
Pomorski Program Edukacji Morskiej 
 

Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej 
 
 
 
 

 

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej: 

Szkoła Podstawowa w Zaleskich 

2. Adres szkoły/placówki oświatowej: 
 

Zaleskie 28, 76-270 USTKA 
 

3. Tytuł programu: 
 

EDUKACJA MORSKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALESKICH 
 

4. Wstęp (informacje ogólne o programie): 
 

„Pomorski Program Edukacji Morskiej” jest to program który daje uczniom 

możliwość rozwijania zainteresowań tematyką morską. Uczestnictwo w programie jest 

dla naszych uczniów kontynuacją Edukacji Morskiej zapoczątkowanej wcześniejszym 

udziałem w konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji. „Specyfika programu”, jego charakter 

oraz treści dydaktyczne służyć będą kształtowaniu społecznej postawy uczniów a także 

rozszerzaniu szeroko pojętej wiedzy o tematyce morskiej. 
 

5. Cele (główny i szczegółowe): 
 

 Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa i kultury morskiej,


 Kształtowanie kompetencji kluczowych oraz świadomości morskiej uczniów,


 Zaznajomienie uczniów z możliwościami zawodowymi związanymi z morzem,


 Powiązanie treści przedmiotów szkolnych z treściami morskimi,


 Wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie 

edukacji morskiej


6. Realizacja treści programu: 
 

Lp. 
 

Metody/formy 
 Przewidywany 

Nazwa działania Uczestnicy termin 
realizacji  

   
realizacji     

1. 

Powołanie szkolnego 

koordynatora edukacji 

morskiej  

Magdalena Szałek – 
nauczycielka matematyki Wrzesień 2020r  

     

     

     

     



   2. 

 

Realizacja treści 

programowych edukacji 

morskiej w nauczaniu 

przedmiotowym 

  Wszyscy uczniowie Cały rok szkolny  

3. 

Piknik żeglarski na  

terenie na terenie bazy 

CSW „OPTY Ustka” 

 oraz w porcie Ustka i na 

akwenie Morza 

Bałtyckiego Piknik żeglarski 

Koordynator Magdalena 

Szałek  

Wychowawczyni klasy IV 

Marta Miotk Wrzesień 2020 

4. Doskonalenie zawodowe Udział w Nauczycielka/koordynator Cały rok szkolny 

 – sieć kształcenia i szkoleniach Magdalena Szałek  

 współpracy w ramach organizowanych   

 Pomorskiego Programu przez ODN w   

 Edukacji Morskiej Słupsku   
     

5. Udział w konkursie Konkurs Uczniowie kl. IV-VIII XI 2020 

 plastycznym ŁAJBA    

     
     

6. Udział w konkursie Konkurs Uczniowie kl. IV - VIII  

 dziennikarskim    
     

7. Interdyscyplinarne Warsztaty – Zainteresowani uczniowie Cały rok szkolny 

 zabawy nawigacyjne na udział w – warsztaty  

 mapie morskiej - Słupsk szkoleniach przygotowujące do  

  organizowanych Wojewódzkiego  

  przez ODN w Konkursu o Tytuł Mistrza  

  Słupsku Nawigacji  

     

8. Edukacja morska Przeprowadzone Uczniowie i nauczyciele Cały rok szkolny 

 realizowana na lekcjach: lekcje poszczególnych  

 geografii, plastyki, tematyczne przedmiotów  

 mużyki, przyrody związane z   

  edukacją morską   

  z poszczególnych   

  przedmiotów   
     

9. Wojewódzki V Pomorski Konkurs Magdalena Szałek  

 Konkurs o Tytuł Mistrza wojewódzki   

 Nawigacji    

     

     

     

     

     

     

     



10. Słynni żeglarze Plakaty Klasy IV - VIII Kwiecień 2021 

  Prezentacja   

  multimedialna   
     

11. Spotkanie z Kapitanem Zajęcia Klasy IV  - VIII Maj 2021 

 Żeglugi Wielkiej edukacyjne   
     

12. Nauka wiązania węzłów Zajęcia Klasy IV – VIII Maj 2021 

 żeglarskich edukacyjne   
     

13. Szkolny koncert muzyki  Szkolny Zespół wokalny Maj 2021 

 morskiej i żeglarskiej.  Wiolinki  
     

14. Szlakiem Latarni Konkurs szkolny Wszyscy uczniowie Maj 2021 

 Morskich    
     

 
 

7. Spodziewane efekty realizacji programu: 
 

 Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa i kultury morskiej,


 Rozwijanie zainteresowań uczniów,


 Dostęp do bazy materiałów wspierającą edukację morską,


 Integracja środowiska szkolnego z lokalną społecznością,


 Wymiana doświadczeń między placówkami realizującymi Pomorski Program
 

 

8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie): 
 

Ewaluacja poszczególnych elementów składowych oraz całości programu edukacji morskiej 

stanowi nieodzowny element pozwalający uzyskać informację zwrotną o stopniu rozwoju 

kompetencji kluczowych u uczniów. Ich analiza i formułowanie wniosków, pozwoli na stałe 

podnoszenie jakości realizowanych działań. Ewaluacji podlega stopień realizacji założonych 

celów. Celem ewaluacji jest ocena tego, co zostało osiągnięte, sformułowanie wniosków 

pomocnych przy planowaniu kolejnych projektów. 
 
Ewaluacja przeprowadzona zostanie na podstawie efektów działalności uczniów - 

wykonanych prac, przeprowadzonych konkursów oraz działań praktycznych. 

 
 
Stopień realizacji programu uzależniony jest od 
sytuacji epidemiologicznej w Polsce. 
 

 

 

Podpis szkolnego animatora edukacji 

morskiej 

Magdalena Szałek 

 
 
 

 

 

Podpis dyrektora 

szkoły/placówki oświatowej 


