
Pomorski Program Edukacji Morskiej 

Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej 

 

 

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej: 

Szkoła Podstawowa nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku 

2. Adres szkoły/placówki oświatowej: 

Gdańsk 80-180, ul. Wielkopolska 20 

3. Tytuł programu: 

 „Łostowice bliżej morza” 

4. Wstęp (informacje ogólne o programie): 

Program „Łostowice bliżej morza” został stworzony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 86 im. prof. 

Jerzego Sampa w Gdańsku w celu przybliżenia i popularyzacji morskich tradycji i bogatego dziedzic-

twa Gdańska. 

5. Cele (główny i szczegółowe): 

Główny: wszechstronny rozwój uczniów poprzez wykorzystanie nadmorskiego położenia Gdańska. 

Szczegółowe:  

- kształtowanie kompetencji kluczowych oraz świadomości morskiej uczniów, 

- rozwój wewnętrzny uczniów i nauczycieli, 

- powiązanie podstaw programowych poszczególnych przedmiotów szkolnych z zagadnieniami wynika-

jącymi z nadmorskiego położenia Gdańska, 

- zaznajomienie uczniów z aktywnymi formami spędzania wolnego czasu nad akwenami wodnymi, 

- zaznajomienie młodzieży z możliwościami rozwoju zawodowego związanego z morzem. 

 

6. Realizacja treści programu: 

Lp. Nazwa działania Metody/formy realizacji Uczestnicy 
Przewidywany 
termin reali-

zacji 

1.  Elementy edukacji morskiej w 
nauczaniu ogólnym 

Przybliżanie zagadnień zwią-
zanych z morzem na lekcjach 
poszczególnych przedmiotów 

uczniowie klas 
IV – VIII, nau-
czyciele, wy-
chowawcy 

wrzesień 2018 
– maj 2019 

2.  Klub Edukacji Morskiej Zajęcia pozalekcyjne dla 
uczniów zainteresowanych 
tematyką morską  

uczniowie klas 
IV – VIII, opie-
kun koła 

wrzesień 2018 
– maj 2019 

3.  Sobotnie spacery śladami pa-
trona szkoły 

wyjścia turystyczno-
historyczno-krajoznawcze 
przybliżające związki Gdańska 
z morzem 

uczniowie, ro-
dzice, nauczy-
ciele 

wrzesień 2018 
– maj 2019 



4.  IV edycja Wojewódzkiego Kon-
kursu Wiedzy o Morzu Bałtyc-
kim 

Organizacja konkursu wiedzy 
dla uczniów klas V-VIII z woje-
wództwa pomorskiego 

reprezentanci 
szkół podsta-
wowych woje-
wództwa po-
morskiego 

22.03.2019 

5.  Zajęcia wodne Udział uczniów w różnorod-
nych zajęciach wodnych (kaja-
ki, Optimist, jachty kabinowe, 
żaglowce) we współpracy z 
Fundacją Gdańską 

uczniowie klas 
IV – VIII, nau-
czyciele 

maj-czerwiec 
2019 

6.  Doradztwo zawodowe Zajęcia z preorientacji zawo-
dowej: w jakich zawodach 
związanych z morzem można 
pracować? 

uczniowie klas 
VIII, nauczyciele 

luty – maj 
2019 

7.  Spotkania z ludźmi morza Udział w cyklu spotkań z oso-
bami związanymi z wodą 
(sportowcy, trenerzy, pracow-
nicy zawodów morskich…) 

uczniowie klas 
IV – VIII, nau-
czyciele 

styczeń – maj 
2019 

8.  Rozwój kompetencji zawodo-
wych nauczycieli 

Udział w różnorodnych for-
mach doskonalenia zawodo-
wego, samokształcenie 

nauczyciele cały czas 
trwania PPEM 

 

7. Spodziewane efekty realizacji programu: 

- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, 

- integracja uczniów, 

- kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów, 

- zmiana postaw wśród uczestników programu, 

- poszerzenie wiedzy uczniów o możliwości wyboru drogi zawodowej związanej z morzem, 

- rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli, 

- pogłębianie wiedzy o regionie gdańskim i Morzu Bałtyckim, 

- upowszechnianie aktywnego spędzania czasu wolnego nad morzem, jeziorem, 

- promocja szkoły, 

- uzyskanie certyfikatu Pomorskiego Szkolnego Klubu Edukacji Morskiej. 

8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie): 

Wskaźniki twarde: 

- około 100 uczniów weźmie udział w poszczególnych działaniach w ramach PPEM, 

- odbędzie się około 30 zajęć pozalekcyjnych Klubu Edukacji Morskiej, 

- odbędzie się około 20 zajęć  o tematyce morskiej w ramach zajęć przedmiotowych, 

- odbędzie się 5 – 6 sobotnich spacerów turystyczno – historyczno – krajoznawczych, 

- odbędzie się 8 – 12 zajęć na wodzie, 

- zorganizowany zostanie 1 Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Morzu Bałtyckim, 



- na stronie internetowej szkoły/szkolnym FB publikowane będą fotorelacje, informacje o działaniach 

przeprowadzonych w ramach projektu, 

- szkoła zdobędzie Certyfikat PPEM.  

Wskaźniki miękkie: 

- pogłębienie wiedzy uczestników o zagadnienia związane z regionem i Morzem Bałtyckim, 

- nabycie przez uczestników nowych umiejętności praktycznych, 

- rozbudzenie zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu, 

- integracja uczniów, 

- wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli. 

Rezultaty projektu będą badane poprzez obserwacje działań i zachowań uczniów, rozmowy z 

uczestnikami projektu, analizę list uczestników, kart wyjść i wycieczek, protokołów. Realizacja pro-

gramu, zgodność działań z założonym harmonogramem, będzie odbywała się na bieżąco. Podsumo-

wanie działań odbędzie się pod koniec roku szkolnego 2018/2019. 

 

 

Podpis szkolnego animatora edukacji morskiej 

Anna Jarocka 

 

Podpis dyrektora szkoły/placówki oświatowej 

Ewa Dębczak 

 


