Proponowane tematy zajêæ:
pe³ny opis zajêæ dostêpny na:
https://hel.ug.edu.pl/oferta-uslugi/blekitna-szkola/
PANEL I – Ba³tyckie ssaki
Przystosowania do ¿ycia w œrodowisku morskim, charaterystyka p³etwonogich i waleni w Ba³tyku. Prezentacje i zajêcia
laboratoryjne z fizjologii ssaków morskich.
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PANEL II – Ryby Ba³tyku
Omówienie cech œrodowiska wodnego, przedstawienie
charakterystycznych cech Morza Ba³tyckiego, omówienie
ichtiofauny ba³tyckiej, w tym rzadkich i obcych gatunków.
Zajêcia praktyczne: sekcja ryby. Zajêcia terenowe: zaci¹g
w³okiem dennym i analiza po³owu.
PANEL III – Mieszkañcy Ba³tyku
Przedstawienie charakterystycznych cech Morza Ba³tyckiego,
omówienie cech przedstawicieli organizmów ba³tyckich
(m. in. ma³¿y, skorupiaków, kr¹¿kop³awów, ryb oraz ssaków).
Zajêcia praktyczne: obserwacje organizmów pod binokularem.
Zajêcia terenowe: zaci¹g w³okiem dennym i analiza po³owu.
PANEL IV – Ptaki wodne Ba³tyku
Przystosowania do lotu i ¿ycia w œrodowisku morskim,
charakterystyka wybranych grup taksonomicznych. Zajêcia
terenowe z ornitologiem i obserwacja ptaków w rejonie cypla
helskiego.
PANEL V – Zagro¿enia antropogeniczne
Rodzaje i źród³a zanieczyszczeñ mórz i oceanów ze szczególnym uwzglêdnieniem Morza Ba³tyckiego, podstawowe
informacje nt. przyczyn i skutków eutrofizacji, ekologiczne
problemy Ba³tyku, przyczyny degradacji siedlisk i gatunków,
wp³yw cz³owieka na zasoby œrodowiska Ba³tyku, problem
plastiku w œrodowisku morskim. Zajêcia praktyczne: kurtyna
b¹belkowa, sprawdzanie obecnoœci plastiku w produktach
codziennego u¿ytku. Zajêcia terenowe: pobieranie prób do
analizy, nas³uchiwanie dźwiêków, w tym ha³asu podwodnego.
PANEL VI – Wp³yw zmian klimatycznych na ekosystem Morza Ba³tyckiego
Charakterystyka zmian klimatycznych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹
cz³owieka, przede wszystkim spalaniem paliw kopalnych
(ropy, wêgla i gazu), nastêpstwa w wymiarze œrodowiskowym,
ekonomicznym i spo³ecznym. Wp³yw zmian klimatycznych
na ekosystem Morza Ba³tyckiego, dzia³ania zaradcze.
Prezentacje, gra fabularna i projekcja filmu.
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U NAS
NA£OWISZ SIÊ
WIEDZY
Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego
w Helu
we wspó³pracy
z Fundacj¹ Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego
zapraszaj¹ na

WARSZTATY BA£TYCKIE

„B³êkitna Szko³a - Warsztaty Ba³tyckie” to projekt
edukacji morskiej prowadzony przez Fundacjê Rozwoju
Uniwersytetu Gdañskiego i Stacjê Morsk¹ im. Profesora
Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdañskiego od 2000 r. Warsztaty B³êkitnej Szko³y to atrakcyjna
oferta pozalekcyjnych zajêæ z zakresu biologii i ekologii
Morza Ba³tyckiego oraz problemów œrodowiskowych
wynikaj¹cych z dzia³alnoœci cz³owieka (m. in. zanieczyszczenia,
eutrofizacja i zmiany klimatyczne). Projekt bazuje na wieloletnim
doœwiadczeniu w edukacji pozaszkolnej w oparciu o najnowsze
badania naukowe, bêd¹c cennym uzupe³nieniem szkolnych
programów nauczania. Zajêcia stacjonarne odbywaj¹ siê
w Stacji Morskiej, która jest malowniczo po³o¿ona w Helu
nad sam¹ Zatok¹ Puck¹. Zajêcia wyjazdowe prowadzone
s¹ w zainteresowanych szko³ach i przedszkolach.
Uczestnicy zajêæ stacjonarnych maj¹ dodatkowo mo¿liwoœæ
ogl¹dania treningu medycznego stada fok szarych w fokarium,
zwiedzania muzeum fokarium, wystawy edukacyjnej w Domu
Morœwina, poœwiêconej morœwinowi i waleniom pojawiaj¹cym
siê w Morzu Ba³tyckim czy obejrzenia szkieletu wala butelkonosego.
Miejsce: Stacja Morska w Helu, ul. Morska 2
(wejœcie od strony fokarium przy ul. Portowej)

Zapraszamy do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹.

I. KURSY O TEMATYCE BA£TYCKIEJ

zajêcia jednodniowe oraz dwudniowe w Stacji
Morskiej w Helu
Kursy sk³adaj¹ siê z czêœci teoretycznej w postaci wyk³adów
oraz z czêœci praktycznej w laboratorium i w terenie.
W zale¿noœci od wybranych paneli tematycznych i warunków
atmosferycznych zajêcia w terenie obejmuj¹ zaci¹g
w³okiem (pobór materia³u biologicznego), obserwacje ptaków
na cyplu helskim czy rejs edukacyjny *. W sk³ad zajêæ
laboratoryjnych wchodz¹: eksperyment z kurtyn¹ b¹belkow¹
(zagro¿enia antropogeniczne - ha³as podwodny), sekcja ryby,
obserwacje planktonu pod binokularami oraz analiza
obecnoœci plastiku w produktach codziennego u¿ytku. Ca³oœæ
zajêæ urozmaicona jest prezentacjami multimedialnymi,
filmami i podcastami.
Warunki realizacji:
• zajêcia organizowane i prowadzone s¹ dla grup wiekowych:
- szko³a podstawowa - klasa VI-VIII
- szko³a ponadpodstawowa
• czas trwania warsztatów: jednodniowych 4,5 h, dwudniowych
2 x 4,5 h.
• liczba uczestników: grupy do 32 osób lub wiêksze
z podzia³em na podgrupy.
• rezerwacji na zajêcia nale¿y dokonaæ drog¹ telefoniczn¹
pod numerem: +48 601 574 100
lub mailow¹: blekitnaszkola@ug.edu.pl
Regulamin B³êkitnej Szko³y dostêpny jest na stronie:
https://hel.ug.edu.pl/oferta-uslugi/blekitna-szkola/
Koszt uczestnictwa w warsztatach jednodniowych: 25 z³/osobê.
Koszt uczestnictwa w warsztatach dwudniowych: 45 z³/osobê.
Opiekunowie s¹ zwolnieni z op³at.
* Istnieje mo¿liwoœæ rezerwacji rejsu edukacyjnego
za dodatkow¹ op³at¹ w wysokoœci 400 z³ brutto/ grupê.

II. LEKCJE O TEMATYCE BA£TYCKIEJ
w Stacji Morskiej w Helu

• lekcje na wybrany temat (2 x 45 minut), spis tematów
znajduje siê na odwrocie ulotki, szczegó³owy opis poszczególnych paneli dostêpny na stronie: https://hel.ug.edu.pl/
oferta-uslugi/blekitna-szkola/
• liczba uczestników: maksymalnie 100 osób. Ca³oœæ zajêæ
urozmaicona jest prezentacjami multimedialnymi, filmami
i podcastami.

Warunki realizacji:
• zajêcia organizowane i prowadzone s¹ dla wszystkich
grup wiekowych
• rezerwacji na zajêcia nale¿y dokonaæ drog¹ telefoniczn¹
pod numerem: +48 601 574 100
lub mailow¹: blekitnaszkola@ug.edu.pl
Regulamin B³êkitnej Szko³y dostêpny jest na stronie:
https://hel.ug.edu.pl/oferta-uslugi/blekitna-szkola/
Koszt uczestnictwa w lekcjach: 18 z³/osobê.
Opiekunowie s¹ zwolnieni z op³at.

III. B£ÊKITNA SZKO£A WYJAZDOWA*
Nasi edukatorzy mog¹ zrealizowaæ zajêcia w Pañstwa Szkole
lub Przedszkolu!
Zajêcia odbywaj¹ siê przez ca³y rok szkolny od poniedzia³ku
do pi¹tku. Lekcja dla jednej klasy lub grupy zorganizowanej trwa 45 min. W czasie jednego przyjazdu do szko³y
lub przedszkola mo¿na zorganizowaæ wiêcej zajêæ
(szczegó³y do ustalenia podczas rezerwacji zajêæ).
Program zajêæ obejmuje prelekcjê na wybrany temat
po³¹czon¹ z prezentacj¹ multimedialn¹, filmami i podcastami.
W zale¿noœci od wybranego tematu istnieje mo¿liwoœæ
przeprowadzenia zajêæ praktycznych.
*do 150 km od Helu
Warunki realizacji:
• zajêcia organizowane i prowadzone s¹ dla wszystkich
grup wiekowych
• rezerwacji na zajêcia nale¿y dokonaæ drog¹ telefoniczn¹
pod numerem: +48 601 574 100
lub mailow¹: blekitnaszkola@ug.edu.pl
Regulamin B³êkitnej Szko³y dostêpny jest na stronie:
https://hel.ug.edu.pl/oferta-uslugi/blekitna-szkola/
Koszt uczestnictwa w lekcjach: 10 z³/osobê.
Opiekunowie s¹ zwolnieni z op³at.

