
PROGRAM PRACY  

PRACOWNI TURYSTYKI, REKREACJI I TWÓRCZEGO ROZWOJU  NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W GDAŃSKU 

LP ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

 

 

1. Promocja działań Pracowni 

Turystyki, Rekreacji i 

Twórczego Rozwoju. 

Informacje promujące zadania 

Pracowni. 

Cały rok 

szkolny 

2015/2016 

mgr Maja Kuptel-Niska 

mgr Dorota Kuffel-

Wojciechowska 

mgr sztuki Bogumiła 

Szczepańska 

mgr Janusz Kamelski 

2. Współpraca ze 

szkołami podstawowymi, 

gimnazjami oraz ze 

szkołami 

ponadgimnazjalnymi. 

Informacje o działalności Pracowni: 

zajęciach pozalekcyjnych dla dzieci i 

młodzieży, ofercie zajęć 

dydaktycznych dla szkół,  formie i 

terminach międzyszkolnych 

konkursów, festynów i turniejów. 

Rozpoznawanie potrzeb w 

środowisku, które mogłyby być 

realizowane przez Pracownię 

Turystyki, Rekreacji i Twórczego 

Rozwoju. 

 

Cały rok 

szkolny 

2015/2016 

mgr Maja Kuptel-Niska 

mgr Dorota Kuffel-

Wojciechowska 

mgr sztuki Bogumiła 

Szczepańska 

mgr Janusz Kamelski 

3. Współpraca z instytucjami i 

organizacjami zajmującymi 

się promocją zdrowia, 

turystyką, sportem, 

rekreacją, 

bezpieczeństwem, ekologią, 

kulturą i sztuką. 

Współpraca z dzielnicami 

 

Wspólne przedsięwzięcia, wymiana 

doświadczeń, spotkania, rozmowy, 

prelekcje, pogadanki. 

Cały rok 

szkolny 

2015/2016  

mgr Maja Kuptel-Niska 

mgr Dorota Kuffel-

Wojciechowska 

mgr sztuki Bogumiła 

Szczepańska 

mgr Janusz Kamelski 

4. Integrowanie działalności 

dydaktyczno-

wychowawczej szkół w 

ramach Pracowni  

Turystyki, Rekreacji i 

Twórczego Rozwoju. 

Rozwijanie zainteresowań 

oraz aktywności dzieci i 

młodzieży. 

 

Organizowanie międzyszkolnych 

imprez o tematyce ekologicznej, 

prozdrowotnej, ratownictwa 

przedmedycznego, sportowo-

rekreacyjnej, plastycznej, wiedzy 

turystyczno-krajoznawczej. 

 

Według 

kalendarza 

imprez 

mgr Maja Kuptel-Niska 

mgr Dorota Kuffel-

Wojciechowska 

mgr sztuki Bogumiła 

Szczepańska 

mgr Janusz Kamelski 

5. Praca dydaktyczno-

wychowawcza na rzecz 

Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego. 

Przygotowanie oferty edukacyjnej dla 

grup dzieci i młodzieży 

przyjeżdżających do Gdańska. 

Organizowanie i przygotowanie na 

terenie Schroniska  wystaw prac 

dzieci wykonanych na zajęciach, 

wystaw pokonkursowych. 

Dbanie o wizerunek Schroniska. 

Według 

potrzeb 

oraz 

kalendarza 

imprez 

mgr  Maja Kuptel-

Niska 

mgr Dorota Kuffel-

Wojciechowska 

mgr sztuki Bogumiła 

Szczepańska 

mgr Janusz Kamelski 



 

6. Pomoc w zorganizowaniu 

czasu wolnego przez 

nauczycieli Pracowni 

Turystyki, Rekreacji i 

Twórczego Rozwoju 

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i 

młodzieży z Gdańska stanowiące 

przedłużenie procesu dydaktyczno – 

wychowawczego.  

Proponowanie uczniom różnych form 

aktywności: twórczej, plastycznej, 

rekreacyjno – sportowej, turystycznej. 

 

Cały rok 

szkolny 

2015/2016 

mgr  Maja Kuptel-

Niska 

mgr Dorota Kuffel-

Wojciechowska 

mgr sztuki Bogumiła 

Szczepańska 

mgr Janusz Kamelski 

7. Uczenie się samodzielności 

oraz wdrażanie zasad  

bezpieczeństwa, higieny  i  

higieny osobistej. 

Kształtowanie  nawyków  

dyscypliny,samodyscypliny, 

współpracy  w  grupie. 

 

Imprezy „Pierwsze koty za płoty” dla 

uczniów szkół podstawowych z 

noclegiem w Schronisku w Gdańsku. 

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych,  

rekreacyjnych, integrujących  podczas 

imprezy przez nauczycieli Pracowni. 

Październik 

2015maj 

2016 

mgr  Maja Kuptel-

Niska 

mgr Dorota Kuffel-

Wojciechowska 

mgr sztuki Bogumiła 

Szczepańska 

mgr Janusz Kamelski 

8. Kształtowanie wiedzy 

turystyczno-krajoznawczej. 

Realizacja programu ścieżki 

międzyprzedmiotowej -edukacja 

regionalna, europejska, czytelniczo-

medialna, ekologiczna podczas zajęć 

dydaktycznych na terenie Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w 

Gdańsku. 

Współpraca z PTTK, realizacja 

opracowanego Programu 

Młodzieżowego Organizatora 

Turystyki. 

 

Cały rok 

szkolny 

2015/2016 

mgr Maja Kuptel-Niska 

9. 

 

 

 

 

 

Rozwijanie wiedzy z 

zakresu turystyki krajowej i 

zagranicznej. 

Zajęcia praktyczne z zakresu 

turystyki, na terenie Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego. 

Cały rok 

szkolny 

2015/2016 

 

 

 

 

mgr Maja Kuptel-Niska 

10. Promowanie turystyki przy 

pomocy bazy Szkolnych 

Schronisk Młodzieżowych 

Pomoc w organizowaniu wycieczek 

szkolnych przy pomocy bazy 

Szkolnych Schronisk Młodzieżowych 

w Trójmieście oraz na terenie całego 

kraju. 

 

Według 

potrzeb 

mgr Maja Kuptel-Niska 

 

11. Prowadzenie różnorodnych 

form pracy turystyczno-

krajoznawczej. 

Spotkania organizowane na terenie 

Szkolnych Schronisk Młodzieżowych 

z podróżnikami, przewodnikami 

turystyki kwalifikowanej, 

pasjonatami turystyki. 

 

Według 

potrzeb 

mgr Maja Kuptel-Niska 

12. Rozwijanie zainteresowań   

turystyką, rekreacją, 

ekologią, zaproszenie do 

aktywnego spędzania czasu 

wolnego. 

Zajęcia  w terenie,  spacery, marsze, 

wycieczki.  

 

 

Cały rok 

szkolny 

2015/2016 

mgr Maja Kuptel- 

Niska 

mgr Dorota Kuffel-

Wojciechowska 

mgr Janusz Kamelski 



13. Kształtowanie postaw 

aktywnych twórczo 

Poszukiwanie twórczych 

rozwiązań 

Przezwyciężanie 

stereotypów. 

Powierzenie dzieciom i młodzieży 

roli kreatora. 

Rozwijanie umiejętności 

społecznych, poznawczych i 

odkrywczych. 

Cały rok 

szkolny 

2015/2016 

mgr Maja Kuptel-Niska 

mgr Dorota Kuffel-

Wojciechowska 

mgr sztuki Bogumiła 

Szczepańska 

mgr Janusz Kamelski 

14. Szerzenie kultury 

plastycznej. 

Stymulowanie 

intelektualnego i 

emocjonalnego rozwoju, 

poprzez różnorodne formy 

aktywności. 

Rozwijanie zainteresowań, 

budowanie sytuacji 

edukacyjnych tak: aby 

motywować do działania, 

prowokować różne formy 

ekspresji. 

 

Zajęcia realizujące cele edukacyjne: 

poznawczy, kształcący, 

wychowawczy. 

Rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości 

i fantazji, oryginalności oraz 

indywidualności, 

umiejętność pracy w grupie. 

Rozwijanie zdolności manualnych 

oraz wzbogacanie warsztatu 

plastycznego. 

Rozwijanie spontaniczności twórczej, 

poszukiwanie nowych rozwiązań. 

Spostrzegania, wnikliwej obserwacji 

otoczenia, kształtowanie umiejętności 

analizowania i wyboru. 

 

Cały rok 

szkolny 

2015/2016 

mgr sztuki Bogumiła 

Szczepańska 

 

15. Upowszechnienie edukacji 

kulturalnej kształtującej 

osobowość dzieci i 

młodzieży. 

 Uczestnictwo w zajęciach 

edukacyjnych proponowanych przez 

gdańskie instytucje kultury. 

Cały rok 

szkolny 

2015/2016 

mgr Dorota Kuffel-

Wojciechowska 

mgr sztuki Bogumiła 

Szczepańska 

16. Kreatywne podejście do 

planowania przyszłości. 

Poznawanie siebie i swojego 

potencjału przez udział w zajęciach. 

Otwartość na pełnienie różnych ról 

społecznych i zawodowych. 

Cały rok 

szkolny  

2015/2016 

mgr Dorota Kuffel-

Wojciechowska 

mgr sztuki Bogumiła 

Szczepańska 

17. Wspieranie rozwoju 

psychofizycznego dzieci i 

młodzieży, ich zdolności 

oraz zainteresowań.. 

Prowadzenie gier i zabaw ruchowych, 

z elementami dramy. 

Ćwiczenia z zastosowaniem muzyki 

oraz wykorzystujące improwizację 

ruchu. 

Tańce integracyjne do tradycyjnych 

melodii różnych krajów (np. do 

muzyki izraelskiej). 

Korzystanie z zasobów Metody 

Ruchu Rozwijającego Weroniki 

Sherborne. 

Cały rok 

szkolny 

2015/2016  

mgr Dorota Kuffel-

Wojciechowska 



18. Kształtowanie umiejętności 

społecznych i postaw 

społecznie pożądanych. 

Gry i zabawy integrujące grupę i 

budujące zaufanie wśród osób w 

grupie. 

Warsztaty rozwijające samopoznanie, 

poczucie własnej wartości, kreatywne 

myślenie, komunikację 

interpersonalną, asertywność, 

współdziałanie, rozpoznawanie 

uczuć, rozwiązywanie konfliktów. 

Zajęcia prezentujące techniki i 

sposoby uczenia się. 

Cały rok 

szkolny 

2015/2016  

mgr Dorota Kuffel-

Wojciechowska 

 

19. 

 

Promocja zdrowych i 

bezpiecznych zachowań 

wśród dzieci i młodzieży. 

Poszerzanie wiedzy i umiejętności u 

dzieci i młodzieży dbania o własne 

zdrowie w obliczu zagrożeń 

cywilizacyjnych . Uczenie dbania o 

środowisko naturalne. Nauka 

udzielania pierwszej pomocy w 

nagłych wypadkach. Bezpieczne 

spędzanie czasu wolnego. 

Cały rok 

szkolny 

2015/2016 

mgr Dorota Kuffel-

Wojciechowska 

mgr Janusz Kamelski 

mgr Maja Kuptel-Niska 

20. Propagowanie zdrowego 

stylu życia oraz utrwalanie 

nawyków systematycznego 

uprawiania form 

rekreacyjnych. 

 

Zapoznanie z różnorodnymi formami 

sportu i rekreacji oraz umożliwienie 

czynnego udziału w poznanych 

formach. 

 

Cały rok 

szkolny 

2015/2016 

mgr Janusz Kamelski 

21. Wpajanie nawyków 

„zdrowej rywalizacji” oraz 

podnoszenie kultury 

osobistej. 

Kontrola i samokontrola zachowania. 

Utrwalanie i akcentowanie postaw 

pozytywnych, likwidowanie 

wszelkich form agresji i 

propagowanie właściwych wzorców. 

 

Cały rok 

szkolny 

2015/2016 

mgr Janusz Kamelski 

22. Utrwalanie form rekreacji 

ukształtowanych w 

środowisku rodzinnym. 

Zapewnienie oferty 

rozszerzającej 

zainteresowania. 

 

Organizowanie różnorodnych form 

sportowo-rekreacyjnych. Aktywizacja 

rodziców w sferze uprawiania 

rekreacji rodzinnej. 

Cały rok 

szkolny 

2015/2016 

mgr Janusz Kamelski 

23. Sporządzenie bazy 

informacji turystycznej. 

Przygotowanie informatorów z 

wykazem instytucji, placówek 

przydatnych turystom 

przebywających na terenie Szkolnych 

Schronisk Młodzieżowych.  

 

Według 

potrzeb 

mgr Maja Kuptel-Niska 

           

 

 


