Pomorski Program Edukacji Morskiej
Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej

1.Nazwa szkoły/placówki oświatowej:
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Bierkowie

2.Adres szkoły/placówki oświatowej:
Bierkowo, ul. Grodzka 89

3.Tytuł programu:
Mały i duży w morskiej podróży.

4.Wstęp (informacje ogólne o programie):
Szkolny program edukacji morskiej jest skierowany do wszystkich uczniów oraz
przedszkolaków z Punktu Przedszkolnego. Treści o tematyce morskiej będą
realizowane na różnych przedmiotach. Wszelkie działania w ramach programu
mają upowszechniać i przybliżać wiedzę o morzu oraz innych wodach naszego
regionu a także o tradycji i kulturze wynikającej z nadmorskiego położenia.

5.Cele (główny i szczegółowe):
Cel główny:
Wszechstronny rozwój uczniów, pogłębianie wiedzy o morzu i innych wodach,
tradycji i kulturze morskiej oraz możliwościach aktywnego spędzania czasu nad
wodą.

Cele szczegółowe:
- kształtowanie kompetencji kluczowych oraz świadomości morskiej uczniów
- powiązaniu treści przedmiotów szkolnych z treściami morskimi
- kontakt z morzem, jeziorami i rzekami w celu kształtowania pożądanych cech
ich osobowości;
- otwieranie uczniów na różne, aktywne formy spędzania wolnego czasu
związane z nadmorską specyfiką regionu;
-zaznajomienie uczniów z możliwościami zawodowymi związanymi z morzem;
-wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie edukacji
morskiej.

6. Realizacja treści programu:

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa działania

Metody
Formy
realizacji

Realizacja treści
programowych z
edukacji morskiej w
nauczaniu
przedmiotowym
Edukacja morskainnowacja.

Szkolne koło
plastyczne -moduł o
tematyce morskiej

Zajęcia
grupowe

Zajęcia
grupowe

Uczestnicy

Termin
realizacji

Wszyscy
uczniowie

Cały rok
szkolny
2019/2020

Klasa I

Cały rok
szkolny
2019/2020

Klasy I-III

Wybrany przez
nauczyciela
prowadzącego

4.

Szkolne koło
plastyczne- moduł o
tematyce morskiej

5.

Bal karnawałowy –
morskie przygody.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Zajęcia
grupowe

Klasy IV-VIII

Wszyscy
uczniowie
klasy 0-III
klasy IV-VIII

Prezentacje
przygotowane
przez uczniów
Wszyscy
Dni Morza
klas IV-VIII w
uczniowie
ramach
projektu
„Starsi uczą
młodszych”
prezentacja Uczniowie klas
Gminny konkurs
utworów o
0-III ze szkół
recytatorski
tematyce
podstawowych
morskiej
gminy Słupsk.
Wszyscy
Zajęcia z ratownikiem
prelekcja
uczniowie
WOPR

Udział w warsztatach
„Interdyscyplinarne
zabawy nawigacyjne
na mapie morskiej”

Udział w konkursie
„Mistrz nawigacji”

Udział w pikniku
morsko-żeglarskim

Wybrany przez
nauczyciela
prowadzącego

Semestr II

Semestr II

Semestr II

Semestr II

warsztaty

Nauczyciel
matematyki i
wybrani
Według
uczniowie klas harmonogramu
IV-VIII

konkurs

Wybrani
Według
uczniowie klas harmonogramu
IV-VIII

Zajęcia
praktyczne na
wodzie

Wybrani
uczniowie
klasy I

Semestr I

12.

Wycieczka do
Gdańska

wycieczka

Uczniowie klas
IV-VIII

Semestr II

Semestr II
13.

14.

15.

Rejs statkiem

Rodzinne warsztatytematyka morska.
Udział w konkursach
piosenki
marynistycznej
„Marina”, „Łajba”

Warsztaty
edukacyjne
warsztaty

konkurs

Piknik
integrujący
społeczność
szkolnątematyka
morskożeglarska

Klasy I-III

Uczniowie z
rodzicami
Klasa I

Semestr II

Według
Reprezentanci harmonogramu
szkoły

16.

Piknik rodzinny

17.

Rodzinny konkursmoja żaglówka.

konkurs

Uczniowie z
rodzicami

Semestr II

18.

Udział w różnych
formach
doskonalenia
zawodowego- sieć
współpracy w ramach
PPEM

szkolenia

nauczyciele

Według
kalendarza
ODN

Uczniowie klas
VII i VII

Semestr II

19.

Morskie zawody

Prezentacja
zawodów
związanych z
morzem w
ramach
doradztwa
zawodowego

Uczniowie z
rodzicami

Semestr II

7. Spodziewane efekty:
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły;
-promocja szkoły;
- uzyskanie przez szkołę certyfikatu w ramach PPEM
- poznanie swojego regionu
- integracja uczniów;

8. Ewaluacja:
Ewaluacji będą podlegały wszystkie cząstkowe działania wskazane w programie,
a także cały program edukacji morskiej w szkole. Należy ją przeprowadzić po
zakończeniu jego realizacji. Celem jej jest informacja o stopniu zrealizowanych
założonych celów. Ewaluacji dokonam w formie obserwacji, rozmów z uczniami
i nauczycielami.

Szkolny animator edukacji morskiej
Paula Wesołowska-Szmajda

Dyrektor szkoły
Krzysztof Plebanek

