Pomorski Program Edukacji Morskiej
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Gdyni

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3
2. Adres szkoły/placówki oświatowej:
ul. Raduńska 21; 81-057 Gdynia
3. Tytuł programu:
Przez Morza i Lądy Ustawicznej Nawigacji (dotrzesz do) Wymarzonego Celu
4. Wstęp
(informacje ogólne o programie):
Pomorski Program Edukacji Morskiej zainaugurowany w CKZiU nr 3 w Gdyni
we wrześniu 2018 r. zastąpił dotychczasowe z(r)ealizowane w naszej szkole projekty
i programy:
4.1. „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych
uczniów i słuchaczy w regionie poprzez edukację morską” lata: 2012-2015. Lider projektu:
Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Partnerzy: Fundacja Navigare (szkoły podstawowe), Liga Morska i Rzeczna (gimnazja).
4.2. 2016 - realizacja 2 Projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego. Misja
pozyskanych nowoczesnych pracowni : "Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery
zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans
zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania
w zasoby ludzkie” https://ckziunr3.pl/o-szkole/pracownie-efs/
4.3. "Rok 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego". Uzyskanie "Certyfikatu Szkoły
Promującej Niepodległą"- Związek Piłsudczyków RP Okręg Pomorski w Gdyni.
4.4. Akcja i Konkurs " Wisła- Perła Polski" - 2018 r. patronaty: Prezydent Miasta Gdyni,
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni,
4.5. "Akademia Wiedzy Koniecznej - nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy
i Edukacji" LOWE projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
POWR.02.14.00-00-1013/16. Projekt realizowany w okresie 01.2017-06.2018 przez
konsorcjum: Politechnika Wrocławska Studium Nauk Humanistycznych
i Społecznych Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Carpe Diem”.
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Założenia PPEM CKZiU nr 3 w Gdyni
Pomorski Program Edukacji Morskiej CKZiU nr 3 w Gdyni został podjęty dla uczczenia
działalności Ligi Morskiej i Rzecznej (...) "skupiajacej się od 100 lat na sprawach
morskich i rzecznych, na promowaniu rozwoju gospodarki morskiej, żeglugi
śródlądowej, turystyki wodnej i bezpieczeństwa powodziowego(...). Współbrzmi
jednoznacznie
z
Uchwałą
Senatu
Rzeczypospolitej
Polskiej
z
dnia
12 grudnia 2018r. o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej
(załącznik nr 1). Cel w założeniu oparty jest na edukacji formalnej osób dorosłych (szkoła
podstawowa, liceum ogólnokształcące, szkoła policealna) i pozaformalnej (kursy
kwalifikacyjne, doskonalące, wolontariat). Służyć ma rozwijaniu umiejętności
i nabywaniu nowych kompetencji przez słuchaczy CKZiU nr 3 w celu podniesienia
ich kompetencji na lokalnym rynku pracy.
Realizacja
PPEM CKZiU nr 3 będzie realizowany z wykorzystaniem umów o współpracy pomiędzy:
⤘ uczelniami wyższymi: Akademią Marynarki Wojennej, Uniwersytetem Morskim
i Politechniką Wrocławską - Wydziałami Nauk Humanistycznych i Społecznych .
Ze zwróceniem szczególnej uwagi na współpracę między różnymi podmiotami edukacji,
⤘ szkołami ponadpodstawowymi Pomorza, w których działają koła LMiR dla formowania
wzorów pożądanych osobowości jako jednego z zadań edukacji morskiej,
⤘ pracodawcami ( Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Warszawa/ Gdańsk,
Sklep OdiDo w Gdyni-Chyloni ) na rzecz wzmacniania jakości nauczania
i budowania społeczeństwa wiedzy,
,
⤘ stowarzyszeniami non-profit ( Liga Morska i Rzeczna ZG, Stowarzyszenie Związek
Piłsudczyków RP Okręg Pomorski) na rzecz formowania wzorów pożądanych osobowości
jako jednego z zadań edukacji morskiej,
,
⤘ artystami (malarze, twórcy kultury, pisarze, kreatorzy kultury, aktorzy itp.) działania na
rzecz rozwoju kultury morskiej, w tym sztuki i literatury marynistycznej,
⤘ Gdyńskim Centrum Sportu, Uczniowskim Klubem Sportowym UKS Azymut 45,
Młodzieżowym Domem Kultury w Gdyni poprzez upowszechnianie kultury
fizycznej i turystyki wodnej, uprawianie sportów oraz:
organizację SPOTKAŃ SPORTOWYCH z wykorzystaniem Kolegialnej Siłowni
Zewnętrznej - wyposażonej w zespół 6 dualnych urządzeń rekreacyjnych
zainstalowanych na stałe, za pomocą których użytkownicy bez nadzoru i bez pomocy
z zewnątrz, mogą ćwiczyć w celu utrzymania lub poprawy ich zdolności fizycznych
i intelektualnych,
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⤘ instytucjami:Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Zespołem ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w Gdyni, w zakresie wspierania inicjatyw mających na celu
zwalczanie przemocy w rodzinie ( Akcja "Biała Wstążka", Niebieska Karta ),
dyskryminacji oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
⤘ Oświatową Fundacją im. Generała Pilota Stanisława Karpińskiego, prowadzoną
przez płk. rezerwy Henryka Karpińskiego propagowanie tradycji Polskiej Marynarki
Wojennej, handlowej i rzecznej oraz umacnianie patriotycznych postaw
społeczeństwa i rozwoju gospodarczego w oparciu o walory morza i rzek,
⤘ instytucjami wojskowymi - Związkiem Oficerów Rezerwy RP Oddziałem
Pomorskim, Wojskową Komendą Uzupełnień w Gdyni w zakresie wychowania
obronnego społeczeństwa i podejmowania działalności na rzecz porządku
i bezpieczeństwa.
5. Cele (główny i szczegółowe):
Cel główny:
Upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie przez kształtowanie wśród uczestników
znaczenia szeroko rozumianej gospodarki wodnej, żeglugi morskiej, śródlądowej oraz
ochrony środowiska i turystyki wodnej.
Cele szczegółowe :
5.1. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez działanie
na rzecz rozwoju kultury morskiej, w tym sztuki i literatury marynistycznej,
5.2. Zwiększenie wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej w szkole,
5.3. zwiększanie szans na zatrudnienie poprzez wspieranie słuchaczy
w ich ustawicznym rozwoju
6. Realizacja treści programu:

Lp.

1

Nazwa działania

STS "Dar Młodzieży" w trakcie
wokółziemskiego Rejsu
Niepodległości. Zaproszenie:
Możesz codziennie zaglądać
i śledzić Fregatę Uniwersytetu
Morskiego w Gdyni !

Metody/formy
realizacji

Przewidywany

Uczestnicy

termin
realizacji

20 maja

https://ckziunr3.pl

Zainteresowani

2018 r. -

mający dostęp

28 marca

do strony www

2019 r.

3

Kolejna - VII edycja
ogólnopolskiej akcji
2

Narodowego Czytania pod
patronatem Pary Prezydenckiej
RP (tym razem) "Przedwiośnia "
Stefana Żeromskiego

Wspólne
czytanie oraz
dyskusja
o aktualnej
potrzebie
budowania

CKZiU nr 3
słuchacze/
zaproszeni
nauczyciele

08
września
2018 r.

Polski Morskiej
6.1 Wystawienie
przez CKZiU nr 3
pocztu
sztandarowego
6.2 Złożenie
wiązanek
kwiatów
6.3 Wykład
Prezesa IPN/

Uroczystości miejskie Dnia
3

Sybiraka i 79. rocznicy
powstania Podziemnego
Państwa Polskiego, Gdynia

lekcje historii
w 79. rocznicę

Poczet
sztandarowy/

powołania

nauczyciele

Podziemnego

CKZiU nr 3/

Państwa

Samorząd

Polskiego

Szkolny

16 września
2018 r.

oraz
27 września
2018 r.

https://www.you
tube.com/watch?
v=VGfhg8LkG0Q
6.4 Prezentacja/
na lekcjach WOS

https://www.you
tube.com/watch?
v=-GGXlcGa1-s
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Konferencja „100 lat Wychowania
Morskiego w Polsce” w Jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości oraz 100-lecia

4

Związku Harcerstwa Polskiego,
objęta Patronatem Narodowym
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie

Konferencja
ogólnopolska

Dyrektor
CKZiU nr 3

https://zhp.pl/2018

udział /

/konferencja-100-

wystąpienie

lat-wychowania-

w dyskusji

morskiego-wpolsce/

panelowej

20
października
2018 r.

Odzyskania Niepodległości, Gdynia

Warsztaty „ Efektywna
współpraca z uczniami
i rodzicami - jak budować
5

relacje i reagować
w sytuacjach trudnych”

Warsztaty

Wojewódzki Urząd Pracy

Dyrektor /

24

Wicedyrektor

października

CKZiU nr 3

2018 r.

w ramach cyklu spotkań „Doradź
mądrze”, Gdańsk
Warsztaty Wyjazdowe Zespołu
Interdyscyplinarnego
„MultiPlan- gdyńskie działanie
przeciw przemocy” w ramach
6

Programu Osłonowego”
Wspieranie jednostek
samorządu terytorialnego

Warsztaty

Opiekunowie

szkoleniowe/

klas Szkoły

Certyfikaty

Podstawowej

udziału

VII- VIII

25-26
października

2018 r.

w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie 2018”

5

Konkurs
7

Udział w Międzyszkolnym

Międzyszkolny/

Arkadiusz

Konkursie Wiedzy „100 lat

nauczycielka

Iwaniak

historii i WOS

z CKZiU nr 3

CKZiU nr 1

III miejsce

Niepodległej", Gdynia CKZiU
nr 1, ul Morska 79

25
października

2018 r.

CKZiU nr 3 po raz drugi w roli
Centrum (biura) zawodów

8

Słuchacze/

Nocnego Azymutu – VI edycji

Nocne biegi

Sportowcy/

22

wieczornych biegów na

na orientację

członkowie

listopada

z UKS Azymut 45

LMiR/ goście

2018 r.

orientację, organizowanych
przy współracy z Uczniowskim

z Kaliningradu

Klubem Sportowym „Azymut 45”
Zorganizowanie i aranżacja
wystawy „Trzymajmy się

9

Morza” powstałej w 100

Otwarta

Rocznicę Odzyskania

Wystawa

Szkoły CKZiU

01 grudnia

Niepodległości Polski w ramach

czasowa/

nr 3/

2018 r.

działalności Koła Ligi Morskiej

Akademia

mieszkańcy

-10 lutego

i Rzecznej przy CKZiU nr 3

Marynarki

Gdyni

2019r.

we współpracy z Zarządem

Wojennej

Głównym LMiR i Oddziałem
LMiR Gdyni

10

Udział w "Konkursie Wiedzy

Konkurs/

o Marynarce Wojennej"

Warsztaty

organizowany przez radę d/s

projektowanie

Młodzieży Oddział Morski PTTK

czapki oficera

w Gdyni/ Muzeum Marynarki

Marynarki

Wojennej, Gdynia

Wojennej

Jakub
Makowski
L.O.III dz

04 grudnia
2018r.

6

11

Udział uczestników projektu

Warsztaty

L.O. o/kl.III dz 12 grudnia

w wykładach połączonych

tematyczne/

Opiekun

ze zwiedzaniem wystawy

wykład/

Samorządu

pt. „ Średniowieczne dzieje

Wystawa

Szkolnego

Pomorza, obyczaje i mitologia

obrazów

2018 r.

w powieści „Wiatr od morza”
Stefana Żeromskiego”, Słupsk
12

Słuchacze

Kampania społeczna IPN
„Zapal Światło Wolności”.

kampania

CKZiU nr 3/

13 grudnia

Dla upamiętnienia ofiar stanu

społeczna/

członkowie

2018 r.

wojennego dyrektor CKZiU nr 3,
nauczyciele, słuchacze.
Zapalenie "ZNICZY PAMIĘCI"
Tablica Mjr Edmunda
Wróblewskiego – ofiary masowej

zapalenie
zniczy/
wystawienie
pocztu
sztandarowego

Koła LMiR przy
CKZiU nr 3
w Gdyni/
IPN o/Gdynia,
Stowarzyszenie "Rodzina

zbrodni dokonanej na polskich

Katyńska"

oficerach w 1940 r. przez

o/Gdańsk

Sowietów. Chwilą ciszy

i o/Gdynia.

uczczenie pamięci tych, którzy

Koordynatorzy

stracili życie lub w inny sposób

Kampanii:

ucierpieli z powodu tragicznych

Dyrektor CKZiU

wydarzeń grudniowych "Dwa

nr 3 w Gdyni/

Grudnie"

Inspirator

https://ckziunr3.pl/informacje/a
kcja-zapal-swiatlo-wolnosci/

LOWE
Wicedyrektor
CKZiU nr 3/
Szkolny
Animator
PPEM/
słuchacze /
7

członkowie
Koła LMiR przy
CKZiU nr 3
w Gdyni

13

Udział słuchaczy/uczestników

Warsztaty

S.P. o/kl.VII

07 stycznia

projektu PPEM/członków LMiR

szkoleniowe

Anna Figlon,

2019 r. /

Koła przy CKZiU nr 3

PSŻiEM Gdynia

Mateusz

21 stycznia

Kubicki

2019r.

Noworoczna

Multimedialne

05 stycznia

Pomoc/

Centrum

2019 r.

w Gdyni w warsztatach:
„Interdyscyplinarne zabawy
nawigacyjne na mapie
morskiej”, organizacja
Pomorska Szkoła Żeglarstwa
i Edukacji Morskiej w Gdyni
14

"Szto(U)rmem do Ciapkowa"
Zbiórka karmy, maskotek
i finansów dla zwierzaków
w Schronisku „Ciapkowo”,

wolontariat

Biblioteczne/
Samorząd

Gdynia

Szkolny CKZiU
nr 3

15

Wspólne Spotkanie Opłatkowe

Stowarzyszenie

Klub

10 stycznia

"Rodzina

Marynarki

2019r.

Katyńska"
w Gdyni,

Wojennej"Riw godz.11:00
iera" w Gdyni

Dowództwo
Mar.Woj.RP,
Prezydent Gdyni

8

16

Wystawa Nić. Sploty Wolności
z okazji 100 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.

wystawa czasowa
warsztaty
edukacyjne

Warsztaty "Co nas łączy, czyli

Uczestnicy

24 stycznia

PPEM/

(czwartek)

członkowie

2019 r.

KołaLMiR

o symbolach nie tylko

CKZi U nr 3

narodowych. Europejskie

o/kl. IIIdz.L.O.

godz.11:00
-16:00

Centrum Solidarności+ Centralne
Muzeum Morskie, Gdańsk

17

18

Uroczystości rocznicowe

Udział

Delegowani

10 lutego

zaślubin Polski z morzem

w

słuchacze/

2019 r.

współorganizowane przez ZG

uroczystościach

nauczyciele

Ligi Morskiej i Rzecznej,Puck

Miasta Puck

CKZiU nr 3

Wykład/

Wybrane

Udział w wykładach Europejskiego

zwiedzanie

o/klas,

Luty

Centrum Solidarności w Gdańsku

wystawy/

członkowie

2019 r.

prezentacja

LMiR,

multimedialna

uczestnicy

pt."O zdobywaniu praw
wyborczych”,Gdańsk

PPEM

19

Udział uczestników projektu

Wykład/

Wybrane

Marzec

w wykładach Europejskiego

zwiedzanie

o/klas,

2019 r.

Centrum Solidarności

wystawy/

członkowie

prezentacja

LMiR,

multimedialna

uczestnicy

w Gdańsku pt. „ Granice
wolności słowa
w internecie”, Gdańsk

PPEM

9

20

Zorganizowanie przez Oddział
Gdyński LMiR z CKZ i U nr 3
Konferencji "100 lat Edukacji
Morskiej - w 100 lecie Ligi
Morskiej i Rzecznej"
Międzyszkolnego Konkursu
Wystawy Okolicznościowej
pt. „ Błękitna Armia generała
Generała Hallera w walce
o niepodległość Polski”, Gdynia

Konferencja/

Młodzież

Kwiecień

Konkurs

gdyńskich

2019 r.

międzyszkolny/

szkół

Wystawa

ponadpodsta-

CKZiU nr 3
Muzeum
Marynarki
Wojennej
Oświatowa
Fundacja im. Gen.

wowych
wyłoniona

Marzec

w drodze

2019r.

eliminacji
szkolnych

Pil. Stanisława
Karpińskiego

Warsztaty

Wybrane

Kwiecień

Europejskiego Centrum

edukacyjne/

o/klas,

2019 r.

Solidarności pt. „ 1989: Rok

zwiedzanie

członkowie

Wielkiej Zmiany”, ECS

wystawy/

LMiR,

Program edukacyjny
21

pl. Solidarności 1 w Gdańsku

prezentacja
multimedialna

Ogólnopolski Konkurs LMiR „
22

Młodzież Na Morzu” kategoria:

uczestnicy
PPEM

Udział

Wyłonieni

23 maja

w konkursie

w drodze

2019 r.

Wiedza o morzu, Szczecin

eliminacji
szkolnych

23

projekt/wykład/

Słuchacze

Propagowanie tradycji Polskiej

warsztaty/

CKZiU nr 3,

Czas

Marynarki Wojennej, handlowej

sympozjum,

uczestnicy

trwania

i rzecznej oraz umacnianie

uroczystości

PPEM,

miejskie,

członkowie

wojewódzkie

LMiR

patriotycznych postaw
uczestników projektu PPEM

PPEM

10

24

Współdziałanie w ochronie

Warsztaty/akcje

Delegowani

Czas

wycieczki

słuchacze/

trwania

morskiego i wodnego: doroczna

ekologiczne/

"Dolina Redy

PPEM/

akcja stanowiącej część

Jednodniowa

i Chylonki"/

termin

międzynarodowego ruchu na

wycieczka do

nauczyciele

wycieczki

Norwegii -

CKZiU nr 3

do

naturalnego środowiska

rzecz ochrony środowiska Clean
Up The World pod hasłem

ustalenia

2019r.

"Sprzątamy to", której celem
jest promocja poszanowania
zasobów naturalnych, mórz
i wód śródlądowych
25

Podtrzymywanie tradycji

Tematyka

o/klas

narodowych, pielęgnowanie

konsultacji

CKZiU nr 3/

trwania

polskości oraz rozwój

zbiorowych/

członkowie

PPEM

świadomości narodowej,

uroczystości/

LMiR o/Gdyni

obywatelskiej i kulturowej.

Czas

spotkania
z kombatantami
walk
o niepodległośćochrona
pomników/
spotkania
z pisarzami/
warsztaty
artystyczne
malarstwa pod
kierunkiem
Marka Wróbla

11

26

Promowanie działań

zajęcia

CKZiU nr 3

społecznych, wspomagających

warsztatowe/

Szkolne Koło

rozwój gospodarczy Polski

flisy rzeczne/

LMiR

PPEM

Organizacja

Szkolne Koło

Czas

wystaw

LMiR/

tematycznych

Akademia

i czasowych

Marynarki

w CKZiU nr 3

Wojennej

w oparciu o walory morza oraz

Czas
trwania

zlot Jungów

rzek i jezior/Szczecin,Kołobrzeg
27

Działanie na rzecz rozwoju
kultury morskiej, w tym sztuki
i literatury marynistycznej

trwania
PPEM

7. Spodziewane efekty realizacji programu:
Rozwój kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie:
7.1 rozwój umiejętności uczenia się w formach pozaszkolnych,podniesienia poziomu
w kształceniu formalnym,
7.2 rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości,
7.3 rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich,
7.4 podniesienie poziomu kompetencji informatycznych,
7.5 rozwój umiejętności posługiwania się językiem ojczystym za sprawą:
a/ dodatkowych zadań pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu, opartych
na samodzielności, kreatywności oraz pracy zespołowej słuchaczy w wymiarze
6 spotkań po 2 godz. lekcyjne (bloki 1,5 h),
b/ uczestnictwa w wyjazdowych warsztatatach edukacyjnych,
c/ szkolenia na jednodniowych (praktycznych) zajęciach żeglarskich na terenie
województwa pomorskiego,
d/ udziału w edukacyjnych warsztatach żeglarskich ,
e/ udziału w zbiorowych i indywidualnych zajęciach sportowych,
f/ akcesu udziału w zajęciach pedagogiczno-psychologicznych ( według
zapotrzebowania),
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g/ udziału w warsztatach w zakresie pomocy prawnej i przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie ( w zależności od potrzeb).
8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie):
8.1.opracowany (wdrożony) Pomorski Program Edukacji Morskiej Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3,
8.2. efekty realizacji projektów słuchaczy: albumy, przewodniki, strony internetowe,
filmy, przedstawienia, wywiady, plakaty, gazetki szkolne, gry terenowe, wystawy,
instalacje o tematyce morskiej, artykuły w lokalnej prasie, facebook,
8.3 podniesienie wiedzy z zakresu edukacji morskiej poprzez uczestnictwo
w szkoleniach o tematyce morskiej poparte zdobyciem certyfikatów, zaświadczeń
uczestnictwa, stopni żeglarskich itp.
9.

Program w wersji projektowej może być modyfikowany z przyczyn niezależnych
od założeń wnioskodawcy CKZiU nr 3 w Gdyni celem skutecznej jego realizacji.

Załącznik nr 1
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2018r. o ustanowieniu
roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej Monitor Polski 2018.12.31
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/druki/900/93
7.pdf
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