
„Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”

Pomorskie - dobry kurs na edukację. 
Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów 

w regionie poprzez edukację morską



Konkurs projektów uczniowskich 
- podsumowanie



wszystkie cytaty oraz ilustracje wykorzystane w prezentacji pochodzą                 
z prac zgłoszonych na konkurs projektów uczniowskich zorganizowany                 
w ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie 
kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”                  
w roku szkolnym 2013/2014  



Jak zbudować latarnię morską, która świeci?

Latarnie polskiego wybrzeża na trójwymiarowych znaczkach

Czy latarnie morskie są potrzebne?

Tematyka projektów



Pyszne rybki są w Bałtyku

Skąd pochodzi zwinność węgorza?

Ryby Morza Bałtyckiego



Gdańsk w baśniowej szacie

O gdańskiej syrence zwanej 
Wodną Panną 



Statek naszych marzeń

Budujemy łódź 
wiosłową



Co kryje dno Bałtyku?

A gdy zanurkujemy??? - Co zobaczymy?

Szlakami zatopionych statków

Czy w Bałtyku jest złoto?

Jakie zagrożenia kryją wody Bałtyku?



Gdzie spał Kolumb?

Czym pływali żeglarze Hanzy?

Moda morzem podszyta

Z życia żeglarza                
– praca i odpoczynek



Czym różnią się tradycyjne stroje 
mieszkańców krajów nadbałtyckich?

Z czego słyną kraje nadbałtyckie, czyli nadbałtyccy koledzy                                   
źródłem naszej wiedzy

O czym będą rozmawiać mieszkańcy 
krajów nadbałtyckich w 2083 r.?



Czy Morze 
Bałtyckie                 

i jego wybrzeże            
jest atrakcyjne                 
dla turystów?

Wycieczka brzegiem morza Bałtyckiego z Gdańska do Świnoujścia

Tygodniowy rejs po Bałtyku



Jak zmienia się plaża w Mechelinkach?

Jak wykorzystać wiatr wiejący               
nad morzem?

Dlaczego Bałtyk jest słabo zasolony?

Co wyrzuca nasze morze?



Bałtycka zabawa – gra edukacyjna

Ahoj, przedszkolaki! Zostańcie z nami 
marynarzami! 

Wyłaniamy mistrzów w wiedzy o Morzu Bałtyckim w naszej szkole

Biznes nad Bałtykiem



Czym różni się uprawianie sportów wodnych 
przez osoby sprawne i niepełnosprawne?



różnorodność poruszanych treści i form prezentacji 
efektów pracy zespołów

oryginalność                                                                     
pomysłów

jakość projektów



projekt – złożone zadanie problemowe

wykorzystanie potencjału pracy metodą projektu                            
do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych,                       
np. inicjatywności, przedsiębiorczości, kompetencji 
społecznych 

forma prezentacji efektów pracy zespołu 

praca konkursowa = uczniowski opis realizacji projektu                  
+ prezentacja efektów zrealizowanego projektu

(blog – uzupełniające źródło informacji) 



Zamiast łódki w butelce, EKO łódka z butelek

Trudny wybór, zdecydowaliśmy jednak ambitnie, że podejmiemy się 
zbudowania łodzi z butelek (po wodzie – na wodzie :)). 

Nasz temat będzie związany z tematyką morską (budowa łodzi),                              
z ekologią (powtórne wykorzystanie śmieci), no i ze zdrowym stylem 
życia (butelki tylko po niegazowanej wodzie mineralnej). 

Chcemy też wykonać doświadczenie, czy nasz projekt popłynie?





Moda na żeglarsk ą nut ę

Wszystkie w grupie interesujemy się modą, większość z nas marzy              
o tym, by w przyszłości wykonywać zawód projektantki mody.                        
W związku z tym postanowiłyśmy zaprojektować i własnoręcznie 
uszyć kreacje z charakterystycznymi elementami stroju żeglarskiego. 





Co będzie w przyszło ści łączyło Polsk ę ze Skandynawi ą? 

Projekt pt. „Tunel morski” wydawał się nam ambitny, innowacyjny, 
ciekawy.  

Chcieliśmy zaskoczyć innych, postawić na nowoczesność i przyszłość.

Mamy nadzieję, że ktoś w XXII wieku zrealizuje nasz pomysł! 





1. Prezentacja oraz uczniowski opis realizacji proj ektu 
wskazuje na rozwój kompetencji kluczowych 

- porozumiewanie się w języku ojczystym (oraz w językach obcych),
- kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-

techniczne,
- kompetencje informatyczne,
- umiejętność uczenia się,
- kompetencje społeczne i obywatelskie,
- inicjatywność i przedsiębiorczość,
- świadomość i ekspresja kulturalna. 

2. Prezentacja oraz uczniowski opis realizacji proj ektu 
wskazuje na rozwój wiedzy i umiej ętności w zakresie 
edukacji morskiej



3. Treść merytoryczna prezentacji i uczniowskiego opisu 
realizacji projektu odznacza si ę wysokim poziomem
- prezentacja i opis są poprawne pod względem merytorycznym 

- zaprezentowano wielostronne ujęcie tematu, różnorodność 
dokonanych analiz i/lub wykorzystanych źródeł

- w sposób wyczerpujący i przekonujący uzasadniono dokonane 
wybory

4. Prezentacj ę i uczniowski opis realizacji projektu cechuje 
staranno ść wykonania i poprawno ść językowa

5. Prezentacj ę cechuje przyst ępność i trafny dobór formy 
przekazu



6. Prezentacja jest oryginalna i atrakcyjna

7. Wszyscy członkowie grupy byli zaanga żowani w prac ę 
zespołu projektowego 



Postanowiliśmy postawić na coś, co lubimy i co nas interesuje.

Nam już od dawna podoba się praca szkolnej redakcji. 
Kilka osób z naszej grupy chciało się do niej dostać                       
na początku roku szkolnego, ale nie było już miejsc                  
w zespole, więc postanowiliśmy wykorzystać szansę                      
i zostać redaktorami własnej, morskiej gazetki.



Przed projektem niektórzy z nas nie wiedzieli nawet, co to jest szanta. 
Teraz moglibyśmy zabłysnąć nawet w rozmowie z prawdziwym 
wilkiem morskim.

W zespole pracowało nam się dobrze, choć zdarzały się drobne 
nieporozumienia. Nauczyliśmy się je szybko rozwiązywać,                          
bo utrudniały nam pracę. 

Dzięki realizacji projektu dowiedzieliśmy się,              
że umiemy szybko i sprawnie pracować,                     
i że mamy wspaniałe pomysły oraz zdolności 
aktorskie ☺



Było ciężko, ale przebrnęliśmy!

Zadaniami dzieliliśmy się sprawiedliwie przy realizacji projektu.                
Wszyscy rzetelnie się z nich wywiązywali, a nasz kolega Wiktor robił 
nawet więcej niż musiał z własnej chęci.

Mieliśmy wielką frajdę i jeszcze większą radość, kiedy nasza praca                    
z zajęcia na zajęcie zamieniała się w piękną latarnię.

Jak był apel trochę się baliśmy,                                                                               
ale otrzymaliśmy wielkie brawa,                                                                        
wszystkim się podobało.

Mnóstwo osób zobaczyło naszą pracę.



Na lekcjach przyrody uczyliśmy się o Morzu Bałtyckim,                             
ale na zajęciach z Projektu wyglądało to całkiem inaczej…                   
Nie musieliśmy robić żadnych zadań na ocenę, nie było 
odpytywania i kartkówek – to nie były lekcje, tylko fajna zabawa!



realizacja projektu edukacyjnego                                                       
to wyj ątkowe i niezwykle rozwijaj ące doświadczenie                                            
dla członków zespołu uczniowskiego oraz opiekuna,                          

ale często – równie ż dla społeczno ści                                
szkolnej i lokalnej 


