Pomorski Program Edukacji Morskiej
Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej:
SZKOŁA PODSTAWOWA im. K. MAKUSZYŃSKIEGO W KOBYLNICY
2. Adres szkoły/placówki oświatowej:
76- 251 KOBYLNICA, UL. GŁÓWNA 63
3. Tytuł programu:
Z WODĄ I ŻAGLAMI ZA PAN BRAT
4. Wstęp (informacje ogólne o programie):
Zadaniem Programu jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukację morską,
promowanie lokalnych działań w tym zakresie i upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych
przez szkoły/placówki oświatowe oraz inne instytucje zaangażowane w edukację morsko-żeglarską, w
oparciu o własne środki finansowe i posiadane zasoby. Podstawowe założenie programu 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 uczniów Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Ważnym
elementem programu jest współpraca z klubami żeglarskimi, wzajemne wspieranie się podczas
realizacji wybranych działań oraz wzmacnianiu pomorskiego potencjału edukacyjnego. W roku
obchodów jubileuszu 100-lecia Niepodległej Pomorski Program Edukacji Morskiej pomoże sprostać
wyzwaniu, jakim jest budowanie w społeczeństwie świadomości znaczenia gospodarki wodnej dla
zrównoważonego rozwoju.
5. Cele (główny i szczegółowe):
Cel główny
•

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

•

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

1.

Udział w Ogólnopolskim Programie Nauka podstaw
Edukacji Żeglarskiej
żeglarstwa i
PolSailing 2018
bezpieczeństwa nad
wodą

2.

Organizacja V Pomorskiego
Festiwalu Piosenki Marynistycznej
MARINA 2018

3.

Doskonalenie zawodowe – sieć
kształcenia i współpracy w ramach
Pomorskiego Programu Edukacji
Morskiej

4.

Doskonalenie zawodowe –
szkolenie „Zabawy nawigacyjne na
mapie morskiej”

5.

Udział w Mikołajkowym Pikniku
Żeglarskim

6.

Edukacja morska i marynistyczna
realizowana na lekcjach
j.polskiego, matematyki, przyrody,
biologii, geografii, plastyki, muzyki
i wych.fizycznego oraz na zajęciach
świetlicowych
1. Poznajemy kraje
nadbałtyckie.
2. Gdzie można żeglować.
3. Fauna i flora Bałtyku.

Przeprowadzenie
festiwalu w
Gminnym Centrum
Kultury i Promocji w
Kobylnicy
Udział w
szkoleniach
organizowanych
przez ODN w
Słupsku
Udział w szkoleniu
organizowanym
przez ODN w
Słupsku
Przybliżenie tradycji
morskich poprzez
zabawę

Przeprowadzenie
lekcji z
poszczególnych
przedmiotów, na
których realizowana
będzie edukacja
marynistyczna

Uczestnicy

Przewidywany
termin
realizacji
IX – X 2018

uczniowie kl. 4a
marynistycznomatematycznej oraz
wychowawcy klasy
E.Matczak i instruktora
żeglarstwa M.Czabana
Zgłoszeni do konkursu 30 XI 2018
uczniowie z woj.
pomorskiego i
zachodniopomorskiego
Nauczyciele:
A.Bielecka,
B.Trofimowicz,
E.Matczak,
Ż.Miąskowska- Dusza,
M.Czaban, R.Przybyło,
J.Ploch
E.Matczak

25 IX 2018
04 XII 2018

uczniowie kl. 4a
marynistycznomatematycznej oraz
wychowawca klasy
E.Matczak i instruktor
żeglarstwa M.Czabana
Uczniowie i
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów w SP
Kobylnica

06 XII 2018

20 XI 2018

I – III 2019

4. Ssaki morskie i rzeczne.
5. Ryby morskie i rzeczne.
6. Niezwykłe zwierzęta
morskie.
7. Rafa koralowa.
8. Ptaki polskiego wybrzeża.
9. Posprzątajmy nasz świat –
Bałtyki wielkim
śmietnikiem.
10.Woda to skarb i życie.
11.Śladami wraków.
12.Praca na morzu.
13.Ryby bogactwem wód
Bałtyku.
14.Potrawy z ryb.
15.Słynni polscy żeglarze i ich
osiągnięcia.
16.Tradycyjna
kuchnia
mieszkańców
krajów
nadbałtyckich.
17.Ochrona wód Bałtyku.
18.Jacht naszych marzeń –
prace plastyczne.
19.Żeglarskie obyczaje.
20.Atrakcje wybrzeża Morza
Bałtyckiego.
21.Morskie
głębiny
–
tajemniczy świat..
22.Latarnie
morskie
–
wykonanie
planszy,
modeli,
malowanie
farbami i kredkami.
23.Szlaki kajakowe.
24.Wędkarstwo morskie i
rzeczne.
7.

Wycieczki

Wyjazdowe zajęcia
edukacyjne
poświęcone
tematyce morskiej i
żeglarskiej.

Uczniowie i
nauczyciele SP
Kobylnica

III- VI 2019

8.

Kobylnicki Konkurs Plastyczny o
tematyce morskiej 4-8 SP

S.Pilarek

IV – VI 2019

9.

Szkolny Konkurs plastyczny 1 – 3
SP o tematyce morskiej „Mój
wymarzony żaglowiec”

Rozwijanie
plastycznych
zainteresowań
wśród uczniów
Rozwijanie
plastycznych
Zainteresowań
wśród uczniów
Spotkanie uczniów z

A.Buczko

IV – VI 2019

M.Czaban

II – IV 2019

10. Spotkania z ciekawymi ludźmi,

zajmującymi się tematyką morską
w ramach akcji „Ludzie z pasją”
oraz z żeglarzami, mistrzami
sportu, olimpijczykami,
podróżnikami.

12. Szkolne koło edukacji morskiej i
żeglarskiej
1. Rys historyczny żeglarstwa
i etykieta żeglarska. Życie
na jachcie.

2. Bezpieczeństwo
na
jachcie.
Środki
bezpieczeństwa. Ubiór
żeglarza
i
higiena
żywienia. Prawo drogi
jachtów
żaglowych.
Zasady
bezpiecznego
manewrowania.
3. Budowa jachtu. Żagle.
Rodzaje żaglowców.
4. Dlaczego jacht nie tonie?

5. Dlaczego jacht płynie
pod
wiatr?
Oddziaływanie wiatru na
żagle. Wiatr rzeczywisty
i pozorny. Działanie
miecza oraz steru.
6. Kursy
jachtu
i
ustawienie
żagli
względem wiatru.
7. Gzie można żeglować ?
8. Żeglarstwo sportowe.

9. Meteorologia:
Posługiwanie się mapą
synoptyczną.
Rozpoznawanie chmur.
Skala
Beauforta.
Odbieranie komunikatu
meteorologicznego.
10. Nawigacja: Zapoznanie się
z
mapą
nawigacyjną.
Znajomość oznakowania.
Wyznaczanie punktu na
mapie.
Rozpoznawanie
obiektów namiarowych.
Wyznaczanie pozycji z
trzech
namiarów.
Podawanie
kursu
sternikowi.

ciekawymi ludźmi,
którzy opowiadają o
swoich pasjach

Edukacja morska i
żeglarska

E.Matczak
(nauczyciel
wspomagający
M.Czaban)

IX 2018 –
IV 2019

Prace bosmańskie.
1. Nauka
podstawowych
węzłów przydatnych w
żeglarstwie i ratownictwie:
płaski, szotowy, bram
szotowy,
ósemkowy,
knagowy,
ratowniczy,
wyblinka, związ huntera,
cumowniczy
żeglarski,
cumowniczy palowy.
2. Klar
na
jachcie
(buchtowanie
lin,
klarowanie lin).
KURS INERAKTYWNY
Ratownictwo.
Manewry odejścia i dojścia:
1. Przygotowanie grota do
postawienia.
2. Odejście od nabrzeża na
silniku.
3. Stawianie grota.
4. Stawianie genui lub foka.
5. Przygotowanie spinakera
do postawienia.
6. Zrzucanie grota.
7. Zrzucanie genui lub foka.
8. Dojście do nabrzeża na
silniku.
Manewry w trakcie żeglugi:
1. Manewrowanie z załogą.
Kotwiczenie, cumowanie.
2. Zmiana żagla przedniego.
3. Zakładanie refu.
4. Zwrot przez sztag i rufę.
5. Stawianie spinakera.
6. Zwrot przez rufę na
spinakerze.
7. Zrzucanie spinakera.
13
14
15

Udział w Pikniku żeglarskim na
Stawku Łabędzim
Udział w konkursie Mistrz
nawigacji
Rejsy redowe i zatokowe ( tylko w
przypadku pozyskaniu wsparcia
finansowego z projektów )

Warsztaty
żeglarskie
Konkurs
Praktyczne
szkolenia
uczestników

E. Matczak
M.Czaban
E. Matczak
J.Płoch
E. Matczak
M.Czaban

V 2019
2019
V - VI 2019

na
żaglowcach
czarterowanych od
innych armatorów.

Spodziewane efekty realizacji programu:
•

wzbogacenie oferty edukacyjnej

•

kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w ciekawej formie

•

rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli

•

możliwość wymiany doświadczeń między placówkami realizującymi PPEM

•

dostęp do bazy materiałów wspierających edukacje morską

•

integracja środowiska szkolnego z lokalną społecznością

•

promocja szkoły w Kobylnicy

•

wzrost rangi szkoły w Kobylnicy w środowisku lokalnym

•

przyznanie szkole certyfikatu i przyjęcie do elitarnego Pomorskiego Klubu Szkół Edukacji
Morskiej.

7. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie):
Po zakończeniu programu.

Podpis szkolnego animatora edukacji morskiej
Marek Czaban
.........................................................................

Podpis dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Ewa Solnikowska
........................................................................

