
Pomorski Program Edukacji Morskiej 

Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej 

 

 

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej: 

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Kraziewcza w Cedrach Małych 

2. Adres szkoły/placówki oświatowej: 

Ul. Żuławska 58, 83-020 Cedry Małe 

3. Tytuł programu: 

Program Edukacji Morskiej  

4. Wstęp (informacje ogólne o programie): 

Promocja żeglarstwa, sportowego trybu życia poprzez  wszechstronny rozwój uczniów.  

 

5. Cele (główny i szczegółowe): 

a) Cele główne, to: 

- wszechstronny rozwój poprzez wykorzystanie dorobku projektu 

edukacyjnego „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”, 

- zaszczepienie zamiłowania do morza i wód śródlądowych wśród dzieci, 

- wyrabianie nawyków bezpiecznego pobytu nad akwenami wodnymi oraz 

podczas aktywnego uczestnictwa w sportach wodnych.  

b) Cele szczegółowe, to: 

-  popularyzowanie wiedzy o walorach wodnych województwa i związanej z 

gospodarką morsko-rzeczną, 

- poznawanie i propagowanie tradycji morskich, obrzędów oraz etykiety 

żeglarskiej, 

-  kreowanie umiejętności pracy w zespole, 

- kształtowanie postaw osobowościowych uczniów (m.in. koleżeńskości, 

sumienności, rzetelności, punktualności, dokładności, posłuszeństwa, 

umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach), 

- upowszechnienie dostępu do bazy kajakarskiej i żeglarskiej, 

- wzmacnianie kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji morskiej. 

6. Realizacja treści programu: 



Lp. Nazwa działania Metody/formy realizacji Uczestnicy 
Przewidywany 

termin 
realizacji 

1.   Kształcenie 

przedmiotowe i integracja 

międzyprzedmiotowa.  

Zajęcia na różnych lekcjach 

z wykorzystaniem 

podstawy programowej 

 

Kl. – I- III 

Kl . IV-VIII 

 

 

Cały rok 

szkolny 

2.   

Współpraca z Żuławskim 

Ośrodkiem Kultury i Sportu w 

Cedrach Wielkich 

udział w konkursach 

plastycznych o tematyce 

marynistycznej, 

- udział w zajęciach 

edukacyjnych o tematyce 

morskiej. 

 

 

Kl. – I- III 

Kl . IV-VIII 

 

 

Cały rok 

szkolny 

3.  Współpraca z Mariną Żeglarską w 

Błotniku 

- udział w zajęciach 

żeglarskich na optymistach, 

- udział w zajęciach 

kajakarskich, 

- udział w rejsach 

organizowanych we 

współpracy Żeglugą 

Wiślaną po Martwej Wiśle, 

- udział w imprezach, 

regatach organizowanych 

w Błotniku. 

 

Kl. – I- III 

Kl . IV-VIII 

 

 

Cały rok 

szkolny 

4.  Wycieczka do Muzeum Zalewu 

Wiślanego 

 

wycieczka  

Kl . IV-VIII 

 

Maj 2020 

5.   

Zajęcia z Pierwszej Pomocy 

Przedmedycznej 

 

Warsztaty 

 

Kl. – I- III 

Kl . IV-VIII 

 

Czerwiec 2020 

 

7. Spodziewane efekty realizacji programu: 

- rozwinięcie pasji i zainteresowań związanych z żeglarstwem i morzem, 

- pogłębianie wiedzy, utrwalenie dotychczasowych działań, 



- wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej, 

- rozwinięcie szkółki żeglarskiej. 

8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie): 

- nawiązanie współpracy z lokalnymi organizacjami zajmującymi się żeglarstwem 

- wycieczka do Muzeum Zalewu Wiślanego, 

- rozwój zainteresowań związanych z żeglarstwem, promocja szkółki żeglarskiej w Błotniku, 

- propagowanie zdrowia i zajęcia edukacyjne z pierwszej pomocy. 

 

Podpis szkolnego animatora edukacji morskiej 

Joanna Trojnar 

 

Podpis dyrektora szkoły/placówki oświatowej 

Piotr Bukowski 

 


