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Pomorski Program Edukacji Morskiej 

Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej 

 

 

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej: 

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF 

 

2. Adres szkoły/placówki oświatowej: 

Ul. Wybickiego 32, 82-200 Malbork 

 

3. Tytuł programu: 

Ahoj morska przygodo ! 

 

4. Wstęp (informacje ogólne o programie): 

Program będzie realizowany w roku szkolnym 2018/2019. W programie biorą udział 

uczniowie  klas VI-VIII, którzy będą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, wycieczkach 

rozwijających wiedzę na temat morza. Uczniowie wraz za animatorami szkolnymi będą 

zdobytą wiedzą przekazywać przedszkolakom oraz uczniom szkoły, tak aby cała szkoła mogła 

odkrywać 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 założeń 

projektu, 

przedstawienie 

planu pracy 

i tematu projektu 

Uczniowie klas 

VI-VIII 

Wrzesień 2018 

2.  Koło Edukacji Morskiej Zajęcia dodatkowe 

poszerzające wiedzę 

na temat morza 

Chętni 

uczniowie klas 

VI-VIII 

Prowadzone 

przez cały rok 

szkolny / 

spotkania 

cykliczne raz w 

tygodniu 

3.  Morze Bałtyckie Korelacja 

przedmiotowa –     

geografia 

Klasy VII Listopad 2018 

4.  Być marynarzem Zajęcia prowadzone 

metodami 

aktywizującymi, 

zorganizowane przez 

animatorów i Koło 

Edukacji Marskiej   

Oddziały 

przedszkolne 

Styczeń/luty 

2019 

5.  Legendy morskie Zajęcia wspólnego 

czytania legend 

morskich przez  Koło 

Edukacji Morskiej 

Uczniowie klas 

1-3 

Luty/ Marzec 

2019 

6.  Morze darem Pomorza Konkurs plastyczny Chętni 

uczniowie 

szkoły 

Marzec 2019 

7.  "Bohaterowie czy ryzykanci? Wojenna 

historia ORP Orzeł" 

Zajęcia dydaktyczne 

w Muzeum 

Marynarki Wojennej 

Koło Edukacji 

Morskiej 

 Marzec 2019 
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w Gdyni 

8.  Morskie przygody- rozgrywki klasowe Konkurs  

sprawdzający wiedzę 

morską, uczniowie 

grają w grę 

dydaktyczną  

stworzoną przez Koło 

Edukacji Morskiej 

Przedstawiciele  

każdej z klas IV-

V 

Kwiecień 2019 

9.  Kuchnia ludzi morza Przygotowywanie 

potraw wspólnie z 

szefem kuchni 

Gothic Restaurant w 

Malborku  

Koło Edukacji 

Morskiej 

 Kwiecień 

2019 

10.  Fauna i flora morza Bałtyckiego Korelacja 

przedmiotowa –  

biologia 

Klasy VIII Maj 2019 

11.  Ochrona morskich granic państwowych Wycieczka do 

Morskiego Oddziału 

Straży Granicznej 

Koło Edukacji 

Morskiej 

Maj/ Czerwiec 

2019 

12.  Historyczne i nowoczesne statki morskie Korelacja 

przedmiotowa –  

historia 

Klasy VI Czerwiec 2019 

13.  Bezpieczeństwo nad wodą Pogadanka 

prowadzona przez 

Malborski WOPR 

Uczniowie 

szkoły 

Czerwiec 2019 

 

7. Spodziewane efekty realizacji programu: 

• znajomość  podstawowych informacji o morzu i żeglarstwie, 

• znajomość tradycji morskich, 

• znajomość zasad bezpiecznego zachowania nad morzem, 

• rozwinięcie pasji związanej z morzem, 

• znajomość podstawowego słownictwa w żeglarstwie, 

• umiejętność pracy w grupie, 
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• umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji, 

• umiejętność formułowania wyrażania własnych argumentów. 

 

8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie): 

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

Ewaluacja ma na celu ocenić rezultaty końcowe jak i przebieg procesu. Uczniowie biorący 

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

zostały osiągnięte.  Oprócz ankiety dokonamy analizy wypożyczonych książek poruszających 

tematyką morską. Wskaźniki te pomogą nam sformułować wnioski pomocne przy 

planowaniu dalszych projektów. 

 

Podpis szkolnego animatora edukacji morskiej 

 

Podpis dyrektora szkoły/placówki oświatowej 

 


