Pomorski Program Edukacji Morskiej
Program edukacji morskiej
„Wodnik”

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej: Szkoła Podstawowa nr 7 im. „mjr Mieczysława Słabego”
w Gdańsku
2. Adres szkoły/placówki oświatowej: 80-298 Gdańsk, ul. Mjr. Mieczysława Słabego 6
3. Tytuł programu:
„Wodnik”
4. Wstęp (informacje ogólne o programie):
Podstawowym założeniem programu jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia
oraz wielostronne i wieloaspektowe poznawanie otaczającej rzeczywistości, umożliwiające
stosowanie różnych form działalności.
Szczególnie ważnym zadaniem jest rozwijanie naturalnej potrzeby wielowymiarowego poznawania
przez ucznia świata i siebie w bezpośrednim kontakcie z rzeczywistością. Zatem ważne
jest budzenie zaciekawienia ucznia otaczającą go rzeczywistością i umożliwienie mu poznawania
jej poprzez obserwowanie, odkrywanie, przeżywanie, przekształcanie i eksperymentowanie.
Działania te prowadzą do rozwoju zainteresowań, dużego zaangażowania uczniów w procesie
uczenia się, motywowania ich do działania oraz kształtowania postaw i umiejętności badawczych.
Uczniowie poznają praktyczną wiedzę, doświadczają emocji, radości i zaspokajają swą ciekawość.
Uczniom należy pomóc w rozumieniu świata i jego kultury, w kształtowaniu poglądów swoich
i rozumieniu poglądów innych ludzi. Istotną rolę odgrywa przygotowanie uczniów
do współtworzenia świata i odnajdowania w nim swojego miejsca.
Poprzez wychowanie morskie uczniowie poznają otaczający świat w kontakcie z różnymi
środowiskami. Są to: środowisko rodzinne, klasowe, szkolne, lokalne, regionu, kraju ojczystego,
Europy czy świata. W okresie tym u uczniów wyrabiają się nawyki, a te są fundamentem przyszłych
działań i kształtują przyszły styl życia. Niezwykle ważną sprawą jest ochrona zasobów wodnych
naszej Planety. Uczniowie muszą wiedzieć, jakie zagrożenia niesie rozwój cywilizacji, a zatem
istnieje konieczność wdrażania ich do zajmowania własnego stanowiska wobec problemów
środowiska oraz aktywnego uczestnictwa w ich rozwiązywaniu.
Ideą przewodnią jest ukazywanie uczniom scalonego obrazu świata a proces kształcenia przebiega
wokół szeroko rozumianej edukacji morskiej.
5. Cele :
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;
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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;
 doskonalenie umiejętności organizowania bezpiecznych zabaw na wodzie i nad wodą;
 popularyzacja historii i tradycji morskich;
 rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, ukazywanie jej piękna oraz wdrażanie do jej ochrony
i szanowania;
6. Realizacja treści programu:
Lp.

Nazwa działania

Metody/formy
realizacji

Uczestnicy

Przewidywany
termin
realizacji
luty/marzec

1.

Przewodnik – Morskie
elementy krajobrazu
Trójmiasta

prezentacja
multimedialna

Uczniowie klas
0 - III

2.

Przewodnik – Miasta
Polskiego Wybrzeża

prezentacja
multimedialna

Uczniowie klas
IV-VI

luty/marzec

3.

Przewodnik – Państwa leżące prezentacja
nad Bałtykiem
multimedialna

Uczniowie klas
VII - VIII

luty/marzec

4.

Spotkania edukacyjne
z ludźmi morza

pogadanka,
lekcje muzealne
Uczniowie klas
Spotkania organizują 0 - VIII
wychowawcy klas,
odpowiednio
dobierając tematykę
i zakres
materiałowy.

przynajmniej
raz w roku
szkolnym,
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5.

Sejmik morski
- Praca ludzi związanych z
morzem
- Ekologia morza

referaty,
zajęcia otwarte,
debata,

uczniowie klas
0 - VIII

organizowane
przy okazji
ważnych
rocznic
związanych
z morzem

6.

Eksperymenty wodne

doświadczenia
chemiczne i fizyczne

uczniowie klas
VII - VIII

przynajmniej
raz w roku
szkolnym,

7.

ABC morza

słownik polskoangielski

uczniowie klas
IV-VIII

cały rok

wycieczki, lekcje
muzealne

uczniowie klas
0-VIII

Książka Kucharska

uczniowie klas
IV-VIII

cały rok

przygotowanie
i degustacja potraw

uczniowie klas
0-VIII

Dni Otwarte
Szkoły

Konkurs plastyczny
„Latarnie Morskie
Polskiego
Wybrzeża”.

uczniowie klas
0 - VIII

październik/

Festiwal Piosenki
Morskiej „Muszelka”

uczniowie klas
0- III

maj

Konkurs Literacki
„Morskie
Opowieści”.

uczniowie klas
IV-VIII

maj

zajęcia na basenie –
nauka pływania

uczniowie klas
I-VI

cały rok

praktyczne zajęcia
na wodzie

uczniowie klas
IV-VIII

kwiecień/
maj/czerwiec

8.

Kuchnia krajów
nadbałtyckich

9.

Aktywność artystyczna

10. Aktywność sportowa

7.







listopad

Spodziewane efekty realizacji programu:
wzbogacenie oferty edukacyjnej;
aktywny udział w życiu społeczności szkolnej i lokalnej;
poszerzenie kręgu zainteresowań;
wyrażanie siebie w różnych dziedzinach i formach artystycznych;
nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w codziennym życiu;
poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji morskiej;
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8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie):
Cel ewaluacji:



pozyskanie informacji o tym, czy oferta edukacyjna odpowiada potrzebom uczniów naszej
szkoły i jak wpływa na rozwój ich wiedzy i umiejętności kluczowych.

Pytania kluczowe:
 Czy tematyka dostosowana jest do potrzeb i możliwości uczniów?


W jaki sposób monitoruje się realizację działań?

Metody i techniki badawcze:
 wywiad grupowy



badania ankietowe
analiza dokumentacji (sprawozdania nauczycieli, protokoły konkursów, scenariusze zajęć, itp)

Danuta Sadowska-Barankiewicz
Podpis szkolnego animatora edukacji morskiej

Mirosława Krause
Podpis dyrektora szkoły/placówki oświatowej
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