Pomorski Program Edukacji Morskiej
Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej

1. Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Objeździe

2. Adres szkoły/placówki oświatowej:
Objazda 95, 76-211 Objazda

3. Tytuł programu:
„Jeszcze bliżej Bałtyku”

4. Wstęp (informacje ogólne o programie): Założeniem projektu jest powiązanie wiedzy i
umiejętności zdobywanymi w szkole z umiejętnościami rozwijanymi w trakcie zajęć
praktycznych. Przez cały rok szkolny uczniowie pod opieką nauczycieli zgłębiają
wybrane zagadnienia dotyczące tematyki morskiej, gromadzą i szeregują wiedzę na
dany temat, aby przedstawić ją w wybranej przez siebie, atrakcyjnej formie (projektu
w ramach Dni Kultury Szkolnej). Program związany jest także z promocją sportu, ma
za zadanie przybliżenie i popularyzację wśród uczniów tradycji morskiej, historii i
bogatego dziedzictwa ich regionu. Działania mają jeszcze pełniej przybliżyć naszym
uczniom morze i morskość, nauczyć zespołowej pracy i wytrwałości; kształtowanie
kompetencji kluczowych uczniów w ciekawej formie.
5. Cele (główny i szczegółowe):
Cel główny: Kształtowanie świadomości morskiej uczniów. Wszechstronny rozwój
uczniów 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.
Pokazanie, jakie możliwości daje życie w miejscowościach położonych nad Bałtykiem,
w taki sposób aby mogły z niego korzystać obecne i kolejne pokolenia.
Cele szczegółowe: Przybliżenie tradycji morskiej i dziedzictwa naszego regionu (Rowów i
okolic). Zachęcenie do uprawiania sportów wodnych m.in. żeglarstwa, do uprawiania

turystyki kajakowej. Poszerzanie wiedzy o faunie i florze Morza Bałtyckiego oraz terenów
położonych nad Bałtykiem, w tym przede wszystkim obszarów Słowińskiego Parku
Narodowego. Poznanie i sposoby zapobiegania zagrożeniom Bałtyku oraz terenów
nadmorskich i ich mieszkańców. Kontynuowanie i poszerzanie współpracy z instytucjami i
organizacjami zajmującymi się promowaniem oraz ochroną przyrody Bałtyku i terenów nad
Bałtykiem. Kształtowanie kompetencji kluczowych oraz świadomości morskiej

uczniów. Wykorzystanie kontaktów uczniów z morzem, jeziorami i rzekami w celu
kształtowania pożądanych cech ich osobowości. 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.
1.

Nazwa działania
Uroczystość nadania Sztandaru szkole

Metody/formy
realizacji

Uczestnicy

Uroczysty poranek

społeczność

związany z

szkolna,

oficjalnym nadaniem

zaproszeni

Szkole Podstawowej

goście, rodzice

Przewidywany
termin
realizacji
08. 02. 2019r.

w Objeździe imienia
Ludzi Morza oraz
przekazanie
poświęconego
Sztandaru.
2.

„Szkolny Dzień Kultury Morskiej” w

Projekty

Uczniowie klas

maj/czerwiec

ramach Szkolnych Dni Kultury

przygotowane i

IV-VIII i III gimn.

2019r.

odbywających się co roku w szkole.

zaprezentowane
przez uczniów

3.

Spotkanie z absolwentami naszej szkoły,

prelekcja/prezentacj

Uczniowie klas I- Luty 2019

obecnie uczniami Zespołu Szkół

a, (ewentualnie

IV SP

Morskich w Darłowie oraz Akademii

elementy orientacji

Morskiej w Gdyni.

zawodowej dla

uczniów klas
najstarszych)
4.

Nawiązanie współpracy z Centrum

Warsztaty z

Uczniowie klas

W ciągu roku

Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.

nawigacji (w CSMW

VII-VIII SP

szkolnego

w Ustce)
5.

Zacieśnienie współpracy ze Słowińskim

Lekcje muzealne w

Uczniowie klas I- Wg oferty, w

Parkiem Narodowym, Wodnym

parku, udział w

VI SP

Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym,

konkursach

Słowińską Grupą Rybacką.

plastycznych,

ciągu roku
szkolnego

spacery, rajdy
ścieżkami
dydaktycznymi,
pokazy ratownictwa
itp.
6.

Udział w XVIII Ogólnopolskim Konkursie

Szkolne eliminacje

Zainteresowani

Wg kalendarza

Dziennikarskim, XX Ogólnopolskim

do konkursów;

uczniowie

konkursów

Konkursie Plastycznym i XXIII Festiwalu

przygotowywanie

Piosenki Marynistycznej w ramach Łajby

prac literackich,

2019, a także IV Pomorskim Konkursie o

plastycznych,

Tytuł Mistrza Nawigacji.

przygotowanie

06.12.2018r.

wokalne; udział w
warsztatach
nawigacji
7.

Edukacyjny Mikołajkowy Piknik

Zajęcia z

Sześcioro

Żeglarski na sucho

żeglarstwa, gry i

uczniów z klas

zabawy żeglarskie,

VIII i III

naukę węzłów,
nazewnictwa

gimnazjum,
A. Glińska

żeglarskiego itp.
8.

Doskonalenie zawodowe – sieć

Udział w szkoleniu

Nauczyciel: M.

Wg kalendarza

współpracy w ramach Pomorskiego

organizowanym

Rozwadowska

szkoleń

Programu Edukacji Morskiej

przez ODN Słupsk
„Szanty i pieśni

kubryku”
9.

Spotkanie z rybakami z Rowów w

prelekcja/prezentacj

Uczniowie OP

ramach spotkań z ciekawymi osobami z

a

oraz klas I-V SP

Kwiecień 2019r.

naszej okolicy.

7. Spodziewane efekty realizacji programu:
Zwiększenie umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej w szkole. Nabycie
przez uczniów nowych umiejętności (np.wiązanie węzłów marynarskich). Zwiększenie
świadomości poczucia tożsamości regionalnej. Rozwój kompetencji zawodowych
nauczycieli. Integracja środowiska szkolnego z lokalną społecznością.

8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie):
Ewaluacji będzie podlegał nie tylko stopień realizacji założonych celów, ale także inne, często
nieplanowane efekty prowadzonych działań. Ewaluacja poszczególnych zajęć realizowanych w
ramach programu będzie prowadzona w formie słownej (dokonywanej na podstawie obserwacji
interakcji między poszczególnymi uczniami grup zadaniowych, ich działań oraz wypowiedzi.)

Podpis szkolnego animatora edukacji morskiej
Alicja Glińska

Podpis dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Jacek Goreński

