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2/2021 OLIMPIADY ● IMPREZY ● KONKURSY

W styczniu 2021 r. spośród członków zespołu ds. 
edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej został 
powołany zespół oceniający scenariusze zajęć o tema-

tyce morskiej nadesłane na Konkurs „Zajęcia na fali”: 

	Małgorzata Bukowska-Ulatowska – nauczyciel 
konsultant ds. edukacji języków obcych, redaktor 
naczelna dwumiesięcznika Edukacja Pomorska, 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

	 Iwona Poźniak – konsultant ds. edukacji morskiej 
i projektów edukacyjnych, Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Słupsku

	Krystian Zdziennicki – podinspektor w Referacie 
aktywizacji zawodowej i społecznej,  Departament 
Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Pomorskiego.

Po wnikliwej analizie scenariuszy zajęć morskich 
przyznano następujące nagrody:

Nagroda w kategorii wychowanie przedszkolne 
	Marta  Radziejewska – Miejskie Przedszkole nr 1 

w Ustce. Temat zajęć: Port morski. Zabawy z wodą 
– eksperymenty i doświadczenia.

Kategoria klasy I-III szkoły podstawowej – nagrody 
w tej kategorii nie przyznano.

Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć edukacyjnych
o tematyce morskiej „Zajęcia na fali” 

PODSUMOWANIE

Nagroda w kategorii klasy IV-VIII szkoły podsta-

wowej
	 Joanna Lubiniecka – Specjalny Ośrodek Szkol-

no-Wychowawczy w Damnicy. Temat zajęć:   
Co kryje się w Bałtyku?

Nagroda w kategorii szkoły ponadpodstawowe
	Magdalena  Król – Zespół Szkół Technicznych 

w Człuchowie. Temat zajęć: Dodatkowe usługi 
hotelarskie świadczone w środkach transportu 
wodnego.

GRAND PRIX 

	Zdzisława Głowienka – Szkoła Podstawowa nr 14 
w Gdańsku. Temat zajęć: Moja mała Ojczyzna – 
Pomorze.

Gratulacje za wartość merytoryczną nadesłanych sce-

nariuszy zajęć o tematyce morskiej otrzymały również:

	Aneta Kołodziej – Przedszkole Miejskie nr 12  
w Słupsku. Temat: List w butelce. 

	 Katarzyna Toruńczak – Szkoła Podstawowa nr 5 
w Redzie. Temat: W poszukiwaniu skarbu – mate-

matyczny escape room. Powtórzenie wiadomości 
z działu liczby na co dzień.

	 Magdalena Ankiewicz-Kopicka – X Liceum 
Ogólnokształcące w Gdyni. Temat: Na fali.

Podczas wirtualnej gali podsumowującej kon-

kurs, w imieniu władz Samorządu Województwa Po-

morskiego, laureatom i uczestnikom gratulacje złożył  
Józef Sarnowski – członek zarządu województwa.  
Na stronach 54-60 prezentujemy dwa z nagrodzonych 
scenariuszy.

Iwona Poźniak
Konsultant ds. edukacji morskiej i projektów edukacyj-

nych w ODN w Słupsku, koordynator Pomorskiego Pro-

gramu Edukacji Morskiej.
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