
  Pomorski Program Edukacji Morskiej   

Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdańsku Oliwie 

 

 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego 

nr 35 w Gdańsku  

Adres szkoły: Gdańsk 80-318, ul. Wąsowicza 30 

Tytuł programu: „Oliwski Kurs na Wiatr.” 

 

Wstęp do programu: 

Program Edukacji Morskiej „Oliwski Kurs na Wiatr” stworzony jest dla uczniów SP 35 

w Gdańsku Oliwie, dla ich rodziców, jak również mieszkańców Oliwy zainteresowanych tematyką 

morską. Chcielibyśmy budować i rozwijać świadomość morską u dzieci i młodzieży, jak i w ich 

rodzinach. W zalożeniu program skierowany jest do dzieci, ale również otwarty na osoby dorosłe. 

Cele programu: 

Cel główny:  

Wszechstronny rozwój uczniów naszej szkoły, ich rodzin jak również mieszkańców Oliwy 

poprzez wykorzystanie dorobku projektu edukacyjnego „Edukacja Morska w Gdańsku”, morskiej 

tradycji regionu oraz zasobów kulturowych, edukacyjnych i gospodarczych wynikających 

z położenia szkoły. 

Cele szczegółowe:  

- kształtowanie kompetencji kluczowych oraz świadomości morskiej uczniów naszej szkoły 

- umożliwienie młodym mieszkańcom dzielnicy Oliwa spędzania wolnego czasu poprzez aktywność 

związaną z morzem i formy aktywności związane z nadmorską specyfiką regionu 

- integracja uczniów w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach 

- integracja społeczności szkolnej ze społecznością lokalną 

- zwiększenie świadomości morskiej zarówno u dzieci jak i dorosłych 

- rozwój wewnętrzny wszystkich uczestników programu (uczniowie, rodziny, nauczyciele). 



Realizacja treści programu:  

Lp Nazwa działania Metody/formy realizacji Uczestnicy przewidywany 

termin 

realizacji 

1 "Windsurfing dla 

każdego"  

zajęcia szkoleniowe na wodzie w zakresie 

windsurfingu, pływanie na supach 

 klasy IV - VIII                   

z nauczycielami 

IX.2018r. - 

V.2019r. 

2 "Fotografia 

Morska i sportów 

wodnych" 

Konkurs fotografii w ramach "Konkursu 

Fotograficznego o zasięgu wojewódzkim 'Oliwa 

2019'." 

społeczność 

Oliwska oraz 

członkowie 

PPEM 

IX-XII.2018r., 

wernisaż 

II.2019r. 

3 "Jak mieszka 

Nemo?" 

stworzenie szkolnego akwarium, zorganizowanie 

grupy opiekunów 

społeczność 

szkolna 

do VI.2019r. 

4 "Międzyklasowe 

potyczki pirackie" 

cykliczny turniej sportowy dla najmłodszych klasy I - III  z 

wychowawcami 

III-V.2019r. 

raz w 

miesiącu 

5 Elementy 

Edukacji Morskiej 

w ramach lekcji 

przedmiotowych 

zajęcia lekcyjne m.in.. Z geografii, biologii, fizyki, 

języka polskiego, plastyki, muzyki, WF-u 

uczniowie, 

nauczyciele 

wybranych klas 

I-VI.2019r. 

6 "Nocny Morski 

Piknik w szkole" 

nocowanie w szkole z atrakcjami: *kino rybaka 

*kuchnia rybaka * śpiewy rybaka *niebo rybaka (z 

teleskopem) 

klasy IV  -VIII               

z nauczycielami 

I-V.2019r. raz 

dla danej 

grupy 

7 "Piękno Zatoki 

Gdańskiej" 

wyjście turystyczno - krajoznawcze połączone ze 

zwiedzaniem atrakcji wodnych regionu (wycieczka 

jednodniowa) 

klasy IV  -VIII               

z nauczycielami 

III-VI.2019r. 

raz dla danej 

grupy 

8 "Zajęcia wodne" udział w zajęciach organizowanych przez Fundację 

Gdańską - zajęcia na łódkach Optymist, na kajakach, 

zajęcia wioślarskie, rejsy łódkami turystycznymi 

(wyjścia jednodniowe - okolice Motławy). 

klasy IV  -VIII               

z nauczycielami 

IV-VI. 2019r. 

9 Festiwal Piosenki 

Morskiej i 

Żeglarskiej 

cykliczne warsztaty muzyczne zakończone 

organizacją festiwalu z konkursem na najlepsze 

wykonanie 

społeczność 

szkolna - kat.:                         

klasy I-III                     

klasy IV-VIII                               

rodzice                    

nauczyciele 

I-VI.2019r. 

Finał 

VI.2019r. 

Święto Szkoły 

10 "Spotkania z 

ludźmi morza" 

cykl spotkań na terenie szkoły z osobami związanym 

z wodą m.in..: Kapitanem Żeglugi Wielkiej, 

ratownikiem WOPR, sportowcami. 

społeczność 

Oliwska wg. 

zainteresowań 

I-VI.2019r. 

11 "Dzień Wilka 

Morskiego" 

zajęcia sportowo naukowe w ramach Święta Szkoły, 

m.in.. *morski tor przeszkód *finał konkursu piosenki 

*pokazy naukowe o tematyce morskiej 

społeczność 

Oliwska z 

podziałem na 

kat.: np.: 

wiekowe, 

rodzinne 

VI.2019r. 

Święto Szkoły 



12 "I ja tworzę 

PPEM!" 

"Burza mózgów" - wspólne prace na rzecz PPEM:  

wymyślenie nazw dla poszczególnych projektów, 

współtworzenie strony w Internecie, organizacja czy 

tworzenie dyplomów,  nagród, itp.. 

społeczność 

szkolna 

cały czas 

trwania PPEM 

13 "Współpraca jest 

zawsze dobra" 

wymiana doświadczeń m.in.. z innymi Klubami 

PPEM (np. z SP 86 z Gdańska); Zarządem TPK; 

Pomorską Szkołą Żeglarstwa i Edukacji Morskiej; 

Bractwem Morza; Fundacją Gdańską ; OBC Gdańsk 

społeczność 

szkolna 

cały czas 

trwania PPEM 

14 Rozwój 

kompetencji 

zawodowych 

kadry. 

udział nauczycieli w zorganizowanych formach 

doskonalenia zawodowego oraz samokształcenie 

nauczyciele cały czas 

trwania PPEM 

 

 

Spodziewane efekty realizacji programu: 

- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły 

- kształtowanie kompetencji kluczowych w ciekawej formie 

- integracja środowiska szkolnego z lokalną społecznością 

- promocja szkoły 

- uzyskanie certyfikatu Pomorskiego Szkolnego Klubu Edukacji Morskiej w ramach PPEM 

- integracja uczniów w różnym wieku 

- zapoznanie środowiska z edukacją o tematyce morskiej 

- pokazanie piękna środowiska morskiego - Mała Ojczyzna 

- żeglarstwo jako sposób spędzania czasu wolnego 

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

- zmiana postaw i podejścia do życia wśród uczestników programu 

- kształtowanie pozytywnych emocji i postaw u uczestników programu 

- rozwój kompetencji zawodowych kadry szkoły. 

 

Ewaluacja: 

 Wskaźniki twarde: 

- 100 uczniów naszej szkoły weźmie udział w poszczególnych działaniach w ramach PPEM 

-  zostanie zrealizowanych 10 lekcji o tematyce morskiej w ramach zajęć przedmiotowych 



- odbędą się 4 wycieczki krajoznawczo – turystyczne oraz 6 zajęć na wodzie 

- zostaną zorganizowane 3 spotkania z ludźmi morza 

- stworzona będzie strona w Internecie z publikacjami, artykułami, fotorelacjami opisującymi 

działania przeprowadzane w ramach programu 

- szkoła zdobędzie Certyfikat  PPEM 

 Wskaźniki miękkie: 

- nabycie nowych umiejętności praktycznych przez uczestników programu 

- wzrost motywacji, samooceny, zwiększenie wiary w swoje umiejętności i możliwości 

u uczestników programu 

- zbudowanie świadomości morskiej w społeczności szkolnej 

- stworzenie możliwości dzielenia się swoimi pasjami wiedzą i umiejętnościami 

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

- integracja uczniów w różnym wieku 

- integracja społeczności Oliwskiej 

- wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli 

Monitoring:  

Twarde i miękkie rezultaty projektu będą badane poprzez: 

- ankiety – pozwalające mierzyć dane bazowe i statystyczne; stopień pozyskanej satysfakcji; stopień 

zdobytej wiedzy i umiejętności w wyniku uczestnictwa w PPEM 

- obserwowanie działań i zachowań uczniów 

- opinie, rozmowy z uczestnikami projektu 

- analiza  * listy uczestników 

 * karty wyjść i wycieczek 

 * protokoły pokonkursowe i pofestiwalowe 

 * wyniki zawodów sportowych 

 

W trakcie realizacji programu monitoring poszczególnych zadań będzie prowadzony na 

bieżąco (m.in.: sprawdzanie zgodności realizacji działań z założonym harmonogramem, analiza ich 

jakości czy zgodności z celami projektu).  

 

Pierwsze badania ewaluacyjne prowadzone będą pod koniec roku szkolnego 2018/2019. 

 

 

Szkolny Animator Edukacji Morskiej       Dyrektor Szkoły 

       Magdalena Kwiesielewicz     Małgorzata Skwira 


