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Obecny numer Informatora Oświatowego odda-

jemy w Państwa ręce na dobry początek lata i waka-

cji. Na jego łamach poruszane są problemy związane  
z kształceniem zawodowym oraz te, które są bliskie 
nauczycielom i uczniom Pomorza – zarówno pasjona-

tom morza, przyszłym wytrawnym wilkom morskim, 
jak i tym, którym rzadko dane jest postawić stopę na 
pokładzie.

Co znalazło się w tym wydaniu Informatora 

Oświatowego? Trochę historii, m. in. Historia pewne-

go dyplomu; inspirujące relacje z zajęć edukacyjnych 
realizowanych w ramach Pomorskiego Programu Edu-

kacji Morskiej; rozważania o kondycji i przyszłości 
kształcenia zawodowego, m.in. o kompetencjach wy-

maganych w postępowaniu kwalifikacyjnym, które 
kształtowane są w szkołach nauczających zawodu oraz 
informacje o projekcie Departamentu Edukacji i Spor-
tu Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego pn. Pomor-

skie Żagle Wiedzy. 
Zachęcam także do zapoznania się z ciekawymi 

tekstami dotyczącymi doskonalenia zawodowego na-

uczycieli, które z pewnością zainspirują każdego, kto 
interesuje się trendami i kierunkami zmian edukacyj-
nych, nowymi metodami pracy z dziećmi i młodzie-

żą. Wśród nich znajdują się: Eduinnowacje XXI wieku, 
przykłady aktywności dydaktycznych do wykorzysta-

nia w przedszkolu. 
Nasz kwartalnik zawiera także artykuły podsumo-

wujące konkursy i olimpiady, które warto czytać nie 
tylko z perspektywy dobiegającego końca roku szkol-
nego. Można je traktować jako przyczynek planowania 
kolejnych działań rozwijających pasje i zainteresowa-

nia uczniów m.in. w obszarze matematyki, biologii, 
ochrony środowiska, przedmiotów artystycznych. 

Póki co, zachęcam Państwa do planowania wa-

kacyjnych rekreacji na Pomorzu. Mamy to szczęście, 
że mieszkamy w regionie sięgającym po morza brzeg 
i obfitującym w liczne akweny słodkowodne. Proszę 
sprawdzić, czy rację mają nasi rodacy mieszkający  
w głębi kraju, którzy twierdzą, że kto choć raz dotrze 
nad polskie morze, zachowa w sercu i pamięci szum 
fal, zachwyt zachodem słońca, zapach morskiej bryzy, 
znalezione muszelki i bursztyny.
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Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

W morze,
tam, gdzie mieszka wiatr

księżyc niesie ciszę.
Płynie czas.

W kołysce fal
śpi strudzony lipiec...

W takie noce, córeczko, właśnie
w białych muszelkach

rodzą się baśnie...

Chodź, córeczko,
pójdziemy przez plażę

jak przed laty
dawni żeglarze

szli przez nowo odkryty ląd.
Niech nam gwiazdy

świecą te same,
morze szumi jak przed wiekami,

że daleko,
daleko

jest dom...

Nim wrócimy do portu, do mamy,
białych muszli jej nazbieramy.

Spójrz!
Na mokrym piasku lśni

ślad stopy odbitej.
Ktoś

szedł tędy tak jak my,
przez noc,

baśń,
przez życie...

Piotr Łosowski, Przez noc, baśń i życie...

Na dobry początek lata i wakacji


