
Pomorski Program Edukacji Morskiej 
Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej 

ROK SZKOLNY: 2020/2021 
 

 
1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej: 

Zespół Szkół w Kępicach 

2. Adres szkoły/placówki oświatowej: 

77-230 Kępice ul. Szkolna 1 

3. Tytuł programu: 

Program Edukacji Morskiej „ Kępice pod żaglami” 

 

 

4. Wstęp (informacje ogólne o programie): 

 

Program edukacji morskiej skierowany jest do uczniów obu etapów 

edukacyjnych szkoły podstawowej. Jego założenia opierają się na powiązaniu nowej 

podstawy programowej z zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia 

naszego regionu. Łączy on wiedzę z wielu przedmiotów, ujmując całościowe 

postrzeganie problematyki morsko-żeglarskiej w procesie edukacyjnym.  Zadania 

realizowane w ramach programu mają rozwijać i przybliżać wiedzę o morzu i innych 

wodach naszego regionu, a także o tradycji i kulturze Pomorza. Forma i rodzaje 

działań dydaktycznych sprzyja zdobywaniu wiedzy w sposób praktyczny oraz 

kreatywnemu rozwiązywaniu problemów.  Struktura organizacyjna PPEM zapewnia 

dowolności w realizacji działań oraz wpływa na kształtowanie postaw integracyjnych 

ze środowiskiem lokalnym. 

 

5. Cele  

 

Cel główny:  

Wszechstronny rozwój uczniów, pogłębianie wiedzy o morzu i innych wodach, 

tradycji i kulturze morskiej  i możliwości wynikających z położenia geograficznego 

województwa pomorskiego. 

 

Cele szczegółowe: 

 budowania tożsamości pomorskiej uczniów;  

  kształtowanie u uczniów kompetencje kluczowych, wykorzystując nadmorskie 

położenie regionu, w tym akwenów (morze, rzeki, jeziora itp.); 

 wykorzystanie kontaktów uczniów z morzem, jeziorami i rzekami w celu 

kształtowania pożądanych cech ich osobowości 

 otwieranie uczniów na aktywne formy spędzania czasu związanego  

z nadmorską specyfiką 

 popularyzacja tematyki wodniackiej w środowisku lokalnym;  



 dzielenie się doświadczeniami z innymi przedstawicielami środowiska 

oświatowego 

 upowszechnianie dostępu uczniów do bazy klubów i szkółek 

 zaznajomienie młodzieży z możliwościami rozwoju zawodowego związanego z 

morzem 

 upowszechnianie żeglarstwa kwalifikowanego, wyczynowych sportów 

wodnych 

 wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie edukacji 

morskiej. 

 

 

6. Realizacja treści programu: 

Lp. Nazwa działania 
Metody/formy 
realizacji 

Uczestnicy 
Przewidywany 
termin 
realizacji 

1.  Przygotowanie plakatów na 

spotkanie Koła Edukacji Morskiej-

umieszczenie ich na Facebooku i 

stronie szkoły 

(lekcje informatyki) 

-pogadanka 

program graficzny 

Uczniowie  

nauczyciele 

luty 

2.  2. Spotkanie założycielskie Koła 

Edukacji Morskiej 

Teams/stacjonarnie Koło edukacji 

morskiej 

luty 

3.  Wiązanie węzłów – 

Koło edukacji morskiej  

- prezentacja  

- zajęcia praktyczne 

- film  

- pogadanka 

Koło edukacji 

morskiej 

marzec 

4.  Parki Narodowe naszego wybrzeża. 

Wystawa makiet w Bibliotece Miejskiej. 

(lekcje geografii, informatyki) 

-praca manualna-

makiety linii 

brzegowej 

wybranych parków 

,flora i fauna. 

 -prezentacje 

multimedialne 

-wystawa 

Uczniowie  

Nauczyciele 

Koło edukacji 

morskiej 

 

II semestr 

5.  Szkolny konkurs plastyczny na kartkę o 

tematyce morskiej. 

(edukacja wczesnoszkolna) 

-pogadanka 

-konkurs 

-praca indywidualna 

-wystawa 

Uczniowie  

nauczyciele 

marzec 



6.  Morskie zawody - prezentacja 

zawodów związanych z morzem. 

(godzina wychowawcza) 

-prezentacje 

multimedialne 

-pogadanka 

 

Uczniowie klas 

7 i 8 

 

marzec 

7.  Spotkanie z przedstawicielami OSP 

Kępice. 

 Rozmowa o wodnych zagrożeniach-

prezentacja sprzętu, pierwsza pomoc.  

-warsztaty  

-prelekcja 

Uczniowie 

Koło Edukacji 

Morskiej 

marzec 

8.  Morze Bałtyckie -charakterystyka. 

(lekcje geografii) 

-prezentacja 

-film 

-pogadanka 

Nauczyciele  

uczniowie 

marzec 

9.  Nauka szant i piosenek morskich. 

(lekcje muzyki) 

-nauka piosenek  Nauczyciele  

uczniowie 

marzec / 

kwiecień 

10.  Latarnie morskie naszego wybrzeża. 

 (lekcje geografii) 

-prezentacje 

-pogadanka 

 

Uczniowie 

nauczyciele 

kwiecień 

11.  Gminny konkurs plastyczny  

„Rzeka Wieprza oczami uczniów” 

Prace plastyczne wykonane dowolną 

techniką. 

(lekcje plastyki, 

edukacja wczesnoszkolna) 

 

-lekcje plastyki w 

plenerze 

-konkurs 

Klasy I-III 

IV-VIII 

kwiecień 

12.  Mila morska, węzeł – zamiana 

jednostek. 

(lekcje matematyki) 

- zadania tekstowe Uczniowie 

nauczyciel 

kwiecień 

13.  Flora i fauna Bałtyku- modele z 

plasteliny, modeliny. 

 

(edukacja wczesnoszkolna) 

-pogadanka  

-film 

-praca plastyczna 

-wystawa 

 

Uczniowie 

nauczyciele 

kwiecień 

14.  Wodne atrakcje turystyczne Gminy 

Kępice - wykonanie map. 

 

(lekcje geografii i techniki) 

- pogadanka  

- prezentacja  

- praca z mapą 

-praca plastyczna 

 

Uczniowie 

nauczyciele 

kwiecień/maj 



15.  Wystawa modeli żaglowców, statków- 

konkurs rodzinny. 

-konkurs 

-prace indywidualne  

-wystawa modeli 

Uczniowie  

rodzice 

maj/czerwiec 

16.  Udział w różnych formach 

doskonalenia zawodowego- sieć 

współpracy w ramach PPEM szkolenia 

nauczycieli według kalendarza ODN 

-szkolenia 

-warsztaty 

-spotkania 

Nauczyciele II semestr 

17.  Gry i zabawy interaktywne dotyczące 

edukacji morskiej. 

(zajęcia informatyczne- 

edukacja wczesnoszkolna) 

-gry interaktywne 

 

Uczniowie 

Nauczyciel 

informatyki 

II semestr 

18.  Gminny konkurs na wiersz o tematyce 

morskiej. 

(j. polski) 

-konkurs 

-pogadanka 

- praca indywidualna 

Uczniowie 

nauczyciele 

maj 

19.  Teoretyczne podstawy żeglowania. 

Zajęcia teoretyczno-praktyczne przy 

żaglówce . 

Kępicki Ośrodek Sportu i Rekraacji -

Sobótka. 

-prezentacje 

-film 

-pogadanka 

-zajęcia praktyczne 

Koło Edukacji 

Morskiej 

maj 

20.  Chmury, ich rodzaje, wpływ na pogodę. 

(lekcje przyrody) 

- prezentacja 

 - pogadanka 

 - zajęcia praktyczne 

 

Uczniowie 

Nauczyciel 

przyrody 

maj 

21.  „Piękno Jeziora Obłęskiego”– Szkolny 

konkurs fotograficzny . 

-konkurs 

-praca indywidualna 

uczniowie maj 

22.  Festiwal Piosenki Marynistycznej z 

okazji Dnia dziecka. 

Wykonanie piosenek w różnych 

językach, wystawa prac uczniowski, 

rozdanie nagród. 

(lekcje j. angielskiego j. 

niemieckiego) 

- prezentacja 

piosenek 

-wystawa 

Uczniowie  

Nauczyciele 

j. angielskiego, 

j. niemieckiego i 

muzyki 

Biblioteka 

Miejska 

czerwiec 

23.  Dbajmy o nasz region-kompozycja linii 

brzegowej Bałtyku z odpadów. 

(lekcje przyrody) 

-praca grupowa 

-pogadanka  

 

Uczniowie 

nauczyciel  

czerwiec 

24.  Piknik nad Jeziorem Obłęskim - pogadanka Koło Edukacji czerwiec 



Podsumowanie działań związanych z 

Edukacja Morską. 

-zajęcia praktyczne 

-zajęcia grupowe 

Morskiej 

Uczniowie 

nauczyciele 

 

 

 

7. Spodziewane efekty realizacji programu: 

 kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w ciekawej formie  

 rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli 

 wzbogacenie oferty edukacyjnej o tematykę marynistyczną 

 możliwość wymiany doświadczeń między placówkami realizującymi PPEM  

 integracja środowiska szkolnego i lokalnego 

 mobilizowanie rodziców do współpracy i podnoszenia kwalifikacji względem 

organizacji czasu wolnego swoim dzieciom 

 promocja szkoły 

 

8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie): 

Ewaluacji podlega stopień realizacji założonych celów, ale również inne, często 

nieplanowane skutki prowadzonych działań. 

Celem ewaluacji jest: 

 ocena tego, co zostało osiągnięte 

 gromadzenie danych, ich analiza 

 formułowanie wniosków w celu  podnoszenia jakości realizowanych działań  

  powstanie koła Edukacji Morskiej. 

 rozwój zainteresowań marynistycznych 

 poszerzenie wiadomości z zakresu geografii, matematyki ,biologii  

 zdjęcia,  plakaty, artykuły w prasie i szkolnych mediach 

 

 

Magdalena Budzyńska 

Podpis szkolnego animatora edukacji 

morskiej 

Jacek Plutowski 

Podpis dyrektora szkoły/placówki 

oświatowej 

 


