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W dniach 8-9 października 2021 w Harcerskim 
Ośrodku Morskim w Pucku odbyła się III Konferencja 
Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, zorganizo-
wana pod patronatem honorowym Mieczysława Struka 
– marszałka województwa pomorskiego.

Spotkanie nauczycieli i dyrektorów szkół woje-
wództwa pomorskiego uczestniczących w programie 
oraz przedstawicieli różnych instytucji wspierających 
i realizujących edukację morską, prowadziła Bożena 
Żuk – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w Słupsku (ODN). Uczestników konferencji przywi-
tała również Hanna Pruchniewska – burmistrzyni 
Pucka, która zwróciła uwagę na wyjątkowość miejsca, 
w którym zorganizowana została konferencja oraz na 
wagę edukacji morskiej w rozwoju i kształtowaniu toż-
samości regionalnej młodych Pomorzan.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Adam 
Krawiec – dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu 
(DEiS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Po-
morskiego (UMWP), który podkreślił wagę promo-
wania i upowszechniania edukacji morsko-żeglarskiej 
w różnych środowiskach w celu budowania systemo-
wego wsparcie uczniów i nauczycieli, którzy wezmą 
udział w gminnych projektach, realizowanych w ra-
mach przedsięwzięcia Pomorskie Żagle Wiedzy – 
Wsparcie regionalne.

Teresa Szakiel – zastępca dyrektora DEiS UMWP 
przedstawiła zasięg i zadania, które realizowane będą 
w ramach Pomorskich Żagli Wiedzy w 21 projektach 
w 44 jednostkach samorządu terytorialnego, 137 szko-
łach podstawowych. Wsparcie w realizacji tych działań 
otrzyma 7588 uczniów oraz 551 nauczycieli.

Konsultant ds. edukacji morskiej w ODN w Słup-
sku, Iwona Poźniak zaprezentowała Pomorski Pro-
gram Edukacji Morskiej, jako atrakcyjny i skutecz-
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ny sposób kształtowania kluczowych kompetencji 
uczniów poprzez edukacja morsko-żeglarską.

Aleksandra Bąkowska, przewodnicząca zespołu 
ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej 
oraz Adam Krawiec – dyrektor DESUM wręczyli 
Certyfikaty Pomorskiego Programu Edukacji Mor-
skiej Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Drzeżdżona 
w Redzie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego nr 3 w Gdyni – Szkole Podstawowej 
dla Dorosłych.

Panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli: Piotr 
Jaśniewski, zastępca wójta gminy Cedry Wielkie,  
Łukasz Żarna, dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kul-
tury i Sportu, gmina Cedry Wielkie, Hanna Kajeta, 
komandor Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Lamel-
ka w Kartuzach, Monika Halczak-Lewandowska, dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie, Agnieszka 

Kaszuba, nauczyciel wspomagający w Szkole Pod-
stawowej nr 5 w Redzie, poprowadziła Małgorzata 
Bukowska-Ulatowska, konsultant Centrum Eduka-
cji Nauczycieli w Gdańsku. Paneliści wymienili się 
doświadczeniami i refleksjami na temat perspektyw 
rozwoju edukacji morskiej w regionie. Podkreślali 
wagę współpracy instytucji ze szkołami i placówkami 
oświatowymi, szkoleń żeglarskich młodzieży i kadry 
pedagogicznej oraz konieczność wykorzystania infra-
struktury żeglarskiej na zajęciach szkolnych. Mówili 
o zachowaniu trwałości prowadzonych działań oraz 
dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem z podmiotami, 
nie tylko oświatowymi, które chcą wspierać i realizo-
wać edukację morsko-żeglarską.

Podczas konferencji odbyły się także warsztaty 
dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół realizujących 
edukację morsko-żeglarską na zajęciach lekcyjnych  
w ramach podstaw programowych i na zajęciach poza-
lekcyjnych. Tematyka warsztatów dla dyrektorów do-
tyczyła Edukacji morskiej w kształtowaniu kompetencji 
kluczowych zawartych w podstawie programowej – za-
jęcia poprowadzili: Maciej Barański, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Łebie i Aleksandra Bąkowska, dy-
rektor Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku oraz 
Współpracy ze środowiskiem przy realizacji edukacji 
morskiej – zajęcia poprowadzili: Jacek Goreński, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Objeździe i Bożena 
Żuk, dyrektor ODN w Słupsku. Nauczyciele podnosili 
swoje kompetencje zawodowe na warsztatach dotyczą-
cych Zdalnych możliwości prowadzenia edukacji mor-
skiej – prowadzonych przez Magdę Thiede, nauczy-
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cielkę i animatorkę PPEM w Szkole Podstawowej nr 1 
w Sierakowicach oraz Dorotę Iwanowicz, konsultanta 
ds. informacji pedagogicznej i kompetencji cyfrowych 
w ODN w Słupsku. Drugie z zaproponowanych peda-
gogom warsztatów dotyczyły Kompetencji kluczowych 
w realizacji edukacji morskiej w ramach podstaw pro-

gramowych różnych przedmiotów – zajęcia prowadzi-
ły Marzena Ryłło, nauczycielka i animatorka PPEM  
w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku i Iwona Poź-
niak, konsultantka ds. edukacji morskiej w ODN  
w Słupsku.

PRAKTYCZNE ZAJĘCIA ŻEGLARSKIE

Drugiego dnia konferencji nauczyciele uczestni-
czyli też w praktycznych zajęciach żeglarskich na wo-
dach Zatoki Puckiej, zorganizowanych przez Harcerski 
Ośrodek Morski w Pucku. Doskonalili swoje umiejęt-
ności w zakresie technik sterowania, manewrowania  
i samodzielnego prowadzenia jachtu pod żaglami.

WNIOSKI I REKOMENDACJE
Wnioski

Nauczyciele są otwarci na zmiany wynikające  
z rozwoju technologicznego i elastycznie reagują na 
dynamicznie zmieniające się realia pracy szkoły (pan-
demia), są zainteresowani doskonaleniem się w zakre-
sie wykorzystania TIK – również w edukacji morskiej 
– zarówno podczas pracy zdalnej jak i stacjonarnej. 
Rozumieją rolę narzędzi TIK w kreowaniu interesują-
cych zajęć upowszechniających edukację morską. Dla 
pedagogów zastosowanie TIK podczas zajęć lekcyj-
nych i pozalekcyjnych jest równie atrakcyjne, jak dla 
uczniów.

Edukacja morska skutecznie pogłębia świadomość 
ekologiczną i buduje tożsamość regionalną. Inter-
dyscyplinarność edukacji morskiej sprzyja wszech-
stronnemu kształtowaniu kompetencji kluczowych na 
wszystkich przedmiotach szkolnych, a praca metodą 
projektu edukacyjnego korzystnie wpływa na wdra-
żanie edukacji morskiej. Ważna jest współpraca szkół 
z innymi instytucjami, zwłaszcza w zakresie praktyki 
żeglarskiej i preorientacji zawodowej. Najważniejsza 
jest w szkole rola koordynatora działań morsko-żeglar-

skich i zaangażowanie pedagogów z pasją – to oni za-
palają resztę środowiska.
Rekomendacje dla realizatorów edukacji morsko-
żeglarskiej:
−	 tworzenie przestrzeni sprzyjającej partnerskiej par-

tycypacji podmiotów współdziałających przy reali-
zacji działań edukacyjnych realizowanych w szkole 
lub placówce oświatowej oraz praktycznych zajęć 
na wodzie. Szczególnie istotne jest wspólne określa-
nie celów i kierunków działania; dbałość o zachowa-
nie równowagi między zaangażowaniem / wkładem 
a korzyściami poszczególnych partnerów;

−	 diagnozowanie nie tylko zasobów, ale też zakresu 
potrzeb, oczekiwań z jakimi partnerzy przystępują 
do współrealizacji działań;

−	 doprecyzowanie wymagań i usprawnienie prze-
pływu informacji na temat możliwości pozyskania 
wolontariuszy, zainteresowanych realizacją prak-
tycznych zajęć na wodzie oraz wsparcia ze strony 
podmiotów związanych z morzem;

−	 promowanie działań realizatorów PPEM  
w środowisku lokalnym i regionalnym poprzez in-
stytucje, organizacje cieszące się społecznym sza-
cunkiem i uznaniem;

−	 podtrzymywanie relacji z byłymi uczestnikami dzia-
łań PPEM (ambasadorzy PPEM), zajęć realizowanych 
w ramach edukacji morsko-żeglarskiej, którzy realizu-
ją kolejne etapy edukacji i rozwoju zawodowego;

−	 projektowanie międzypokoleniowych działań mor-
sko-żeglarskich, m.in. poprzez wspólną naukę 
żeglowania;

−	 wsparcie dyrektorów i nauczycieli, ale też i partne-
rów w zakresie wzmacniania kompetencji zawodo-
wych, szczególnie w obszarze IT.

***
Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom 

konferencji za udział w tym wydarzenia. Serdecznie 
podziękowania za wsparcie organizacji III Konferencji 
Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej i praktycz-
nych zajęć żeglarskich kierujemy do Pana Sławomira 
Dębickiego, komendanta Harcerskiego Ośrodka Mor-
skiego w Pucku.

Już dziś zapraszamy na ko-
lejną Konferencję Pomorskiego 
Programu Edukacji Morskiej.

Materiały pokonferencyjne:
https://www.odn.slupsk.pl/
pomorski-program-edukacji
-morskiej-2/wydarzenia-2/
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