
Pomorski Program Edukacji Morskiej 

Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej 

 

 

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej: 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Generała Mariusza Zaruskiego w Gdyni 

2. Adres szkoły/placówki oświatowej: 

81-629 Gdynia, ul. Stawna 4/6 

3. Tytuł programu: 

Kurs na słońce 

4. Wstęp (informacje ogólne o programie): 

Morze zawsze przyciągało śmiałków swoim ogromem i tajemniczością. Kojarzyło się 

z przygodą, niebezpieczną, ale wciąż - przygodą, wolnością i wieloma możliwościami 

czekającymi na drugim brzegu. Dostęp do wybrzeża, posiadanie portu, floty, było już 

w zamierzchłych czasach istotnym elementem rozwoju miast i przez to państw. Dzięki 

temu z biegiem lat miała możliwość rozwinąć się edukacja morska, szczególnie ważna 

dla mieszkających nad morzem.  

Program ma za zadanie wesprzeć uczniów w zdobywaniu wiedzy o tym, gdzie 

mieszkają i co to za sobą niesie. 

 

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 z 

naszego regionu 

• powiązaniu podstaw programowych poszczególnych przedmiotów szkolnych z 

zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia naszego regionu 

• 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.  
Elementy Edukacji Morskiej w ramach 

lekcji przedmiotowych 

Zajęcia z geografii, 

biologii, języka 

polskiego, 

wychowania 

fizycznego, plastyki, 

muzyki 

Uczniowie 

wybranych klas 

z nauczycielami 

Cały okres 

uczestnictwa 

w projekcie 

2.  

Realizacja autorskiego Programu 

nauczania geografii dla szkoły 

podstawowej Kurs na słońce 

Zajęcia z geografii Klasy 5-8 

Cały okres 

uczestnictwa 

w projekcie 

3.  

Zajęcia warsztatowe (np. nauka wiązania 

węzłów, podstawowych elementów 

nawigacji) 

Koło morskie 
Uczestnicy Koła 

Morskiego 

Cały okres 

uczestnictwa 

w projekcie 

4.  

Wyjścia terenowe (np. wycieczka do 

portu, zwiedzanie Muzeum Marynarki 

Wojennej) 

Wyjścia w ramach 

zajęć Koła morskiego 

lub zajęć 

dydaktycznych 

Uczestnicy Koła 

Morskiego lub 

uczniowie 

wybranych klas 

z nauczycielami 

Marzec – 

czerwiec 2019 

5.  
Udział w  konkursie o Tytuł Mistrza 

Nawigacji 
Warsztaty  

Wybrani 

uczniowie 

Luty – marzec 

2019 

6.  Przygotowanie „Pikniku na sucho” Zajęcia praktyczne 
Uczniowie 

i nauczyciele 

II semestr 

2018/2019 

7.  
Spotkania z ludźmi związanymi 

z morzem  

Spotkania w ramach 

Koła morskiego 

Zainteresowani 

uczniowie 

II semestr 

2018/2019 

8.  Zajęcia praktyczne na wodzie 
Zajęcia w ramach 

Koła morskiego 

Zainteresowani 

uczniowie wraz 

z opiekunami 

II semestr 

2018/2019 

 

7. Spodziewane efekty realizacji programu: 

• Wykształcenie w uczniach poczucia bycia częścią grupy, umiejętności współpracy; 

• rozwinięcie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy; 



• integrowanie wiedzy przyrodniczej, społeczno-ekonomicznej i humanistycznej; 

• wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej; 

• kształtowanie postaw patriotycznych; 

• poczucie odpowiedzialności za stan środowiska geograficznego i przyszły rozwój społeczno-

kulturowy i gospodarczy „małej ojczyzny”, własnego regionu i Polski; 

• przełamywanie stereotypów i kształtowanie postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji 

i poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa 

kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości 

• poznawanie i propagowanie tradycji morskich. 

 

8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie): 

Ewaluacja zostanie przeprowadzona w oparciu o ankiety, rozmowy z uczniami praz analizę 

dokumentów.  

 

 

 

 

Szkolny Animator Edukacji Morskiej 

 

Dyrektor Szkoły 

Joanna Murawska  


