
Pomorski Program Edukacji Morskiej 

Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej 

 

 

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żukowie 

2. Adres szkoły/placówki oświatowej: 

ul. Gdyńska 7a, 83-330 Żukowo 

3. Tytuł programu: 

 

„Czy tu, czy tam - morze w sercu mam” – program edukacji morskiej dla uczniów 

Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Żukowie 

 

4. Wstęp (informacje ogólne o programie): 

„W jednej kropli wody można odnaleźć wszystkie sekrety wszystkich oceanów.” 

– Kahil Gibran 

 

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego uwielbiają poznawać nowe 

sekrety otaczającego ich świata. Każda taka odkryta tajemnica jest odkryciem na miarę 

dopłynięcia przez odkrywców na nowy kontynent. Mały krok dla wielu jest wielkim krokiem dla 

uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne. Jednak chęć podejmowanych przez 

podopiecznych SOSW działań sprawia, że odkrywanie morskiego świata jest niezwykłym 

wydarzeniem.  

 

 

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; 



• 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. Nazwa działania 
Metody/formy 

realizacji 
Uczestnicy 

Przewidywany 

termin 

realizacji 

1.  Cotygodniowe wyjazdy na basen Zajęcia praktyczne 

w wodzie 

Wybrani 

uczniowie 

Cały rok 

szkolny 

2.  Przypomnienie uczniom tematyki 

morskej 

Sprawdzenie stanu 

wiedzy uczniów oraz 

wspólne wytyczenie 

ścieżki działań 

Wybrani 

uczniowie 

Październik 

2020r. 

3.  Ruch przez e-sporty Innowacja 

pedagogiczna 

w ramach zajęć 

z WFu 

Wybrani 

uczniowie 

Cały rok 

szkolny 

4.  Spotkanie z Młodzieżową Drużyną 

Strażacką – prezentacja sprzętu oraz 

rozmowa o wodnych zagrożeniach 

podczas 4 pór roku 

Warsztaty, prelekcja Uczniowie całej 

szkoły 

Październik 

2020r. 

5.  „Kółko morskie” Warsztaty 

plastyczne, 

muzyczne oraz 

zabawy ruchowe 

Chętni 

uczniowie 

Cały rok 

szkolny 

6.  „Z rybą dużą i małą” – warsztaty 

plastyczne 

Warsztaty Grupa uczniów 

klas I-VI 

Grudzień 

2020r. 

7.  Obchody Dnia Morza i Dnia Wody Świętowanie 

w placówce, 

warsztaty 

Wszyscy 

uczniowie 

Marzec 2021 r.  



tematyczne, zajęcia 

plastyczne oraz 

śpiewanie szant 

8.  Festyn „Jesteśmy wśród Was” – edycja 

morska 

Festyn gminny Chętni 

uczniowie 

Czerwiec 

2021r. 

9.  Spotkanie z grupą Wodnego 

Ratownictwa 

Spotkanie, pokaz Wybrani 

uczniowie 

Kwiecień/maj 

2021r. 

10.  „Susza i powódź”  Prelekcje edukacyjne Wszyscy 

uczniowie 

Maj 2021r. 

11.  Prace plastyczne o tematyce morskiej Prace plastyczne 

podczas zajęć 

świetlicowych  

Chętni 

uczniowie 

Cały rok 

szkolny 

12.  Warsztaty kulinarne „Gotowanie na 

statku?” 

Zajęcia kulinarne Klasy SPP II semestr roku 

szkolnego 

13.  Integracyjny Turniej Gier i Zabaw 

Ruchowych – edycja morska 

Zajęcia ruchowe  Wybrani 

uczniowie oraz 

zaproszeni 

goście z innych 

szkół 

Maj/czerwiec 

2021r. 

14.  Poznajemy miejsca związane z kulturą 

morską 

Zajęcia w terenie Wybrani 

uczniowie 

Cały rok 

szkolny 

15.  Morska edukacja dla nauczycieli Szkolenie 

zawodowe, formy 

doszkalające 

Chętnie 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

16.  Nauka szant i piosenek morskich Zajęcia muzyczne  Chętni 

uczniowie 

Cały rok 

szkolny 

 

7. Spodziewane efekty realizacji programu: 

• uzyskanie certyfikatu w ramach PPEM; 

• integracja uczniów różnych klas; 

• poznanie swojego najbliższego otoczenia – edukacja regionalna; 

• zaspokajanie potrzeb poznawczych uczniów; 

• poszerzanie zainteresowań uczniów; 

• poznawanie tajników żeglarstwa; 

• rozwój kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej placówki; 

• kształtowanie pozytywnych emocji wśród uczestników; 

• nawiązanie kontaktów i współpracy z instytucjami związanymi z morzem. 

 

8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie): 



Rezultaty zajęć w ramach PPEM będą badane poprzez: 

• Ankiety – podczas trwania programu oraz po jego zakończeniu, pozwolą one sprawdzić 

stopień satysfakcji z zajęć, a także stopień zdobytej wiedzy i umiejętności;  

• Obserwacje – obserwacja działań oraz zachowań uczniów; 

• Rozmowy – prowadzone sporadycznie podczas trwania działań; 

• Analiza dokumentów: karty wyjść i wycieczek, listy obecności, protokołów z działań. 

Monitoring działań będzie prowadzony na bieżąco podczas trwania programu. Natomiast 

ewaluacja zadań zostanie przeprowadzona na koniec roku szkolnego 2020/2021. 

 

 

 

Podpis szkolnego animatora edukacji morskiej 

 


