Pomorski Program Edukacji Morskiej
Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego
2. Adres szkoły/placówki oświatowej:
ul. Wróblewskiego 7, 76-270 Ustka
3. Tytuł programu:
Program edukacji morskiej „ Z morzem za pan brat”
4. Wstęp (informacje ogólne o programie):
Program edukacji morskiej SP 3 im. Gen. M. Zaruskiego w Ustce „Z
morzem za pan brat” integruje wiedzę z wielu przedmiotów, ujmując
całościowe postrzeganie problematyki morsko-żeglarskiej w procesie
edukacyjnym. Zadania realizowane w ramach programu sprzyjają
zdobywaniu wiedzy w sposób praktyczny oraz wpływają na kształtowanie
postaw integracyjnych ze środowiskiem lokalnym z uwzględnieniem
specyfiki nadmorskiego położenia. Program zakłada współpracę ze
szkółką żeglarską „Magola”, klubem żeglarskim „Opty” w Ustce oraz
wzajemne wspieranie się wszystkich placówek edukacyjnych w okolicy
podczas realizacji wybranych działań. W roku obchodów 100-lecia
Niepodległej Program edukacji morskiej realizowany na terenie szkoły
ma na celu uświadomienie młodzieży znaczenia, jakie ma bezpośredni
dostęp Polski do morza dla gospodarki kraju oraz świadomości
historycznej mieszkańców.

5. Cele (główny i szczegółowe):
Cel główny:

- wszechstronny rozwój uczniów SP 3 w Ustce poprzez prowadzenie na
terenie szkoły różnorodnych zajęć edukacyjnych związanych z tematyką
morską oraz wykorzystanie morskiej tradycji i możliwości wynikających z
położenia na linii brzegowej.
Cele szczegółowe:
- kształtowanie kompetencji kluczowych oraz świadomości morskiej
uczniów SP 3 w Ustce
- powiązanie podstaw programowych poszczególnych przedmiotów
szkolnych z zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia
naszego regionu
- wykorzystanie kontaktów uczniów z morzem, okolicznymi jeziorami i
rzekami w celu kształtowania samodzielności i charakteru młodego
człowieka
- oswajanie uczniów z formami spędzania wolnego czasu związanymi z
nadmorską specyfiką regionu
- zaznajomienie uczniów
związanego z morzem

z

możliwościami

- wskazywanie możliwości dostępu uczniów
żeglarskich w bezpośrednim sąsiedztwie

rozwoju
do

- upowszechnianie żeglarstwa oraz wyczynowych
dostosowanych do wieku i możliwości uczniów

zawodowego

klubów

i

sportów

szkółek
wodnych

- rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie edukacji
morskiej

6. Realizacja treści programu:

Przygotowanie i udział uczniów w

Metody/formy
realizacji
Zajęcia w ramach

Wybrani

Konkursie Piosenki Marynistycznej

kółka muzycznego

uczniowie klas

„Marina”

„Muszelki”

1-3 oraz 4-8

Zajęcia edukacyjne przybliżające

Zajęcia w ramach

Uczniowie klas

uczniom specyfikę aktywności

Koła Miłośników

1-3

związanych z morzem

Żeglarstwa

Lp.
1.

2.

Nazwa działania

Uczestnicy

Przewidywany
termin realizacji
październik/listopad

cały rok

„Ósemka”
3.

Zajęcia edukacyjne dotyczące

Zajęcia w ramach

Uczniowie kl.

wydarzenia historycznego zaślubin

edukacji społecznej-

3a

Polski z morzem

komiks, quiz,
wykład

listopad

4.

Wyrażanie emocji związanych z

Warsztaty

Uczniowie

kontaktem z morzem przez

plastyczne „Wiatr

kl.1a

najmłodszych

od morza” w

grudzień

Muzeum w Słupsku
5.

Przygotowanie i udział uczniów w

Koło muzyczne

Wybrani

Festiwalu Piosenki Marynistycznej

„Muszelki „i „Małe

uczniowie klas

„Łajba 2019” oraz Ogólnopolskim

Muszelki”, koło

1-8

Konkursie Dziennikarskim i

polonistyczne ,

Ogólnopolskim Konkursie

zajęcia świetlicowe

październik-marzec

Plastycznym
6.

Udział w Ogólnopolskim Konkursie

Koło plastyczne,

wybrani

Plastycznym „Barwy morza”

zajęcia świetlicowe

uczniowie klas

luty/marzec

1-8
7.

Recytacja wierszy o tematyce

Koło polonistyczne,

wybrani

morskiej podczas Szkolnego

zajęcia świetlicowe

uczniowie klas

Konkursu Recytatorskiego
8.

styczeń

1-8

Zajęcia żeglarskie w Centrum

Centrum Sportów

wybrani

październik/listopad,

Sportów Wodnych „Opty” w Ustce,

Wodnych „Opty”

uczniowie klas

kwiecień/czerwiec

nauka węzłów żeglarskich, badanie

1-3

siły wiatru
9.

Wyjazd integracyjny nad jezioro z

wycieczka

wybrani

klubem „Magola” ,pływanie na

całodniowa

uczniowie klas

łódkach klasy „Optimist”

10.

maj/czerwiec

1-3

Piknik integracyjny z rodzicami –

piknik integracyjny

wybrani

wykonanie wspólnej pracy

na terenie szkoły

uczniowie

zajęcia edukacyjne

wszyscy

czerwiec

przestrzennej o tematyce morskiej
11.

wprowadzenie tematyki morskiej do
podstawy programowej wszystkich
przedmiotów obowiązujących w
szkole

7. Spodziewane efekty realizacji programu:

uczniowie

cały rok

- przybliżenie uczniom korzyści związanych z bezpośrednim dostępem
miejscowości Ustka do morza dla ich rozwoju zawodowego i osobistego
- promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego w klubach żeglarskich
oraz zaangażowanie w działania promujące tematykę morską (udział w
konkursach i przedsięwzięciach na skalę lokalną i ogólnopolską)
- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły
- kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w ciekawej formie
- rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli
- możliwość wymiany doświadczeń dotyczących realizacji zadań
związanych z tematyką morską między placówkami edukacyjnymi
- dostęp do bazy materiałów wspierających edukacje morską
- integracja środowiska szkolnego z lokalną społecznością
- promocja szkoły
8.

Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie):
Wskaźniki twarde – wszyscy uczniowie szkoły przez cały rok realizować

będą elementy edukacji morskiej w ramach zajęć edukacyjnych prowadzonych
w SP 3 w Ustce ; wybrani uczniowie wezmą udział w konkursach, wyjazdach i
innych aktywnościach związanych z promocją tematyki morskiej na terenie
szkoły i poza nią
Wskaźniki miękkie - wzrost świadomości rozwoju zawodowego i
osobistego w związku ze specyfiką położenia Ustki i okolic, - wzrost wiedzy i
umiejętności żeglarskich, - wykorzystanie możliwości jakie daje edukacja
morska w zakresie aktywnego i pożytecznego spędzania czasu,- poprawa
umiejętności komunikacyjnych, – wzrost pewności siebie,– wzrost motywacji
do dalszego rozwoju w tym kierunku ,– wzrost aktywności społecznej

Podpis szkolnego animatora edukacji

Podpis dyrektora szkoły/placówki

morskiej

oświatowej

Joanna Puć

Elżbieta Mey - Wysocka

