Pomorski Program Edukacji Morskiej
Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej:
Szkoła Podstawowa w Częstkowie
2. Adres szkoły/placówki oświatowej:
ul. Szkolna 9, 84-217 Częstkowo
3. Tytuł programu:
Morskie Opowieści
4. Wstęp (informacje ogólne o programie):
Program obejmuje swoim zasięgiem zarówno Zerówkę jak i Szkołę Podstawową i realizuje treści
zawarte w wytycznych.
5. Cele (główny i szczegółowe):

Cel główny


wszechstronny rozwój młodych Pomorzan poprzez wykorzystanie dorobku pracy
szkoły w treściach edukacji morskiej, 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 (szczególnie języków obcych, matematycznej i społeczno-obywatelskiej)
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

6. Realizacja treści programu:
Lp.

Nazwa działania

Metody/formy
realizacji

Uczestnicy

Przewidywany
termin
realizacji

1.

Zajęcia Koła Morskiego

Spotkania tematyczne

Klasa VII

VI 2020

2.

Wyjazdy edukacyjno-integracyjne

Wycieczki (preorientacja

Klasa VII-VIII

VI 2020

zawodowa)

3.

Prezentacje treści morskich

Apele szkolne

Społ. szkolna

VI 2020

4.

Spotkania z ludźmi morza

Prelekcje, wywiady

Społ. szkolna

VI 2020

5.

Włączanie treści edukacji morskiej w

Zajęcia przedmiotowe

Społ. szkolna

VI 2020

Udział w Konkursie

Społ. szkolna

V 2020

zajęcia edukacyjne
6.

„Młodzież na Morzu”

7. Spodziewane efekty realizacji programu:
Realizacja celów głównego i szczegółowych
8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie):
Twarde – uczniowie rozwiązują testy dot. treści z ed. morskiej, znają związki Polski z morzem
Miękkie – pogłębienie zainteresowania treściami morskimi

Podpis szkolnego animatora edukacji morskiej
Sebastian Okrój

Podpis dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Iwona Toruńczak

