Pomorski Program Edukacji Morskiej
Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku
2. Adres szkoły/placówki oświatowej:
76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 17
3. Tytuł programu:
Morskie peregrynacje czwórki
4. Wstęp (informacje ogólne o programie):
Program edukacji morskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku
„Morskie peregrynacje czwórki” integruje wiedzę z wielu przedmiotów jednocześnie ujmując
całościowe postrzeganie problematyki morsko-żeglarskiej w procesie edukacyjnym. Jego
zadaniem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukację morską, promowanie i
upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez szkoły. Specyfika zadań
możliwych do realizacji w ramach programu sprzyja zdobywaniu wiedzy w praktyczny
sposób. Umożliwia budowanie tożsamości uczniów szkoły jako młodych Pomorzan
związanych ze swoim regionem, a także wykorzystanie infrastruktury żeglarskiej oraz
potencjału podmiotów związanych z żeglarstwem i możliwości wynikających z położenia
geograficznego województwa pomorskiego.
5. Cele główny i szczegółowe:
Cele 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:
Lp.
1.

Realizacja innowacji

wycieczki,

uczniowie

Przewidywany
termin
realizacji
rok szkolny

pedagogicznej „Żegluje mały i

pogadanki,

klasy IVa

2018/2019

duży nawet w kałuży”

ćwiczenia, praca w

wycieczka do

uczniowie klas

IX 2018

Mariny w Ustce

IV i VI

Udział w Ogólnopolskim

nauka podstaw

uczniowie klas

Programie Edukacji Żeglarskiej

żeglarstwa i

IV i VI

PolSailing 2018

bezpieczeństwa

Nazwa działania

Metody/formy
realizacji

Uczestnicy

grupach, zbiorowa,
indywidualna
2.

3.

Ustecka Marina bez tajemnic

X 2018

nad wodą
4.

Doskonalenie zawodowe – sieć

udział w

nauczyciele:

rok szkolny

współpracy w ramach

szkoleniach

Joanna Kierul-

2018/2019

Pomorskiego Programu Edukacji

organizowanych

Cieslak

Morskiej

przez ODN w
Słupsku

5.

Udział w Mikołajkowym Pikniku

przybliżenie

uczniowie klas

Żeglarskim

tradycji morskich

IV i VI

6 XII 2018

poprzez zabawę
6.

Edukacja morska realizowana na

przeprowadzenie

Uczniowie i

zajęciach języka polskiego,

lekcji z

nauczyciele

matematyki, przyrody, geografii,

poszczególnych

poszczególnych

plastyki, muzyki, wychowania

przedmiotów, na

klas w SP4 w

fizycznego, zajęciach w świetlicy.

których

Słupsku

I – VI 2019

realizowana będzie
edukacja morska,
marynistyczna
7.

Wycieczka do Oceanarium w

wyjazdowe zajęcia

uczniowie klas

Gdyni

edukacyjne

IV, VI, VII

marzec 2019

poświęcone
tematyce morskiej
8.

Wycieczki tematyczne w ramach

zajęcia wyjazdowe

uczniowie SP4

edukacji morskiej
9.

Rok szkolny
2018/2019

Udział w Gali Piosenki

udział uczniów w

uczniowie SP4

Marynistycznej – Kobylnica 2018

konkursie,

w Słupsku

grudzień 2018

rozwijanie
zainteresowań,
zdolności
muzycznych
uczniów
10.

Konkurs plastyczny – Morze nasze konkurs szkolny

uczniowie SP4

marzec 2019
I – VI 2019

morze
11.

12.

13.

Spotkania z ciekawymi ludźmi

spotkania z ludźmi

uczniowie i

zajmującymi się tematyką morską

opowiadającymi o

nauczyciela

swoich pasjach

SP4 w Słupsku

warsztaty

uczniowie SP4

żeglarskie

w Słupsku

konkurs szkolny

uczniowie SP4

Udział w Pikniku żeglarskim
Literacki konkurs – Opowiem Ci
morską historię….

14.

Piknik integracyjny z rodzicami

piknik w Marinie

7. Spodziewane efekty realizacji programu:
- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły;
- rozwijanie kompetencji kluczowych w ciekawej formie;
- integracja środowiska lokalnego;
- poszerzenie wiadomości z zakresu edukacji morskiej;
- integracja uczniów w różnym wieku;

IV – VI 2019

w Słupsku

w Ustce

- promocja szkoły;

V 2019

uczniowie IVa

VI 2019

- zapobieganiu wykluczeniu społecznemu;
- kształtowanie pozytywnych postaw i emocji uczestników programu;
- pokazanie piękna środowiska lokalnego – Mała Ojczyzna;
- uzyskanie certyfikatu Pomorskiego Szkolnego Klubu Edukacji Morskiej w ramach PPEM;
- rozwój kompetencji zawodowych kadry szkoły.
8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie):
Wskaźniki twarde – uczniowie szkoły przez cały rok będą realizować elementy edukacji
morskiej
w ramach edukacji morskiej w różnej formie w szkole i poza nią.
Wskaźniki miękkie – wzrost świadomości rozwoju osobistego uczniów w związku ze
specyfika położenia Słupska i okolic, wzrost wiedzy i umiejętności żeglarskich, wzrost
pewności siebie uczniów, wzrost motywacji do dalszego rozwoju, wzrost aktywności
społecznej.

Podpis szkolnego animatora edukacji
morskiej
Joanna Kierul-Cieślak

Podpis dyrektora szkoły/placówki
oświatowej
Danuta Wyrwas

