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Pomorski Program Edukacji Morskiej 

Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej 

 

 

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej: 

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Malborku 

 

2. Adres szkoły/placówki oświatowej: 

Ul. Wybickiego 32, 82-200 Malbork 

 

3. Tytuł programu: 

Ahoj! Morska przygodo trwaj! 

 

4. Wstęp (informacje ogólne o programie): 

Program będzie realizowany w roku szkolnym 2019/2020. W programie bierze udział cała 

społecznośd szkolna. Uczniowie będą uczestniczyd w zajęciach edukacyjnych, wycieczkach i 

działaniach rozwijających wiedzę na temat morza. Uczniowie wraz za animatorem szkolnym 

będą zdobytą wiedzę przekazywad przedszkolakom oraz uczniom szkoły, tak aby cała szkoła i 

środowisko lokalne mogły odkrywad bogactwo i możliwości jakie daje nam morze. 

5. Cele (główny i szczegółowe): 

Cel główny: wszechstronny rozwój młodych Pomorzan poprzez wykorzystanie dorobku 

projektu edukacyjnego pn. „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”, morskiej tradycji regionu 

oraz zasobów gospodarczych i możliwości wynikających z położenia geograficznego 

województwa pomorskiego . 

Cele szczegółowe  

 kształtowanie kompetencji kluczowych oraz świadomości morskiej uczniów z naszego 
regionu, 

 powiązanie podstaw programowych z : geografii, biologii i historii z zagadnieniami 
wynikającymi z nadmorskiego położenia naszego regionu, 

 wykorzystanie kontaktów uczniów z morzem, jeziorami i rzekami w celu kształtowania 
pożądanych cech ich osobowości, 

 otwieranie młodych Pomorzan na formy spędzania wolnego czasu związane z nadmorską 
specyfiką regionu, 

 zaznajomienie młodzieży z możliwościami rozwoju zawodowego związanego z morzem, 
 upowszechnianie dostępu uczniów do bazy klubów i szkółek żeglarskich , 
 upowszechnianie żeglarstwa kwalifikowanego, wyczynowych sportów wodnych, 
 wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie edukacji morskiej. 
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6. Realizacja treści programu: 

Lp. Nazwa działania 
Metody/formy 

realizacji 
Uczestnicy 

Przewidywany 
termin 

realizacji 

1.  Wprowadzenie uczniów  

w tematykę projektu. 

Omówienie założeo 

projektu, 

przedstawienie 

planu pracy 

i tematu projektu 

Uczniowie 

szkoły 

Wrzesieo 2019 

2.  Koło Edukacji Morskiej Zajęcia dodatkowe 

poszerzające wiedzę 

na temat morza 

Chętni 

uczniowie całej 

szkoły 

Prowadzone 

przez cały rok 

szkolny / 

spotkania 

cykliczne raz w 

tygodniu 

3.  Włączenie tematyki morsko- żeglarskiej Korelacja 

przedmiotowa –     

geografia 

Klasy VII Rok szkolny 

2019/2020 

4.  Włączenie tematyki morsko- żeglarskiej Korelacja 

przedmiotowa –     

język angielski 

Klasa IV-VIII Rok szkolny 

2019/2020 

5.  Włączenie tematyki morsko- żeglarskiej Korelacja 

przedmiotowa –     

język polskiego 

Klasa IV-VIII Rok szkolny 

2019/2020 

6.  Włączenie tematyki morsko- żeglarskiej Korelacja 

przedmiotowa –     

edukacja 

przedszkolna 

Oddziały 

przedszkolne 

Rok szkolny 

2019/2020 

7.  Włączenie tematyki morsko- żeglarskiej Korelacja 

przedmiotowa –    

plastyka 

Klasa IV-VI Rok szkolny 

2019/2020 

8.  Dzieo morski Realizacja zajęd 

edukacyjnych 

Odziały 

przedszkolne 

Cykliczne 

zajęcia raz w 

tygodniu 
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9.  „Moja wymarzona złota rybka” Konkurs plastyczny Oddziały 

przedszkolne 

Grudzieo 2019 

10.  Morska choinka Przygotowanie 

ozdoby 

marynistycznej na 

choinkę 

Każda z klas 

przygotowuje 

jedną ozdobę 

( udział bierze 

cała społecznośd 

szkolna) 

Grudzieo 2019 

11.  Puzzle morskie Zajęcia wspólnego 

czytania legend 

morskich przez  Koło 

Edukacji Morskiej i 

stworzenie puzzli 

Uczniowie klas 

1-3 

Luty/ Marzec 

2020 

12.  Zajęcia z edukacji morskiej na świetlicy Przeprowadzenie 

zajęd przez Koło 

Edukacji Morskiej dla 

dzieci 

uczęszczających na 

świetlicę 

Uczniowie klas 

1-3 

Raz w 

miesiącu rok 

szkolny 

2019/2020 

13.  Statek Marzeo Każda z klas 

wykonuje swój 

statek za pomocą 

modelu do sklejania 

Uczniowie klas 

IV-VIII 

Kwiecieo 2020 

14.  Dzieo Morskiej Książki Dzieo w bibliotece 

poświęcony książką o 

tematyce morskiej 

Cała szkoła Kwiecieo 2020 

15.  Rejs statkiem Pirat Rejs statkiem po 

Zatoce Gdaoskiej 

Uczniowie 

szkoły 

zaangażowani w 

projekt 

Maj /Czerwiec 

2020 

16.  Konkurs wędkarski Udział w konkursie 

wędkarskim 

organizowanym 

Uczniowie 

szkoły 

Maj/ Czerwiec 

2020 
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przez koło 

wędkarskie  

17.  Rejs z Gdaoska na Hel Rejs Uczniowie klas 

VI 

Maj / Czerwiec 

2020 

18.  Morska wyprawa Warsztaty Środowisko 

lokalne 

Marzec 2020 

19.  Pomorski Program Edukacji Morskiej w 

ZSP nr 1 w Malborku 

Prezentacja działao 

podjętych w ramach 

programu w 

wydziale edukacji w 

Urzędzie Miasta 

Malborka 

Środowisko 

oświatowe 

Czerwiec 2020 

20.  Morska gra szkolna Gra szkolna Uczniowie 

szkoły 

Czerwiec 2020 

21.  Ochrona morskich granic paostwowych Wycieczka do 

Morskiego Oddziału 

Straży Granicznej 

Koło Edukacji 

Morskiej 

Maj 2020 

22.  Wystawa działao Pomorskiego 

Programu Edukacji Morskiej w ZSP 1 w 

Malborku 

Wystawa 

fotograficzna na auli 

szkoły, w  urzędzie 

miasta 

Środowisko 

lokalne, 

środowisko 

oświatowe 

Czerwiec 2020 

23.  Bezpieczeostwo nad wodą Pogadanka 

prowadzona przez 

Malborski WOPR 

Uczniowie 

szkoły 

Czerwiec 2019 

 

7. Spodziewane efekty realizacji programu: 

 znajomośd  podstawowych informacji o morzu i żeglarstwie, 

 znajomośd tradycji morskich, 

 znajomośd zasad bezpiecznego zachowania nad morzem, 

 rozwinięcie pasji związanej z morzem, 

 znajomośd podstawowego słownictwa w żeglarstwie, 

 umiejętnośd pracy w grupie, 

 umiejętnośd poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji, 
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 umiejętnośd formułowania wyrażania własnych argumentów. 

 

8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie): 

Ewaluacja zostanie przeprowadzana pod koniec roku szkolnego, po zakooczeniu projektu. 

Ewaluacja ma na celu ocenid rezultaty koocowe jak i przebieg procesu. Uczniowie biorący 

udział w programie dostaną do uzupełniania ankietę, która pozwoli ocenid czy założone cele 

zostały osiągnięte.  Oprócz ankiety dokonamy analizy wypożyczonych książek poruszających 

tematyką morską. Wskaźniki te pomogą nam sformułowad wnioski pomocne przy 

planowaniu dalszych projektów. 

 

Podpis szkolnego animatora edukacji morskiej 

 

                            Agata Rojek 

 

Podpis dyrektora szkoły/placówki oświatowej 

 


