Pomorski Program Edukacji Morskiej
Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej:
GDYŃSKA SZKOŁA SPOŁECZNA
2. Adres szkoły/placówki oświatowej:
ul. Kapitańska 37, 81-249 Gdynia
3. Tytuł programu:
BLIŻEJ MORZA
4. Wstęp (informacje ogólne o programie):
Gdynia, miasto położone bezpośrednio nad morzem, a jej mieszkańcy często mało o nim wiedzą, rzadko
korzystają z jego szerokiego wachlarza możliwości, a często ich działania mu szkodzą. Program edukacji morskiej
w naszej szkole ma pomóc zaradzić tym problemom. Czym skorupka za młodu nasiąknie… ;)
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
 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:
Nazwa działania

Metody/formy
realizacji

zapoznanie uczniów

zajęcia

z różnorodną tematyką morską

grupowe/projektowe

prace plastyczne o tematyce

zajęcia

morskiej – szkolny konkurs

grupowe/projektowe

Lp.

1.

2.

„Interdyscyplinarne zabawy

udział w warsztatach

nawigacyjne na mapie morskiej”

4.

5.

6.

Geofakultet – fakultet geograficzny

Kółko przyrodnicze – Bliżej morza

szkolna strona internetowa
www.gss.edu.pl

Zielona Szkoła

zajęcia
grupowe/projektowe

zajęcia
grupowe/projektowe

umieszczanie
aktualności na
stronie

warsztaty z nauką
tworzenia węzłów

8.

Biwak żeglarski

szkolny

klas

2018/19

uczniowie
i nauczyciel

kwiecień 2019

plastyki

uczniowie

styczeń-luty

z nauczycielem

2019

prowadzącym

zajęcia sportowe +
7.

i wychowawcy

Uczestnicy

wybrani

Udział w warsztatach i konkursie
3.

uczniowie

Przewidywany
termin
realizacji
cały rok

nauka żeglarstwa od
podstaw

uczniowie +

cały rok

nauczyciel

szkolny

geografii

2018/19

uczniowie
i nauczyciel
przyrody
uczniowie i
administrator
szkolnej strony
internetowej

2 semestr
2018/19

cały rok
szkolny
2018/19

uczniowie i
nauczyciel
wychowania

maj 2019

fizycznego
uczniowie i
instruktorzy
żeglarstwa

7. Spodziewane efekty realizacji programu:


wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły;



promocja szkoły;



uzyskanie certyfikatu w ramach PPEM;



integracja uczniów różnych klas;



poznanie swojego najbliższego otoczenia – edukacja regionalna;

czerwiec 2019



zaspokajanie potrzeb poznawczych uczniów;



poszerzanie zainteresowań uczniów;



poznawanie tajników żeglarstwa;



rozwój kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej placówki;



kształtowanie pozytywnych emocji wśród uczestników;



nawiązanie kontaktów i współpracy z instytucjami związanymi z morzem.

8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie):

Rezultaty projektu będą badane poprzez:


ankiety – podczas trwania programu oraz po jego zakończeniu, pozwolą one sprawdzić stopień
satysfakcji z zajęć, a także stopień zdobytej wiedzy i umiejętności;



obserwacje – obserwacja działań oraz zachowań uczniów;



rozmowy – prowadzone podczas trwania różnych działań;



analiza dokumentów: karty wyjść i wycieczek, listy obecności, protokołów z działań;



monitoring działań będzie prowadzony na bieżąco podczas trwania programu;



ewaluacja zadań zostanie przeprowadzona na koniec roku szkolnego 2018/2019.

Szkolny animator edukacji morskiej

Dyrektor szkoły

Kamila Schwarz

Małgorzata Kusyk

