszonych w Programie.  

Konkurs w nowej formie - teoretycznej i praktycznej. 

4. Eliminacje szkolne Ogólnopolski Konkurs „Młodzież na Morzu”.  

5. Zajęcia edukacyjno-muzyczne „Spotkanie z szantą” – dla przedszkoli i szkół 

podstawowych (kl. I-III).  

6. Przegląd żeglarskiej twórczości przedszkolnej „Ze śpiewem i tańcem za pan 

brat”.  

 

SESJE  POPULARNO-

NAUKOWA ORAZ GALA 

ORGANIZOWANA PRZEZ  

PAŁAC MŁODZIEŻY 

 

1. Sesja Morska „Nasze rejsy 2015 - Wyprawa Narwik” (listopad 2015). 

2. Gala Jubileuszowa 20-lat Szczecińskiego Programu Edukacją Wodnej  

i Żeglarskiej (grudzień 2015). 

3. Sesja Morska „Nasze rejsy 2015- Baltic TSR i TTSR” (kwiecień 2016). 

 

INNE  IMPREZY  

I  KONKURSY  

MIĘDZYSZKOLNE 

 

 

1. Turniej „Każdy może kochać morze” – SP 37 

2. Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szantowej „Kalmar” –  ZCEMiP 

3. Zawody „Wodniacy – wszechstronni, sprawni, zgrani” - SP 51 

4. Turniej żeglarski – SP 5 

5. Konkurs plastyczny „Impresje morskie” - PP 65 

6. Konkurs międzyszkolny "Wielcy podróżnicy i odkrywcy”- SP 14 

7. Konkurs recytatorski  „Morze w poezji” - SP 55 

8. Konkurs „Po oceanach wiedzy” - ZS 10/Gim.37 

9. Konkurs ,,Statek moich marzeń"- SP 53 

10. Biesiada Marynistyczna  - ZCEMiP 

11. Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szantowej „Zdroje” – ZS 1 

12. Konkurs Krasomówczy „Morskie Opowieści” - CKS 

13. Warsztaty międzyszkolne „Wyprawa dookoła Świata”  - SP 23 

14. Quiz Wiedzy o Szczecinie - PP 65 

15. Warsztaty międzyszkolne „Śladami kapitana” 

16. Konkurs międzyszkolny „Poznaj z nami morski Szczecin” - SOSW 2 

17. Ogólnopolski Konkurs LMiR „Młodzież na Morzu” – ZS8/WSB 

18. Przegląd Piosenki Morskiej „Z wiatrem w żaglach”  PP 27  
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19. Konkurs sceniczny „Morskie opowieści” –SP 5 

20. Konkurs „Palcem po mapie” – GM 5 

21. Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Fotografii Marynistycznej "Impresje 

morskie" - SP 68 

22. Konkurs piosenki marynistycznej – PP 20 

23. Międzyszkolne Mistrzostwa Żeglarskie Szczecina - SP 23/ ZS 5 

 

 

2. SZKOLENIA  PRAKTYCZNE  I  REJSY  SZKOLENIOWE 

SZKOLENIA  

PODSTAWOWE  

„ABC  ŻEGLARSKIE” 

 

1. Rejs statkiem wycieczkowym po porcie „Poznaj morski Szczecin”  

dla najmłodszych w ramach Dnia Dziecka. 

2. Całoroczne szkolenia wodniackie i zajęcia praktyczne (prace bosmańskie, 

zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów i nauczycieli w Centrum 

Żeglarskim); 

SZKOLENIA   

I  REJSY   

DLA  

ZAAWANSOWANYCH 

 

1. Jednodniowe rejsy szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli, po jez. Dąbie, 

Odrze i Zalewie Szczecińskim, na jednostkach Centrum Żeglarskiego (maj – 

wrzesień); 

2. Rejsy i biwaki żeglarskie jez. Dąbie i Zalew Szczeciński (maj – wrzesień),  

3. Szkoleniowe rejsy bałtyckie, dla laureatów Programu, uczniów  

i nauczycieli w ramach regatach lub rejsach doprowadzających The Tall 

Ships Races na żaglowcach lub jachtach Centrum Żeglarskiego. 

4. Rejs szkoleniowy dla nauczycieli - opiekunów (kwiecień – wrzesień). 

 

3. ŻEGLARSKA  PROMOCJA  SZCZECINA 

SZCZECIN  MIASTEM  

PRZYJAZNYM   

DLA  ŻEGLARZY 

 

a) Promowanie Szczecina podczas rejsów z laureatami Programu, jako miasta 

przyjaznego dla żeglarzy - The Tall Ships Races 2016; 

b) Włączenie do planu morskich rejsów programowych corocznego udziału 

w części lub całości, w innych zlotach i międzynarodowych imprezach 

żeglarskich, jak Kieler Woche, Hanse Sail, czy „Dni Morza” w Stralsundzie, 

Greifswaldzie, Malmo, itp., szczególnie pod kątem rozwijania 

międzynarodowych więzi braci żeglarskiej, promowania Szczecina, jako 

prężnego i sprawdzonego ośrodka żeglarskiego; 

c) współpraca merytoryczna na polu edukacji morskiej z placówkami 

oświatowymi; 

d) współpraca z organizatorami festiwali piosenki morskiej i żeglarskiej – Sail 

Szczecin czy Pływający Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak w Świnoujściu. 

 

„…Zrób pierwszy krok!..” – tak do żeglarskiej przygody i turystyki pod żaglami zachęca młodych ludzi znany 

żeglarz i kapitan jachtowy Krzysztof Baranowski.  

No właśnie. Zrób pierwszy krok. Żeglarstwo jest przecież wspaniałą „szkołą życia”, ale również formą 

aktywności sportowej i rekreacji, rozwoju zainteresowań, sposobem na ciekawe życie, może stać się pasją, 

którą warto przekazać dzieciom i młodzieży.  

 

 Żeglarstwo przyczynia się do kreowania postaw, jest sposobem na poznanie świata, pozwala urzeczywistniać 

marzenia i fantazje każdego miłośnika przygody, a pojmowane, jako sposób spędzania wolnego czasu  

i kształtowania charakteru młodego człowieka, jest doskonałym środkiem wychowawczym. 

 

 
Przygotowały: Monika Chmielewska, Jolanta Gałęzowska          

 

             
Zatwierdził: 

 

Inspektor Wydziału Oświaty UM 

 

                              /-/ Grzegorz Janowski 

Dyrektor Pałacu Młodzieży –PCE 

 

/-/ Małgorzata Pokorska 

 
 


