REGIONALNY PROGRAM EDUKACJI WODNEI I śEGALRSKIEJ
„MORZE PRZYGODY - Z WIATREM W śAGLACH”
KOMUNIKAT - SPRAWY BIEśĄCE – styczeń/luty 2009 r.
1. „NASZE REJSY” W GALERII PREZYDENCKIEJ
Ta wystawa – prac plastycznych i zdjęć z naszych rejsów 2008 – była ozdobą
podsumowania Programu w Pałacu MłodzieŜy, a po feriach wystawa trafi na dwa tygodnie do
Galerii Prezydenckiej w gmachu Urzędu Miasta (pl. Armii Krajowej). Otwarcie wystawy
odbędzie się we wtorek 3 lutego br., o godz. 13.00; zapraszamy na otwarcie delegacje
naszych placówek, szczególnie „mundurowych” - PP 27 i PP 65, SP 1, SP 5, SP 14, SP 55,
SP 63, Gimn. 6, ZSBO, i wszystkich pozostałych chętnych.
Potem zapraszamy do zwiedzania wystawy - z młodzieŜą, i na ewentualne „lekcje morza
i Ŝeglarstwa” w naszej Pracowni Edukacji Morskiej, w Pałacu MłodzieŜy (pok. 102),
oczywiście po uzgodnieniu z kol. W. Seidlerem.
2. Spotkanie nauczycieli
Na pierwsze po feriach spotkanie nauczycieli – opiekunów SKEM zapraszamy 5 lutego
br. (czwartek) – godz. 14.00, Pałac MłodzieŜy, Pracownia Edukacji Morskiej, sala 102
(al. Piastów 7, wjazd od ul. Ściegiennego, moŜna parkować na dziedzińcu). Temat spotkania
– plan pracy w okresie luty - czerwiec 2009 r. – konkursy, sesje, szkolenia Ŝeglarskie i rejsy.
3, PROTESTUJEMY
Nasze pozytywne działania wychowawcze – w ramach Programu - mają niestety takŜe
swoich oponentów, czego przykładem jest artykuł w „Gazecie Wyborczej - Szczecin” z dn.
5 stycznia br. – „Oświata nam odpływa”. Radny Szczecina Michał Kopeć, były kurator
zachodniopomorski, zarzuca w nim organizatorom i realizatorom Programu Edukacji
Morskiej – czyli nam wszystkim – niewłaściwe wydawanie miejskich pieniędzy.
I tu mamy do Was prośbę. Redakcja czeka na głosy dyskusji nawiązującej do wypowiedzi
p. M. Kopcia, a nasza odpowiedź moŜe być tylko jedna – nasz Program Edukacji Morskiej nie
jest przykładem źle wydanych miejskich pieniędzy, a wręcz przeciwnie – jest udaną
inwestycją w przyszłość miasta i regionu. Mamy nadzieję, Ŝe takie krótkie opinie i protesty
nauczycieli – opiekunów SKEM skierujecie na adres redakcji „GW”– listy@szczecin.agora.pl
Więcej szczegółów - na stronie www.palac.szczecin.pl – edukacja morska
2. Sprawy bieŜące
a) Do końca stycznia br. PrzedłuŜony został termin zgłaszania udziału szkół
w ogólnopolskim konkursie Ligi Morskiej i Rzecznej „MłodzieŜ na morzu”. Regulaminy
moŜna pobrać w sekretariacie WSE-T (al. 3 Maja 1a), lub w sekretariacie Pałacu MłodzieŜy.
BliŜsze informacje – www.wset.pl/pozaszkolna.html rektorat@wset.pl tel. (91) 489-12-05.
b) Przypominamy, Ŝe do 18 lutego moŜna jeszcze składać prace w ramach tegorocznego
programowego konkursu plastycznego „Szczecin - Z wiatrem w Ŝaglach” (zgodne
z regulaminem), a takŜe projekty konkursowe na logo i plakat Programu.
b) Kolejny międzyszkolny konkurs wiedzy Ŝeglarskiej dla szkół podstawowych – tym
razem z cyklu „Wielcy Ŝeglarze i odkrywcy - Vasco da Gama” – odbędzie się 19 lutego br.,
w SP nr 14 (wg rozesłanego regulaminu).
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