
Pomorski Program Edukacji Morskiej 
Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej 

 
 

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej: POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ 
IM.STANISŁAWA STASZICA W KŁANINIE 
2. Adres szkoły/placówki oświatowej: 
Ul. Szkolna 4  84-107 Kłanino 

3. Tytuł program : POMORSKI PROGRAM EDUKACJI MORSKIEJ W PZS W KŁANINIE 
4. Wstęp (informacje ogólne o programie): 

   ZAŁOŻENIA PROGRAMU: 

Realizacja podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów oraz zajęć 
dodatkowych z uwzględnieniem specyfiki regionu. Szeroko pojmowana tematyka 
morska ma być akcentowana w celu budowania tożsamości młodego pokolenia oraz 
kształtowania postaw w oparciu o nabywaną wiedzę, umiejętności oraz zajęcia 
praktyczne, wycieczki, jak również egzemplifikację. Program ma być realizowany na 
zajęciach obowiązkowych oraz zajęciach dodatkowych w ramach specjalności 
:dietetyka i aktywność fizyczna. 

          CEL GŁÓWNY : 
  Budowanie poczucia tożsamości lokalnej – kultury kaszubskiej i tradycji morskiej. 

  CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU: 

Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów klas pierwszych, integracja zespołu 
uczniów, wskazanie w realizowanych treściach podstaw programowych z 
przedmiotów (język polski, historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia, 
chemia, muzyka, język kaszubski, wychowanie fizyczne, religia, zajęcia z 
wychowawcą) tematyki, wynikającej ze specyfiki naszego regionu. Realizacja zajęć 
dodatkowych, poświęconych aktywności fizycznej, związanej z poznawaniem regionu 
oraz zajęć realizowanych „na wodzie”. 

 
 

5. Realizacja treści programu: 

LP. NAZWA DZIAŁANIA METODY/FORMY 
REALIZACJI 

UCZESTNICY 
 

PRZEWIDYWANY 

TERMIN 

REALIZACJI 

1. Język polski  
Sylwetki bohaterów/ 
motywy związane z 
morzem 

Muzeum Morskie w 
Gdańsku – lekcje 
muzealne; konkurs 
literacki 

Uczniowie klas 
pierwszych 
liceum 
 
 

II semestr 



2. Historia  
Ważne bitwy morskie, 
historia ważnych statków i 
żeglarzy. 
Podwodna mogiły Bałtyku. 
Dzieje ziemi puckiej 
związane z morzem – 
odzyskanie niepodległości 
i zaślubiny Polski z 
Morzem 

Wycieczka 
Pogadanki na lekcji. 

Uczniowie klas 
pierwszych 
liceum 
 
 

I semestr 

3. Muzyka  
Szanty i pieśni o tematyce 
morskiej 

Konkurs piosenki na 
pikniku „Młodego 
Żeglarza” 
Edukacja muzyczna 

Uczniowie klas 
pierwszych 
liceum 
 
 

II semestr 
 

4. Wychowanie fizyczne  
Biegi na orientację nad 
Zatoką Pucką 

Zawody w terenie  Uczniowie klas 
pierwszych 
liceum 
 
 

maj 
 

5. Biologia  
Zagrożenia związane z 
zanieczyszczeniem 
Bałtyku. Fauna i flora 
Bałtyku. 

Wycieczka  
„Błękitna szkoła „  

Uczniowie klas 
pierwszych 
liceum 
 
 

II semestr 

6. Geografia  
Atrakcje turystyczne 
krajów nadbałtyckich i 
kultura bursztynu. 
Porty Morza Bałtyckiego. 
Zjawiska pogodowe – 
wiry, trąby, trójkąt 
Bermudzki. 
 

Pogadanki na lekcji  Uczniowie klas 
pierwszych 
liceum 
 

 

II semestr 

7. Chemia  
Właściwości chemiczne 
wody morskiej. 
„Chemia” w Bałtyku.  
Ochrona wód. Bogactwa 
mineralne z dna Morza 
Bałtyckiego. 

Pogadanki na lekcji  Uczniowie klas 
pierwszych 
liceum 
 
 

II semestr 

8. Matematyka  
Nawigacja. 
Escape room „ NA FALI „ 

Konkurs szkolny Uczniowie klas 
pierwszych 
liceum 
 
 

II semestr 



9. Język kaszubski  
Sylwetki Kaszubów i ich 
związki z morzem (A. 
Necel ). MERK, warsztaty 
w Nadmorskim Parku 
Krajobrazowym. 

Wycieczka Uczniowie klas 
pierwszych 
liceum 
 
 

II semestr 

10. Religia  
Sanktuarium MB 
Swarzewskiej 

Wycieczka rowerowa Uczniowie klas 
pierwszych 
liceum 
 
 

maj 

11. Doradztwo zawodowe  
Zawody związane z 
morzem 

Dzień otwarty Stoczni Uczniowie klas 
pierwszych 
liceum 
 
 

 II semestr 

12. Fizyka  
Wiatry i prądy, kompas, 
kierunki świata 

Zajęcia w terenie Uczniowie klas 
pierwszych 
liceum 
 
 

II semestr 

13. Informatyka  
Logo „Wilka Morskiego” 

Konkurs Uczniowie klas 
pierwszych 
liceum 
 
 

II semestr 

14. „Biblioteka  
Piękno Bałtyku „ 

Konkurs fotograficzny 
Edukacja plastyczna 

Uczniowie klas 
pierwszych 
liceum 
 
 

II semestr 

  

     STRUKTURA PROGRAMU -  w ramach zajęć dodatkowych: dietetyka 

LP. NAZWA DZIAŁANIA METODY/FORMY 
REALIZACJI 

UCZESTNICY 
 

PRZEWIDYWANY 

TERMIN 

REALIZACJI 

1. 
 
 

Dietetyka   
Poznanie gatunków i 
wartości odżywczych ryb 
Morza Bałtyckiego  

wykład  
 

Uczniowie klas 
pierwszych liceum 
 

I semestr 

 

 

 



    STRUKTURA PROGRAMU -  w ramach zajęć dodatkowych: aktywność fizyczna 

LP. NAZWA DZIAŁANIA METODY/FORMY 
REALIZACJI 

UCZESTNICY 
 

PRZEWIDYWANY 

TERMIN 

REALIZACJI 

1. Aktywność fizyczna   
Zajęcia rekreacyjne na 
kajakach. Piknik Młodego 
Żeglarza , 

Zawody na kajakach. 
Stanica wodna w 
Swarzewie  

Uczniowie klas 
pierwszych liceum 
 
 

czerwiec 
 

2. Aktywność fizyczna   
Nauka węzłów 
żeglarskich  

Zajęcia w porcie 
rybackim  

Uczniowie klas 
pierwszych liceum 
 
 

kwiecień 

3. Aktywność fizyczna   
Biegi na orientację nad 
Morzem Bałtyckim 

Zawody w terenie Uczniowie klas 
pierwszych liceum 
 
 

maj 

4. Aktywność fizyczna   
Bezpieczne korzystanie z 
akwenów wodnych, 
doskonalenie 
umiejętności pływackich.  

Zajęcia na basenie  Uczniowie klas 
pierwszych liceum 
 
 

maj 

 

 Spodziewane efekty realizacji programu: 

 wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły; 

 promocja szkoły; 

 integracja uczniów różnych klas; 

 poznanie swojego najbliższego otoczenia –edukacja regionalna; 

 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. 
 

6. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie): 
 
Rezultaty projektu 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 podczas trwania różnych działań; 

 ewaluacja zadań zostanie przeprowadzona na koniec roku szkolnego 2019/2020 
 
 

 
Podpis szkolnego animatora edukacji morskiej 
                      Joanna Czaja                                                                             

 
Podpis dyrektora szkoły/placówki oświatowej 

                       Aldona Czerwińska 

 


