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WARSZTATY MARYNISTYCZNO-PLASTYCZNE  
III edycja 

 

 
 
ORGANIZATOR: 

 Szkolne Koło Edukacji Morskiej przy Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie  

– opiekun Grażyna Szyndel, tel. 608 112 623, e-mail: grasz@wp.pl 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie; 

CELE WARSZTATÓW:  

 przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami marynistycznymi, 

 poznanie specyfiki rzemiosła artystycznego oraz charakteru pracy artysty projektanta, 

 rozwijanie kreatywności i wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży, 

 podkreślenie morskiego charakteru miasta Szczecin, otwartego i  przyjaznego żeglarzom,  

 propagowanie idei Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, 

 prezentacja talentów plastycznych. 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, głównie zrzeszonej w dwóch kołach morskich działających 

w SP Nr 51. Warsztaty poprowadzi pani Agnieszka Chodorowska, nauczycielka muzyki i plastyki.  

W ramach 2 godzinnych warsztatów uczestnicy odbędą szkolenie z zakresu techniki decoupage  

na szkle i drewnie, oraz wykonywania i malowania odlewów gipsowych ze specjalnie przygotowanych form  

w kształcie ryb, muszli, płaskich kaboszonów, owali. Młodzież wykona w ten sposób ozdoby marynistyczne  

o charakterze użytkowym („pamiątki z morskiego Szczecina”) z materiałów zapewnionych przez organizatora. 

Pracy towarzyszyć będzie muzyka żeglarska i szantowa. 

KATEGORIE WIEKOWE: 

 Uczestnicy warsztatów: dzieci /młodzież z klas 5-8 szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych 

TERMIN I MIEJSCE:  

 Marzec 2019, aula Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie, ul. Jodłowa 21 

UWAGI KOŃCOWE: 

 Do udziału w warsztatach w charakterze uczestnika lub obserwatora zapraszamy nauczycieli – opiekunów 

SKEM (wraz z młodzieżą, lub bez) -  po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z organizatorem 

(grasz@wp.pl).  
 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) dane osobowe  wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych placówki. Zgłoszenie dzieci na konkurs, 
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej, w publikacjach i folderach placówki oraz Koordynatora Programu. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych. 


