SZCZECIŃSKI PROGRAM EDUKACJI WODNEJ I ŻEGLARSKIEJ

„MORZE PRZYGODY - Z WIATREM W ŻAGLACH”
Pracownia Edukacji Morskiej Pałacu Młodzieży w Szczecinie, al. Piastów 7, 70-327 Szczecin
tel. 91 422 52 61 wew. 34; e’mail: edumorska@palac.szczecin.pl

DEKLARACJA PROGRAMOWA SZKOLNEGO KOŁA EDUKACJI MORSKIEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
CZĘŚĆ I
DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA EDUKACJI MORSKIEJ



Przyznana liczba godzin na prowadzenie SKEM................................................................................



w tym, w ramach siatki godzin................................................. inne ....................................................

DANE O NAUCZYCIELU – Opiekunie SKEM


Imię i nazwisko - ……………………………………………………………………………..............



Staż pedagogiczny - ……………….…........ lat, w tym w edukacji morskiej - ………………….. lat



Specjalizacja zawodowa - ………….…………………………………………………………….…..



Przygotowanie w zakresie morskiej i żeglarskiej edukacji dzieci i młodzieży (posiadane
uprawnienia, patenty wodniackie i żeglarskie, odbyte kursy i szkolenia) …….……..........................
…………………………………………………………………………………….…………..………
…………………………………………………………………………………………..…….……....



Telefon kontaktowy ……………………………..., e-mail. ……………..…………………………..



rzeczywista liczba godzin realizowana na edukację morską .…..........................................................

DANE O DZIAŁALNOŚCI KOŁA


Nazwa Koła .……………………………………………………...………………………………..…



liczba lat działalności……………………………………………………………………..…………..



liczba uczniów – stałych członków SKEM .........................................................................................



klasa ...................................................................................



liczba uczniów – uczestniczących okazjonalnie ................................................. klasa .......................

IMPREZY/PRZEDSIĘWZIĘCIA
W roku szkolnym 2018/2019 SKEM planuje - deklaruje organizację/udział w następujące/ych
przedsięwzięcia/ach:


imprezy własne, szkolne (wymienić)....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

CZĘŚĆ II
Imprezy, konkursy organizowane przez Pracownię Edukacji Morskiej Pałacu Młodzieży.

Przedszkola


Projekt „Aktywna działalność Koła i Opiekuna w Edukacji Morskiej”

nie

tak



Warsztaty muzyczne „Spotkanie z szantą” (2h)

nie

tak



Spotkanie plenerowe „Dzień Dziecka z Kotem Umbriaga”

nie

tak
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Szkoły / Placówki


Projekt „Aktywne Koło SKEM i Opiekun w Edukacji Morskiej”

nie

tak

(rok szkolny 2018/2019)
Rok 2018



Sesja Morska „Nasze Rejsy 2018” – Rejsy Odkrywców…
(13 listopada 2018 r. godz. 13.00)

nie

tak



Konkurs fotograficzny „Moje Koło w Programie”

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

(październik – listopad 2018)



Konkurs fotograficzny „ABC Żeglarski”
(październik – listopad 2018)

Rok 2019



Konkurs „Wiedzy morskiej 2019”
(14 marzec oraz 6 czerwca 2019)



Nauce i doskonaleniu pływania (sprawność pływak)
(warunek pływania na jachtach)



Bezpieczni pod żaglami
Warsztaty z profilaktyki bezpieczeństwa na akwenach (warunek pływania na jachtach)



ABC żeglarskie, warsztaty edukacyjno-szkoleniowe
(warunek pływania na jachtach)



ABC żeglarskie, praktyczne zajęcia na wodzie
 szkółka na Optimistach (I-III, sprawność junga)
 szkółka na DZ-tach, (IV-VIII, sprawność kadet)
 zajęcia na DZ-tach i jachtach, (kl. VII-VIII SP, szkoły średnie)
 rejsy jednodniowe i trzydniowe wg przyjętego standardu (przygotowanie do egzaminu na
żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego)



Zajęcia rekreacyjne na kajakach

UWAGI, PROPOZYCJE ...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
ZAŁĄCZNIKI
1) Plan pracy SKEM na rok szkolny 2018/2019,
2) Lista członków SKEM,
3) Regulaminy szkolnych przedsięwzięć, konkursów programowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, że: Administratorem Danych Osobowych jest Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie al. Piastów 7, 70-327 Szczecin;
tel. 91 422 52 61 wew. 34, fax 91 422 52 62 www.palac.szczecin.pl , e-mail: pmpce@miasto.szczecin.pl ;
- przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasze uzasadnione interesy
i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu;

Data…………………

……..…………………..
pieczątka szkoły/ placówki

…………………………
podpis opiekuna SKEM

…………………………….
podpis Dyrektora Szkoły/Placówki
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