Pomorski Program Edukacji Morskiej
Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W GDAŃSKU
2. Adres szkoły/placówki oświatowej:
80-807 GDAŃSK, UL. MARCINA DRAGANA 2
3. Tytuł programu:
PROGRAM EDUKACJI MORSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W
GDAŃSKU
4. Wstęp (informacje ogólne o programie):
Zadaniem programu szkolnej edukacji morskiej SP 8 w Gdańsku jest propagowanie wśród dzieci i
młodzieży szkolnej wiedzy o morzu, wodzie, sportach wodnych oraz regionie geograficznym jakim
jest Pomorze Gdańskie. Program ten ma służyć rozwijaniu pasji i zainteresowań dzieci dotyczących
żeglarstwa i sportów motorowodnych oraz przybliżać alternatywne formy spędzania czasu
wolnego związane z edukacją morską.

Cele (główny i szczegółowe):


- kształtowanie kompetencji kluczowych zgodnych z polityką oświatową państwa



- propagowanie wiedzy o morzu i rozwijanie edukacji regionalnej



-propagowanie i przybliżenie wiedzy dotyczącej sportów wodnych i żeglarstwa



- rozwijanie postaw proekologicznych związanych z ochroną wód i środowiska naturalnego



- powiązanie podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów z tematyką morską



- wzmocnienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej w tematyce związanej z
szeroko pojętą edukacją morską

5. Realizacja treści programu:
Lp.
1.
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Nazwa działania

Metody/formy
realizacji

Powołanie Szkolnego Koła

Zajęcia

Edukacji Morskiej

warsztatowe

Uczestnicy
Klasy IV-VIII

Przewidywany
termin
realizacji
październikczerwiec

(przekształconego z Koła
Żeglarskiego)
2.

„Szanty na długiej przerwie”

Zajęcia otwarte

Klasy I-VIII

listopad

„Żeglarski Kahoot na długiej

Quiz

Klasy IV-VIII

grudzień

przerwie”

multimedialny;

Klasy V

„Nauka stosowania środków

Praktyczne zajęcia

ratunkowych podczas zajęć na

w wodzie

(wspólne karaoke na szkolnym
holu)
3.

basenie”
4.

Spotkanie z Żeglarzem -

Zajęcia dla

Klasy IV-VIII

styczeń

kapitanem Władysławem Cebulą

członków Koła

oraz kapitanem żeglugi wielkiej

Edukacji Morskiej i

Gabrielem Oleszkiem

zainteresowanych

Konkurs otwarty

Klasy IV-VIII

marzec

Quiz interaktywny

Klasy IV-VIII

marzec

Organizacja koncertu „Wieczór

Zajęcia wokalne /

Klasy I-VIII

kwiecień

szant i piosenek turystycznych” w

koncert w formie

wykonaniu Bogusława

otwartej dla

Olszonowicza

środowiska

Klasy I-VIII

maj

Klasy IV-VIII

czerwiec

uczniów
5.

Organizacja międzyszkolnego
konkursu „Piosenki Morskiej” dla
uczniów okolicznych szkół
(sponsorowany przez Radę
Rodziców lub inne organizacje
takie jak m.in. zaprzyjaźnione
jachtkluby i ośrodki żeglarskie

6.

Kahoot z okazji „Światowego dnia
wody”

7.

lokalnego
8.

Organizacja stoiska żeglarskiego

Integracyjny festyn

podczas festynu rodzinnego

rodzinny

„Mama, tata, ósemka i ja”
9.
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Organizacja zajęć otwartych w

Zajęcia otwarte/

ramach Koła Edukacji Morskiej

zajęcia edukacyjne

dla uczniów okolicznych szkół
(prezentacja rocznego dorobku
koła, prac uczniów oraz pomocy
naukowych w pracowniach
przyrodniczych, fizycznych,
chemicznych związanych z
morzem i wodą
10. _

Uczestnictwo w Żeglarskim Dniu

Festyn ,

Klasy IV-VIII

Dziecka Jachtklubu Stoczni

środowiskowy;

Gdańskiej

zajęcia praktyczne

czerwiec

na wodzie

6. Spodziewane efekty realizacji programu:


Rozwój kompetencji kluczowych zgodnych z polityką oświatową państwa



Wzbudzenie zainteresowania i rozwijanie pasji wśród uczniów związanych z edukacją
morską



Wykształcenie pożądanych cech osobowości uczniów poprzez kontakt z morzem



Wzmocnienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej i pracowników SP nr 8

7. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie):


Sprawozdanie i ewaluacja zajęć Koła Edukacji Morskiej



Relacje fotograficzne i filmowe publikowane na szkolnej stronie internetowej, profilu
facebookowym szkoły oraz na portalach związanych z PPEM



Prace uczniów (plastyczne, muzyczne, konkursowe)



Artykuły i dokumenty zamieszczane na dysku wirtualnym PPEM

Podpis szkolnego animatora edukacji morskiej
MARIUSZ KOWALCZYK
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Podpis dyrektora szkoły/placówki oświatowej
KATARZYNA KĘDZIOŁ

