
Pomorski Program Edukacji Morskiej

Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie

2. Adres szkoły/placówki oświatowej:

Ul. Reja 15, 82-400  Sztum

3. Tytuł programu:

„Bliżej wody”- Program edukacji morskiej w Szkole Podstawowej Nr 2 w-im. Maksymiliana Golisza w 
Sztumie.

4. Wstęp (informacje ogólne o programie):

Celem programu jest popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat akwenów wodnych, zasad 

bezpiecznego z nich korzystania, bogactwa roślin i zwierzą zarówno wód śródlądowych jak i morskich. 

Rozwijanie wiedzy na temat żeglarstwa – elementy wychowania morskiego – w zakresie kultury 

fizycznej , edukacji emocjonalnej oraz zdrowotnej. 

5. Cele (główny i szczegółowe):
Kształtowanie kompetencji kluczowych w ramach realizacji programu edukacji morskiej,

 Poznanie zasobów wodnych miasta,

 Poszerzanie wiedzy na temat ekosystemów wód śródlądowych oraz morskich,  

 Przybliżanie uczniom tradycji morskiej naszego województwa,

 Popularyzacja sportów wodnych, 

6. Realizacja treści programu:

Lp. Nazwa działania Metody/formy 
realizacji Uczestnicy

Przewidywany 
termin 

realizacji
1. Powołanie koła biologicznego – 

„Przyjaciele wody” 

Cykliczne zajęcia Uczniowie klas 

V

listopad-maj 

2. Spotkanie z płetwonurkiem- prezentacja 

filmu wykonanego z dna Jeziora 

Zajezierskiego 

Spotkanie w ramach 

zajęci edukacyjnych 

Klasy IV, V, VII, grudzień

3. Święto ryby Kampania 

informacyjna na 

temat zasobów 

Klasy IV-VIII grudzień



rybnych 

województwa 

pomorskiego  

4. Spotkanie z ratownikami wodnymi – 

poznanie zasad bezpieczeństwa w 

trakcie pobytu nad wodą.

Zajęcia praktyczne Klasy IV-VIII maj-czerwiec

5. Dzień Wody Gry i zabawy 

związane z szeroko 

pojęta tematyka 

wody  

Klasy IV-VIII marzec

6. Wycieczka do Muzeum Wisły wycieczka Klasy IV-VI kwiecień-maj

7. Spotkanie z żeglarzami – nauka wiązania 

wężów żeglarskich

Zajęcia praktyczne Klasy IV-V luty

8. Spotkanie z artystką – malarką – 

Tematyka morska, wodna w malarstwie

Spotkanie Klasy IV-V kwiecień

9. Szanty – piosenki żeglarzy Zajęcia edukacyjne Klasy IV-V maj

7. Spodziewane efekty realizacji programu:

 Rozwój kompetencji uczniów zakresu edukacji morskiej, 

 Nabycie przez uczniów umiejętności właściwego korzystania z zasobów wodnych regionu, 

 Pogłębienie świadomości uczniów na temat wpływu człowieka na stan wód w Polsce,

 Pogłębienie tożsamości  regionalnej,

 Rozwijanie zainteresowań uczniów,

8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie):

 Zajęcia koła biologicznego „Przyjaciele wody”,

 Relacje fotograficzne z poszczególnych wydarzeń, wycieczek, na stronie szkoły oraz profilu 

Facebookowym szkoły, 

 Wytwory wykonane przez uczniów,

 Wzrost aktywności i motywacji uczniów,

 Wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w  odniesieniu do edukacji morskiej,

Podpis szkolnego animatora edukacji morskiej Podpis dyrektora szkoły/placówki oświatowej

Małgorzata Kniaź, Małgorzata Jurkiewicz                                                 Agnieszka Bogucka


