
 

 

 

W roku szkolnym  2022/23 Szkoła Szpitalna przystąpiła do Ogólnopolskiego 

programu edukacyjnego „Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie”.  

W ramach programu uczniowie naszej szkoły będą mogli uczestniczyć w pokazach 

ratownictwa wodnego, odwiedzić obiekty hydrotechniczne zarządzane przez PGW WP                

w Rzeszowie. Brać udział w organizowanych konkursach tematycznych i licznych zajęciach 

edukacyjnych z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania jak i lekcjach otwartych. 

Mających na celu promować szeroko rozumianą edukację wodną w zakresie dbałości o wodę 

i znajomości zasad  bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej dzieci i młodzieży.  

Cele  programu Aktywni Błękitni: 

 zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii (w tym zasad ochrony 

środowiska w szczególności w zakresie sposobów oszczędzania wody oraz dbałości              

o nią), 

 pozyskanie wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie woda (w tym wiedzy na temat 

powodzi, suszy), 



 uczestnictwo uczniów w pokazach lub szkoleniach ratownictwa wodnego 

organizowanych przez służby ratownicze, przedstawicieli policji, w szczególności 

policji wodnej oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznej rekreacji nad wodą (kąpiel                

w niedozwolonym miejscu, skakanie do wody itp., bezpieczne uprawianie sportów 

wodnych), 

 zdobycie przez uczniów wiedzy jak racjonalnie korzystać z wody i dbać o nią oraz 

wykształcenie proekologicznych nawyków, 

 możliwość zwiedzania obiektów hydrotechnicznych zarządzanych przez PGW Wody 

Polskie i zapoznanie uczniów z mechanizmami ich działania, 

 udział w terenowych zajęciach edukacyjnych oraz zajęciach szkolnych prowadzonych 

specjalistów. 

Efekty działań programu: 

Przewiduje się, że efektem prowadzonych w Szkole działań będzie: 

• wyrobienie poprawnych nawyków wykorzystywania zasobów wodnych, 

• uświadomienie uczniom wpływu stanu otaczającego środowiska na rozwój oraz zdrowie  

fizyczne i psychiczne człowieka, 

• wzrost wiedzy na temat bezpiecznego odpoczynku i korzystania z zasobów wodnych, 

• rozwój zainteresowań, kreatywności w zakresie sportów wodnych i korzystania z zasobów  

wodnych, 

• większe zaangażowanie ze strony uczniów, nauczycieli i rodziców w działania z zakresu  

dbałości o wodę, 

• wspólna zabawa w przyjaznym i bezpiecznym środowisku, 

• wzrost świadomości i wiedzy w zakresie zagrożeń jakie niesie zarządzanie zasobami 

wodnymi w dobie zmian klimatycznych, 



• Uczniowie poznają zasady bezpiecznej rekreacji nad wodą (kąpiel w niedozwolonym 

miejscu, skakanie do wody, itp.), w tym zasad bezpiecznego uprawiania sportów wodnych, 

uczestniczą w pokazach ratownictwa wodnego, 

• Uczniowie zdobędą wiedzę jak racjonalnie korzystać z wody i dbać o nią (dobre nawyki). 

Program jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2022/2023 i skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej.  

Program „Aktywni Błękitni” będzie realizowany do czerwca 2023 r.  

Wszystkie dokumenty potrzebne do realizacji programu są udostępnione na stronie  

program: https://www.wody.gov.pl/edukacja/aktywni-blekitni 

 


