
1 

 

Pomorski Program Edukacji Morskiej 

Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej 

ROK SZKOLNY: 2020/2021 

 

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej: 

 

Parafialna Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Żukowie 

 

2. Adres szkoły/placówki oświatowej: 

 

83-330 Żukowo ul. Klasztorna 18  

 

3. Tytuł programu: 

 

Pomorski Program Edukacji Morskiej 

 

4. Wstęp (informacje ogólne o programie): 

 

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. 

 

5. Cele (główny i szczegółowe): 

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. Kształtowanie 

świadomości morskiej uczniów. 
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Cele szczegółowe: 

• Kształtowanie kompetencji kluczowych oraz świadomości morskiej  wśród uczniów; 

• Powiązanie podstaw programowych poszczególnych przedmiotów szkolnych z treściami 

morskimi; 

• Zaznajomienie młodzieży z możliwościami rozwoju zawodowego związanego z morzem; 

•  Wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie edukacji morskiej. 

 

6. Realizacja treści programu: 

 

Lp. Nazwa działania Metody/formy realizacji Uczestnicy 
Przewidywany 

termin 
realizacji 

1.  Elementy edukacji morskiej w 

nauczaniu ogólnym 

Przybliżanie zagadnień 

związanych z morzem na 

lekcjach poszczególnych 

przedmiotów 

Uczniowie, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

listopad 2020 

– czerwiec 

2021 

2.  Koło  Edukacji  Morskiej Zajęcia pozalekcyjne dla 

uczniów zainteresowanych 

tematyką morską 

Uczniowie, 

opiekun koła 

Listopad 2020 

–  Czerwiec  

2021 

3.  Pogoda i jej składniki. Przyrządy do 

pomiaru składników pogody. 

Wpływ pogody na działalność 

człowieka (przyroda) 

Prezentacja, film, burza 

mózgów 

uczniowie, 

nauczyciele 

Styczeń 2021 

4.  Co płynie, a co tonie? ( fizyka, 

chemia) 

Doświadczenia, 

eksperymentowanie 

uczniowie, 

nauczyciele 

Luty 2021 

5.  Słynni Żeglarze i ich dokonania 

(geografia) 

 

 

 Pogadanka, tworzenie 

plakatów,  prezentacji 

multimedialnych 

 

uczniowie, 

nauczyciele 

Marzec 2021 

6. 

 

Fauna i flora Bałtyku – Plastyczny 

Konkurs o tematyce morskiej  

Konkurs szkolny Chętni 

uczniowie 

Kwiecień 2021 
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Ludzie morza – zawody (cechy i 

predyspozycje) – zajęcia z 

doradztwa zawodowego 

Pogadanka, pokaz, 

wykorzystanie elementów 

„Mapa Karier” 

uczniowie, 

nauczyciele 

Maj 2021 

8. 

 

 

 

Razem chronimy Ziemię – o 

wpływie zanieczyszczeń mórz i 

oceanów na życie wszystkich 

mieszkańców Ziemi (lekcja 

przyrody) 

Praca zespołowa - burza 

mózgów. Prace 

indywidualne – prezentacja 

plakatów uczniowskich. 

uczniowie, 

nauczyciele 

Czerwiec  

2021 

9. 

 

 

 

Nauka szant i piosenek morskich  Zajęcia muzyczne Chętni 

uczniowie 

Cały rok 

szkolny 

2020/2021 

10. 

 

 

 

 

 

Morska edukacja dla nauczycieli Szkolenie zawodowe, różne 

formy doszkalające 

Chętni 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

2020/2021 

 

7. Spodziewane efekty realizacji programu: 

 

• Zainteresowanie ucznia tematyką marynistyczną; 

• Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki morskiej; 

• Dostęp do bazy materiałów wspierającą edukację morską; 

•  Wymiana doświadczeń między placówkami realizującymi Pomorski Program Edukacji 

Morskiej; 

• Rozwój kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej szkoły; 
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8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie): 

 

Ewaluacja zostanie przeprowadzana pod koniec roku szkolnego, po zakończeniu projektu. Ewaluacja 

ma na celu ocenić rezultaty końcowe jak i przebieg procesu. Uczniowie biorący udział w programie 

dostaną do uzupełniania ankietę, która pozwoli ocenić czy założone cele zostały osiągnięte. 

 

 

Podpis szkolnego animatora edukacji morskiej 

 

Podpis dyrektora szkoły/placówki oświatowej 

Aleksandra Migdał          Violetta Karszny 


