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„Zajęcia na fali” 
Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć edukacyjnych  

o tematyce morskiej  
Edycja III – rok szkolny 2022/2023 

 
Regulamin 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

I. „Zajęcia na fali” – konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć edukacyjnych o tematyce morskiej 
(zwany dalej Konkursem) jest organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku 
we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką 
w Gdańsku, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Słupsku, Yacht Clubem w Rewie. 

II. Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.  
III. Celem konkursu jest: 

1. propagowanie tematyki związanej z szeroko rozumianą edukacją morską1,  
2. powiązaniu podstaw programowych poszczególnych przedmiotów szkolnych  

i innych zajęć edukacyjnych z zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia naszego 
regionu, 

3. rozwijanie kreatywności nauczycieli, 
4. aktywizowanie nauczycieli i uczniów do poznawania nadmorskiego potencjału Pomorza,  
5. wszechstronny rozwój młodych Pomorzan, w tym kształtowanie u nich kompetencji kluczowych 

oraz tożsamości regionalnej, 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. 

IV. W Konkursie może wziąć udział każdy czynny zawodowo nauczyciel zatrudniony  
w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej mającej siedzibę na terenie województwa 
pomorskiego (nie tylko ze przedszkoli/szkół/placówek oświatowych uczestniczących w PPEM).  

V. Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów będzie oceniać wyłącznie te scenariusze zajęć, 
na podstawie których ich autorzy przeprowadzili otwarte zajęcia edukacyjne w terminie od  
1.10.20221 r. do 28.04.2023 r., co zostało potwierdzone przez dyrektora 
przedszkoli/szkoły/placówki, w której odbyły się ww. zajęcia.  
 

§ 2. Przebieg Konkursu 
I. Pracę konkursową stanowi scenariusz zajęć edukacyjnych o tematyce morskiej, służących realizacji 

podstawy programowej, opracowany przez jednego nauczyciela. Zajęcia winny mieć charakter 
interdyscyplinarny. Zaproponowane w scenariuszu metody, techniki i formy pracy, a także środki 
dydaktyczne powinny umożliwiać realizację celów zajęć (w tym kształtowanie u uczestników 

                                                           
1 Edukację morską należy rozumieć jako interdyscyplinarne narzędzie, integrujące wiedzę  

i umiejętności z wielu obszarów. Elementy regionalizmu, zagadnienia przyrodnicze, ekologiczne, matematyczne, 

fizyczne, chemiczne, a także artystyczne i humanistyczne mieszczące się w formule programu oraz uprawianie 

różnorodnych aktywności wodnych na morzu, jeziorach, rzekach pozwalają w sposób wszechstronny, ciekawy i 

kreatywny kształtować kompetencje kluczowe uczniów i ich pomorską tożsamość.  
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kompetencji kluczowych oraz tożsamości regionalnej wynikającej z nadmorskiego położenia 
województwa),  
a także sprzyjać jak największej aktywizacji młodych ludzi w procesie uczenia się.            

II. Nauczyciel przystępujący do Konkursu wypełnia:  
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie, wg wzoru stanowiącego załączniki nr 1 do Regulaminu,  
2. Formularz zgody na publikację i upowszechnianie nadesłanego na konkurs scenariusza zajęć o 

tematyce morskiej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu,  
3. Zgodę na udział w konkursie, upowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych, 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu,  
4. Scenariusz zajęć o tematyce morskiej wypełniony na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do 

Regulaminu, a następnie przesyłają ww. dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres edukacjamorska@odn.slupsk.pl w terminie do 8.05.2022 r. (decyduje data wpływu 
dokumentacji). 

III. Prace konkursowe będą oceniane osobno w czterech kategoriach, zgodnie z grupą wiekową 
adresatów zajęć:   
1. przedszkole, 
2. klasy I-III szkoły podstawowej,  
3. klasy IV-VIII szkoły podstawowej, 
4. szkoła ponadpodstawowa.  

IV. Komisja konkursowa wyłoni po jednym laureacie w każdej z czterech ww. kategorii. Autorzy 
zwycięskich scenariuszy zajęć otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów 
Konkursu. W szczególnych przypadkach komisja konkursowa ma możliwość nieprzyznania nagrody w 
którejś z kategorii. 

V. Spośród laureatów będzie również wyłoniony zdobywca Grand Prix, który zostanie uhonorowany 
statuetką ufundowaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego.  

VI. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 2 czerwca 2022 r. Wręczenie nagród odbędzie się podczas V 
Konferencji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej (data i miejsce zostaną podane wraz z 
ogłoszeniem wyników Konkursu). 

VII. Regulamin nie przewiduje możliwości odwołania się od wyników prac komisji konkursowej. 
VIII. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów Regulaminu. 

 
HARMONOGRAM KONKURSU 

▪ 1.10.2022 r. – upowszechnienie informacji o Konkursie na stronach internetowych Organizatorów 
oraz mailowo (adresy e-mail przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa 
pomorskiego).  

▪ Od 1.10.2022 r. do 28.04.2023 r. – przygotowanie scenariusza konkursowego  
i przeprowadzenie na jego podstawie zajęć otwartych. 

▪ 8.05.2023 r. – termin przesłania konkursowego scenariusza i wymaganej dokumentacji. 
▪ 2.06.2023 r. – ogłoszenie wyników Konkursu oraz podanie terminu i miejsca wręczenia nagród.  

 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – Zgłoszenie do udziału w konkursie. 
2. Załącznik nr 2 – Zgoda na publikację i wykorzystanie scenariusza.  
3. Załącznik nr 3 – Zgoda na udział w Konkursie, upowszechnienie wizerunku autora  

i oświadczenia (RODO).  
4. Załącznik nr 4 – Scenariusz zajęć (wzór). 


