POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY
– WSPARCIE REGIONALNE
OFERTA DLA NAUCZYCIELI I SZKÓŁ

WSPARCIE NAUCZYCIELI
• UZYSKANIE KWALIFIKACJI DO PROWADZENIA Z UCZNIAMI ZAJĘĆ
ŻEGLARSKICH
• SIECI WSPÓŁPRACY DLA NAUCZYCIELI - ANIMATORÓW
• SZKOLENIA ON-LINE
• WSPÓŁPRACA Z KONSULTANTAMI

WSPARCIE SZKÓŁ
• KONKURS NA NAJLEPSZY PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW
• KONSULTING EKSPERCKO-DORADCZY W ZAKRESIE EDUKACJI MORSKIEJ
• KONFERENCJA
• PIKNIKI ŻEGLARSKIE
• MATERIAŁY FILMOWE
• MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
Sekretariat
tel. 58 32 68 850,
faks 58 32 68 854
e-mail des@pomorskie.eu
www.des.pomorskie.eu

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY – wsparcie regionalne
Z CZEGO MOŻE SKORZYSTAĆ NAUCZYCIEL W RAMACH PROJEKTU?
Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia z uczniami zajęć żeglarskich
Szkolenia z zakresu wykorzystania edukacji morskiej i żeglarskiej do kształtowania kompetencji
kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów oraz bezpieczeństwa nad wodą, a także
doskonalenia umiejętności żeglarskich.
Zajęcia prowadzone przez doświadczonych instruktorów żeglarstwa i kadrę ekspercką w Narodowym
Centrum Żeglarstwa w Gdańsku.
Rodzaje szkoleń:
• szkolenie doskonalące nauczycieli posiadających uprawnienia instruktora sportu
w dyscyplinie żeglarstwo (standaryzacja);
• szkolenie nauczycieli przygotowujące do uzyskania uprawnień instruktora sportu
w dyscyplinie żeglarstwo;
• szkolenie nauczycieli przygotowujące do uzyskania uprawnień żeglarza;
• szkolenie nauczycieli przygotowujące do zdobycia patentu Sternika Motorowodnego.

Sieci współpracy dla nauczycieli – animatorów
Główne cele spotkań:
• wymiana doświadczeń;
• prezentacja dobrych praktyk;
• analiza bieżących działań/problemów projektowych;
• wspólne rozwiązywanie problemów;
• dzielenie się pomysłami i wdrażanymi rozwiązaniami pedagogicznymi.
Hybrydowy tryb spotkań: 6 szkoleń stacjonarnych (wyjazdowych) i 6 szkoleń w formie zdalnej.
Liczba godzin jednego spotkania: min. 4 godz. dyd. (2 godz. dyd. – seminarium z ekspertem
zewnętrznym, 2 godz. dyd. – wymiana dobrych praktyk, przygotowanie do konkursów, itp.).

Szkolenia on-line
Szkolenia doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie edukacji morskiej
i żeglarskiej:
• praca metodą projektów;
• rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów.

Współpraca z konsultantami regionalnych placówek doskonalenia nauczycieli
Wsparcie metodyczno-doradcze uczestników sieci na rzecz rozwoju edukacji morskiej, dotyczące
kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów oraz pracy metodą
projektu.

Platformy edukacyjne
Platformy wykorzystywane w doskonaleniu umiejętności nauczycieli:
• Portal Wordwall (tworzenie ćwiczeń interaktywnych oraz kart pracy do wydruku);
• Wczesnoszkolni.pl (udostępnianie treści do pobrania i do wygenerowania);
• https://www.testportal.pl (tworzenie testów, quizów, konkursów możliwych do
wykorzystania w zdalnej i stacjonarnej edukacji morsko-żeglarskiej).

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY – wsparcie regionalne
Z CZEGO MOŻE SKORZYSTAĆ SZKOŁA W RAMACH PROJEKTU?
Konkurs na najlepszy projekt edukacyjny dla uczniów
Przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych biorących udział w projekcie.
Projekty uczniowskie w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej realizowane pod opieką nauczyciela
podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Konsulting ekspercko-doradczy dla dyrektorów i nauczycieli w zakresie edukacji morskiej
Konsultacje udzielane przez dyrektorów szkół certyfikowanych w programie edukacji morskiej.
Zakres konsultacji:
• program edukacji morskiej w szkole;
• program koła edukacji morskiej;
• treści edukacji morskiej w przedmiocie nauczania;
• scenariusz wydarzenia o charakterze marynistycznym.

Konferencja
Dwudniowa konferencja przeznaczona dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych biorących
udział w projekcie.
Wymiana doświadczeń nt. realizacji projektu.
Planowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
uczniów oraz doskonaleniu zawodowemu nauczycieli w ramach edukacji morskiej i żeglarskiej.

Pikniki żeglarskie
Jednodniowe wydarzenie edukacyjne, upowszechniające kulturę morską i żeglarską oraz sporty
wodne.
Zajęcia edukacyjne w formie wykładów, prezentacji, warsztatów, stoisk edukacyjnych:
• tematyka morska i żeglarska w przedmiotach nauczania;
• zawody związane z branżą transportu wodnego oraz powiązane z nadmorskim położeniem
regionu;
• budowa i funkcjonowanie jednostek pływających;
• nazewnictwo żeglarskie;
• poruszanie się po jachcie;
• bezpieczeństwo nad wodą i na wodzie;
• zagadnienia związanych z fauną i florą Bałtyku oraz ekologią i ochroną wód.

Materiały filmowe
Edukacja morska oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów w:
• edukacji wczesnoszkolnej;
• przedmiotach matematyczno-przyrodniczych;
• przedmiotach humanistycznych;
• innych przedmiotach (np. plastyka, muzyka, wf).

Materiały dydaktyczne
Przykłady dobrych praktyk na wszystkich etapach kształcenia w zakresie edukacji morskiej
i żeglarskiej: scenariusze lekcji + karty pracy; plany pracy dla klasy/na zajęcia pozalekcyjne/programy
edukacji morskiej, scenariusze wydarzeń o tematyce morskiej).
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W sprawie realizacji projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Edukacji i Sportu:
Kamila Kargulewicz
 58 32 68 426
@ k.kargulewicz@pomorskie.eu
W sprawie szkoleń żeglarskich dla nauczycieli:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku:
Marzena Wysińska-Gajek
 58 55 47 125
@ marzena.wysinska@awf.gda.pl
W sprawie sieci współpracy oraz szkoleń dla nauczycieli:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku:
Iwona Poźniak
 59 84 23 567
@ i.pozniak@odn.slupsk.pl
Anna Bućko
 59 84 23 567
@ a.bucko@odn.slupsk.pl
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku:
Małgorzata Bukowska-Ulatowska
 58 340 41 43
@ malgorzata.bukowska@cen.gda.pl
Agata Rożnawska
 58 340 41 11
@ agata.roznawska@cen.gda.pl
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