Pomorski Program Edukacji Morskiej
Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach
2. Adres szkoły/placówki oświatowej:
ul. Kubusia Puchatka 7, 83-340 Sierakowice
3. Tytuł programu:

4. Wstęp (informacje ogólne o programie):
Pomorski Program Edukacji Morskiej (PPEM) stanowi propozycję działań
skierowanych do pomorskich szkół oraz placówek oświatowych wszystkich
etapów kształcenia. Program integruje wiedzę z wielu przedmiotów, proponując
całościowe postrzeganie problematyki morsko-żeglarskiej w procesie
edukacyjnym.
Jego podstawowe założenie opiera się na powiązaniu podstaw programowych z
zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia naszego regionu. Specyfika zadań
dydaktycznych, możliwych do realizacji w ramach programu, sprzyja zdobywaniu wiedzy
w sposób praktyczny oraz twórczemu rozwiązywaniu problemów; wpływa na
kształtowanie postaw i budowanie tożsamości młodych Pomorzan.
Elastyczna struktura programu zapewnia przestrzeń sprzyjającą: autonomii
poszczególnych realizatorów, współpracy ze szkółkami, klubami żeglarskimi,
wzajemnemu wspieraniu się podczas realizacji wybranych działań oraz wzmacnianiu
pomorskiego potencjału edukacyjnego.
W roku obchodów jubileuszu 100-lecia Niepodległej Pomorski Program Edukacji Morskiej
pomoże sprostać wyzwaniu stojącemu przed województwem pomorskim, jakim jest
budowanie w społeczeństwie świadomości znaczenia gospodarki wodnej dla
zrównoważonego rozwoju województwa.
W trakcie realizacji PPEM nieodzowna będzie współpraca środowisk nauczycieli, jednostek
samorządów terytorialnych, klubów żeglarskich i innych instytucji zaangażowanych
w edukację morsko-żeglarską.

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
•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.

Nazwa działania
Przygotowanie plakatów na spotkanie Koła

Metody/formy
realizacji
Prace plastyczne

Edukacji morskiej
2.

Spotkanie założycielskie Koła Edukacji

Uczestnicy
Szkolne koło

Przewidywany
termin realizacji
Grudzień

wolontariatu
Spotkanie

Uczniowie SP1

06.12.2018

Zajęcia praktyczne

rodzice

Grudzień-

Morskiej
3.

Morsowanie w okolicznych jeziorach

kwiecień
4.

Kurs na patent żeglarza jachtowego

kurs

Uczniowie całej

Kwiecień-

szkoły

Czerwiec

5.

Kurs Opiekuna i Wychowawcy Kolonijnego

kurs

rodzice

Maj - Czerwiec

6.

Spływ kajakowy

Spływ

Czerwiec

Maj - Czerwiec

7.

Treningi żeglarskie w Gowidlinie

trening

Członkowie Koła

Maj-Czerwiec

8.

Wycieczka do Łeby do Centrum

wycieczka

Członkowie Koła

kwiecień

Ratownictwa Morskiego.
9.

Wycieczka do Redy do Aquaparku

Edukacji Morskiej
wycieczka

Członkowie Koła

Styczeń

Edukacji Morskiej
10.

Zwiedzanie 44 Bazy Lotnictwa Morskiego

Wycieczka

Marynarki Wojennej
11.

Wycieczka pod hasłem :Szlakiem latarni morskich

Członkowie Koła

Maj

Edukacji Morskiej
Wycieczka

Klasy IV

Maj

polskiego wybrzeża-od Jarosławca po Hel.

7. Spodziewane efekty realizacji programu:
Grupa ponad 20 osób (członkowie koła), zwiększy swoją wiedzę na temat możliwości dawanych przez pomorski
region.
- Przełamie bariery związane z wodą.
-Zwiększy swoje kompetencje w zakresie sportów wodnych.
- Zintegruje się w środowisku lokalnym oraz międzyszkolnym
- Pociągnie rodziców do współpracy i podnoszenia kwalifikacji względem organizacji czasu wolnego swoim
dzieciom poprzez udział w kursach.

8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie):
- badanie zadowolenia, poprzez ankietę online,
- listy obecności
- zdjęcia
- filmiki
- plakaty
- artykuły w prasie i szkolnych mediach

Podpis szkolnego animatora edukacji morskiej

Podpis dyrektora szkoły/placówki oświatowej

