
ś- Pomorski Program Edukacji Morskiej

PSM6R3K'PRSGRA},' Programedukacjimorskiejszkoły/placówkioświatowej
IBUKACJI MORSNE

1'' Nazwa szkoły/placówki oświatowej:

Szkoła Podstawowa z oddziałam! Sportowymi nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Sopocie

2. Adres szkoły/placówki oświatowej:

ul. J. J. Haffnera 55 Sopot 8t-7!5

3. Tytuł programu:

Sopocki Program Edukacji Morskiej

4. Wstęp (informacje ogólne o programie):

Sopocki Program Edukacji Morskiej realizowany jest przy współpracy z Sopockim Klubem

Żeglarskim, Uczniowskim Klubem Sportowym NAVlGo, Sopockim WoPR oraz Mariną Sopot'

Uczestnicy programu to głownie dzieci i młodzież szkolna klas l - Vlll Szkoły Podstawowej nr 7

w Sopocie.

5. Cele (główne iszczegółowe):

. popularyzacja sportów wodnych

o rozwijanie zainteresowafi Żeglarskich w nasz}.m regionie

o Nauka zasad i wdrazanie nawyków bezpiecznego zachowania się nad wodą

o nauka pływania na różnych jednostkach ( łódki optimist, deska z Żaglem, deski typu

SUP, katamaruny oraz jacht s/y,,ALF"

. poznanie podstawowej wiedzy z zaL<resu żeglarstwa

. samodzielne, bezpieczne zeglowanie na wybranych jednostkach

. nauka zasad udzielariapierwszej pomocy

?^W



6. Realizacja treści programu:

tp. Nazwa działania
Metody/formy

realizacii Uczestnicy
Przewidywany

termin realizacii
L. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w

programie:

r budowa jachtu ( łódki klasy

optimist, katamaranu i deski z

żaglem)

. zagadnienia z meteorologii

o kurSY względem wiatru

o nauka węzłów

. podstawowe przepisy żeglugi

o nauka piosenek o tematyce

morskiej iżeglarskiej

o rozwijanietwórczościplastycznej

związanej z tematyką wody

Zajęcia teoretyczne i

praktyczne

Uczniowie I - Vlll

SP

Styczeń -
czerwiec2O2O

2. Zajęcia praktyczne na wodzie na desce z

żaglem (windsurfing)

Zajęcia praktyczne na

wodach zatoki

gdańskiej/Sopot

Uczniowie klasy

vl i vilt

maj/czerwiec

2020

3. Zajęcia praktyczne na wodzie na

katamaranach

Zajęcia praktyczne na

wodach zatoki

gdańskiej/Sopot

Uczniowie klasy

vl, vlt ivilt

maj/czerwiec

2020

4. Zajęcia praktyczne na wodzie na łódkach

klasy optimist

Zajęcia praktyczne na

wodach zatoki

gdańskiej/Sopot

Uczniowie klasy l,

ll oraz lV i V

maj/czerwiec

2020

5. Zajęcia praktyczne na wodzie na deskach

typu ,,SUP"

Zajęcia praktyczne na

wodach zatoki

gdańskiej/Sopot

Uczniowie klasy

vt, vil ivilr

maj/czerwiec

2020

6. rejsy szkoleniowe na jachcie s/y ALF na

wodach zatoki Gdańskiej'

Zajęcia teoretyczne

i praktyczne na jachcie

Uczniowie klas ll

- Vlll sP. Załogi od

kilku do

kilkunastu osób'

maj/czerwiec

2020

7. Kurs 1 pomocy przedmedycznej Pogadanka wraz z

praktyką prowadzona

przez Sopocki WOPR

Wybrane klasy SP

(vl, vl, vlil)

maj/czerwiec

2020



7. Spodziewane efekty realizacji programu.

PRAKTYCZNE umiejętności prowadzenia lub współprowadzenia różnych jednostek wraz

z teoretycznymi podwalinami żeglarstwa to najważniejszy zamierzony efekt programu, któremu

towarzyszyć będzie oswojenie z wodą, wiatrem, falą i przeróżnymi sytuacjami jakie stawia morska

przygoda przed młodym człowiekiem, a usytuowanie Sopotu - w środku Zatoki Gdańskiej jest

najlepszym miejscem aby to urzeczywistnić.

8. Ewaluacja (wskaźnikitwarde i miękkie)

o ok.80 uczniów realizujących program SPEM

. wTgrupachwiekowych

o spotkają na wodzie 2 razy w tygodniu w ciągu 2 miesięcy (maj/czerwiec)

. będą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych dla każdej z grup

Uczniowie biorący udział W Sopockim Projekcie Edukacji Morskiej zdobędą nowe

umiejętności praktyczne, poszerzą swoją wiedzę i użyją jej w praktyce. Rozwiną swoje zdolności

współpracy w grupie, będą mogli wykształcić w sobie cechy osobowości takie jak: odwaga,

dzielność, wytrwałość, samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz odpowiedzialność za siebie

i sprzęt.

Podpłs+<kol nego a nimatora ed u kacji morskiej

' fd.-,1 ,t^'rn-
Podpis dyrektora szkoły/placówki oświatowej

DYREKTOB SZKObY

M , $#i"ł VJ'"'ńz"
mgr inż. łlareh Skorlroński

$liloła Podslawowa l 0ddilałanti $pollowyni l{r'
in, Tadeuna l{ościuszlti

81-715 Sopoi
ul. J. J. Haffnera 55
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