
Pomorski Program Edukacji Morskiej 

Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej 

 

 

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej: 

Szkoła Podstawowa Nr 1  im. H. Sienkiewicza w Słupsku 

2. Adres szkoły/placówki oświatowej: 

 

Ul. Witolda Lutosławskiego 23 

76-200 Słupsk 

 

3. Tytuł programu:  

„Szerokie wody” 

4. Wstęp (informacje ogólne o programie): 

Program edukacji morskiej „Szerokie wody” skierowany jest do uczniów klas IV-VIII w roku 

szkolnym 2018/2019, którego celem jest zapoznanie młodych ludzi ze specyfiką morską, 

rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy 

 z zakresu bezpiecznego korzystania z  akwenów wodnych .Istotą programu jest zdobycie jak 

najszerszych informacji z dziedziny żeglarstwa, kajakarstwa, ratownictwa wodnego 

poruszania się po akwenach, ich naturalnego rozwoju, poznania fauny flory, przebiegu wód 

na terenie województwa, poznanie  słownictwa morskiego, posługiwania się mapą 

 i umiejętnością z zakresu nawigacji. 

Działania niniejszego programu ukierunkowane są na rozwijanie pasji i kreatywności 

uczniów, zachęcanie do aktywizacji sportowej jakim są sporty wodne, zapoznanie uczniów 

 o dostępności akwenów  w najbliższej okolicy. Zapoznać młodych ludzi z gospodarką 

morską, wiedzy o morzu, a nieodstępującym elementem w żegludze i dający wiele radości 

muzyce jaką są piosenki żeglarskie i  szanty. Nieodzownym elementem działań jest 

współpraca ze  środowiskiem lokalnym, odwiedzanie i poznanie wielu miejsc związanych 

 z gospodarką morską. 

 

 



Cele: 

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 

• powiązaniu podstaw programowych poszczególnych przedmiotów szkolnych 
 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 

5. Realizacja treści programu: 

Lp. Nazwa działania Metody/formy realizacji Uczestnicy 
Przewidywany 

termin realizacji 

1.  Element ratownictwa, jak radzić 

sobie w akwenie wodnym, 

zasady bezpiecznego poruszania 

się w wodzie 

Zajęcia odbywają się na basenie w 

wodzie, pogadanka, pokaz, zajęcia 

praktyczne 

Uczniowie 

 klas 4, 

instruktorzy 

Cały rok szkolny 

2018/2019 

2.  Koło edukacji morskiej 

 

Zajęcia teoretyczne 

Zajęcia praktyczne 

Wyjścia  

 

Chętni uczniowie 

klas 4-8 

Cały rok szkolny 

 

 

3.  Wdrażanie na zajęciach 

muzycznych, elementów muzyki 

żeglarskiej. 

Wspólne śpiewanie. Klasowy 

konkurs szkolny i indywidualny 

szant ”Nasza łajba”  

Uczniowie klas 4 - 

7 

Cały rok szkolny 

Konkurs szkolny 

Marzec uczniowie 

klas 4-7 

4.  Skarby morza- wycieczka do Poszukiwanie na  plaży skarbów Uczniowie klas 6- Maj 2019 



Ustki morza, przygotowanie prac 

plastycznych z wykorzystaniem 

znalezionych przedmiotów 

8  Zainteresowani 

uczniowie 

5.  Zajęcia praktyczne Warsztaty żeglarskie 

Wiązanie lin 

Budowa żagla 

Uczniowie klas 

7-8 

Styczeń 2019 

6.  Innowacja pedagogiczna „ Na 

mapie i w terenie „ 

Zajęcia innowacyjne 

wprowadzające zagadnienia map 

morskich, fauny i flory Morza 

Bałtyckiego. 

1 godz. 

tygodniowo w 

klasach 6 

Cały rok 

7.  Wycieczka do Urzędu Morskiego Zapoznanie się z zagadnienia 

związanymi z nadmorskim 

położeniem naszego terenu. 

Uczniowie klas 4 - 

5 

Czerwiec 2019 

8.  Fauna i flora naszego Bałtyku Spotkanie z przedstawicielami  AP 

w Słupsku 

Uczniowie klas 7 Listopad 2018 

9.  Współpraca z WOPR Słupsk i 

Ustka 

Zajęcia praktyczne-pokaz, 

pogadanka 

Uczniowie klas Luty 2019 

10.  Spływ kajakowy z rodzicami Spływ po rzece Słupi Uczniowie klas 8 Czerwiec 2019 

11.  Morze czy może?-zagadnienia  

morskie z wykorzystaniem 

pisowni ż, rz. 

Biegane dyktando  Uczniowie klas 4-

5 

Styczeń 2019 

12.  Wody i akweny Powiązanie planu pracy na 

lekcjach  geografii z 

zagadnieniami edukacji morskiej 

Uczniowie klas 5, 

7 - 8 

Cały rok 

13.  Zajęcia praktyczne z edukacji 

morskiej 

Zajęcia prowadzone pod egidą 

koordynatora PPEM w Słupsku – 

Piotrem Grzebieniakiem. 

Uczniowie z Koła 

Edukacji Morskiej 

II semestr roku 

szkolnego 

14.  Na fali Zapoznanie z zawodami 

związanymi z morzem na 

doradztwie zawodowym 

Uczniowie klas 4 - 

7 

Cały rok szkolny 

15.  Morskie opowieści Spotkania z ludźmi związanymi z 

pracą na morzu w bibliotece 

szkolnej 

Uczniowie klas 5 - 

8 

Marzec, maj 2019 

16.  Milowe mile O milach na matematyce. 

Wprowadzenie zagadnień z 

przeliczania mil morskich na 

lekcjach matematyki. 

Uczniowie klas 4 - 

8 

II semestr roku 

szkolnego 



17.  Muzealni piraci  Udział w lekcjach muzealnych w 

Muzeum Pomorza Środkowego  -

Pomorscy piraci 

Uczniowie klas 4 - 

6 

II semestr roku 

szkolnego 

18.  Rozwijanie zainteresowań  

i zdolności związanych 

 z tematyka morską 

Udział w konkursach 

organizowanych przez szkoły 

należące do PPEM 

Uczniowie klas 4 - 

8 

Zgodnie z 

harmonogramem. 

 

6. Spodziewane efekty realizacji programu: 

Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, instytucjami 

Poszerzenie oferty szkoły 

Wskazanie możliwości spędzania czasu wolnego jakim są sporty wodne 

Zwiększenie publikacji szkolnych o tematyce morskiej 

Integracja środowiska nauczycieli, wymiana doświadczeń 

Współpraca między przedmiotowa 

Realizacja zadań metodą projektu, w celu intensyfikacji uczniów  

Rozwijanie kreatywności ucznia, odrywanie talentów 

 

7. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie): 

Ewaluacja będzie nieodzownym elementem sprawdzenia zrealizowanych działań, 

poprzez pogadankę, bezpośrednią wypowiedź, ankietę, która wyłoni największe 

zainteresowanie i efektywność uczniów. 

Pozwoli zweryfikować na co w następnym roku mamy zwrócić szczególną uwagę  

i zmodyfikować działania. 

Ważnym wskaźnikiem będzie wzrost zainteresowania uczniów edukacją morską, 

możliwość wspierania uczniów uzdolnionych, poszerzenie współpracy z jednostkami 

samorządu i instytucjami. Współpraca i zaangażowanie rodziców, nauczycieli  , 

uczniów, wymiana doświadczeń, oraz współpraca międzypokoleniowej. 

 

 

Podpis szkolnego animatora edukacji morskiej 

 

Podpis dyrektora szkoły/placówki oświatowej 

 


