Pomorski Program Edukacji Morskiej
Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej:
Szkoła Podstawowa w Zagórzycy
2. Tytuł programu:
Pomorski Program Edukacji Morskiej
3. Wstęp (informacje ogólne o programie):
Podstawowe założenie opiera się na powiązaniu podstaw programowych z zagadnieniami
wynikającymi z nadmorskiego położenia naszego regionu. Specyfika zadań
dydaktycznych, możliwych do realizacji w ramach programu, sprzyja zdobywaniu wiedzy
w sposób praktyczny oraz twórczemu rozwiązywaniu problemów; wpływa na
kształtowanie postaw i budowanie tożsamości młodych Pomorzan.
4. Cele (główny i szczegółowe):
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.

Metody/formy
realizacji

Nazwa działania

1.

Edukacyjny wyjazd na zajęcia do

Warsztaty szkolne

Marynarki Wojennej w Gdyni

Uczestnicy
Uczniowie

Przewidywany
termin
realizacji
1.12.2019

Szkoły
Podstawowej w
Zagórzycy

2.

Warsztaty marynistyczne

Warsztaty szkolne

Uczniowie

Luty/marzec

Szkoły

2020

Podstawowej w
Zagórzycy
3.

4.

Konkurs Fotografii Marynistycznej

Konkurs

Uczestnicy

10.03.2020

„Piękno Bałtyku”.

międzyszkolny

programu

Konkurs Literacki

Konkurs

Uczestnicy

”Morskie opowieści o fantastycznej

międzyszkolny

programu

Piknik międzyszkolny

Uczestnicy

Maj/czerwiec

programu

2020

30.04.2020

treści”
5.

Przystań Zagórzyca – piknik żeglarski.

6. Spodziewane efekty realizacji programu:


integracja środowiska lokalnego,



zainteresowanie ucznia tematyką marynistyczną,



poszerzenie wiadomości o Bałtyku,;



promocja szkoły,



stworzenie emocjonalnej więzi z morzem.



Galeria morska.



Organizacja pikniku.

7. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie):


rozwijanie zainteresowań marynistycznych,



poznanie fauny i flory Bałtyku,



zainteresowanie literaturą marynistyczną,



poszerzenie wiadomości z zakresu geografii, matematyki i fizyki.

Podpis szkolnego animatora edukacji morskiej
Agnieszka Trusiak

Podpis dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Robert Nowak

