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Konferencja pn. Dobre praktyki w kształtowaniu  
kompetencji kluczowych poprzez edukację morską  

w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy
– wsparcie regionalne

7-8 października w Cedrach Wielkich odbyła 
się konferencja „Dobre praktyki w kształtowaniu 
kompetencji kluczowych poprzez edukację morską 
w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy” zor-
ganizowana przez Pomorski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli (PODN) w Słupsku, Gminę Cedry Wiel-
kie – Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu (ŻOKiS) 
i Samorząd Województwa Pomorskiego. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem objął Mieczysław Struk 
– marszałek województwa pomorskiego. Konferen-
cja była częścią projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – 
wsparcie regionalne, w ramach którego 21 samorzą-
dów województwa pomorskiego realizuje gminne 
projekty edukacji morskiej, obejmujące 137 szkół 
podstawowych naszego regionu.

Zaproszenia na konferencję przyjęli m.in.:  
Józef Sarnowski – członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego, Adam Krawiec – dyrektor Departa-
mentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego (DES UMWP),  Maciej  
Kowalczuk – zastępca dyrektora DES ds. sportu,  
Janusz Goliński – wójt Gminy Cedry Wielkie,  
Marian Cichon – starosta powiatu gdańskiego, Maciej 
Urbaniak – wójt Gminy Pszczółki, Leopold Naskręt 
– wiceprezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego oraz 
Aleksandra Bąkowska – przewodnicząca zespołu 
ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej. 
W spotkaniu licznie wzięli też udział dyrektorzy szkół 
i nauczyciele realizujący edukację morską w swoich 
szkołach/placówkach lub zainteresowani wzboga-
ceniem oferty szkolnej i przedszkolnej o taką formę  
edukacji.

Ponad 100 uczestników dwudniowego spotkania 
wzięło udział w pierwszej części konferencji, podczas 
której przedstawiciele Departamentu Edukacji i Sportu 
UMWP: Adam Krawiec, Kamila Kargulewicz i Joan-
na Bojer omówili działania projektu Pomorskie Żagle 
Wiedzy – wsparcie regionalne, który realizowany jest 
poprzez wdrażanie 21 projektów w 43 gminach i 137 
szkołach podstawowych województwa pomorskie-

go. Prelegenci wskazali na formy wsparcia uczniów 
(zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu 
edukacyjnego, doradztwo zawodowe, praktyczne za-
jęcia żeglarskie na wodzie, obozy żeglarskie, wyjazdy 
edukacyjne, festyny i pikniki żeglarskie) i nauczycieli 
(przygotowanie do pracy metodą projektów, podno-
szenie kompetencji cyfrowych i prowadzenia zajęć 
żeglarskich). Omówione też zostały takie przedsię-
wzięcia projektowe, jak: regionalny konkurs projektów 
uczniowskich, działania promujące edukację morską 
i żeglarską – regionalny piknik żeglarski dla uczniów 
i nauczycieli, prowadzone przez Pomorski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku i Pomorskie 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku sieci współ-
pracy nauczycieli-animatorów edukacji morskiej, do-
skonalenie kompetencji i umiejętności nauczycieli 
w zakresie wdrażania edukacji morskiej w placówkach 
oświatowych.

Maciej Barański – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Łebie, przedstawił praktyczne aspekty w kształto-
waniu kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży 
poprzez edukację morską. Prelegent zwrócił uwagę na 
wszechstronność i interdyscyplinarność działań mor-
sko-żeglarskich w kształtowaniu kompetencji kluczo-
wych na różnych przedmiotach szkolnych, zajęciach 
pozalekcyjnych i przede  wszystkim podczas praktycz-
nych zajęć żeglarskich i rejsów edukacyjnych. Podkre-
ślił też wychowawczą rolę żeglarstwa w kształtowaniu 
postaw młodych Pomorzan.

Pierwszego dnia konferencji czterem placówkom, 
które uczestniczą w Pomorskim Programie Edukacji 
Morskiej (PPEM), wręczono certyfikaty PPEM. Wy-
różnienia te otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 51  
im. Polskich Noblistów w Gdyni, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku, 
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 „Tęczowa 
Dolina” w Słupsku oraz we współpracy: Powiatowy 
Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku i Powia-
towe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Pucku.
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Nagrodzono również laureatów konkursu dla na-
uczycieli na scenariusz o tematyce morskiej pn. „Za-
jęcia na fali”. Nagroda Grand Prix trafiła w tym roku 
do Magdaleny Król – nauczycielki w Zespole Szkół 
Technicznych w Człuchowie – pracownia usług do-
datkowych. Pozostałe wyniki konkursu ukształtowały 
się następująco: 

Kategoria edukacja przedszkolna:
•	 I Nagroda – Natalia Markowicz, Szkoła Podsta-

wowa w Dzierzgoniu, Oddział przedszkolny,
•	 II Nagroda – Sylwia Grażyna Cimiengo, Szkoła 

Podstawowa nr 51 w Gdyni.

Kategoria szkoła podstawowa – klasy 4-8:
•	 I Nagroda – Magdalena Kamińska, Zespół Kształ-

cenia i Wychowania w Brodnicy Górnej, 
•	 II Nagroda – Marcin Kwaśniewski, Szkoła Pod-

stawowa nr 10 w Słupsku, 
•	 III Nagroda –  Joanna Lubiniecka, Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy. 

Kategoria szkoła ponadpodstawowa:
I Nagroda – Magdalena Ankiewicz-Kopicka, X Li-
ceum Ogólnokształcące w Gdyni. 

W sesji dyskusyjnej, moderowanej przez Ma-
ciej aBarańskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Łebie, udział wzięli: Janusz Goliński – wójt gminy  
Cedry Wielkie, Barbara Zakrzewska – dyrektor Ze-
społu Szkół Mechanicznych i Technicznych w Słup-
sku, Magdalena Król – nauczycielka w Zespole Szkół 
Technicznych w Człuchowie oraz Beata Kwiecień – 
dyrektor Szkoły Podstawowej we Wocławach. Pane-
liści podkreślali wychowawczy wpływ edukacji mor-
skiej na dzieci i młodzież oraz interdyscyplinarność 
tego obszaru tematycznego w kształtowaniu kompe-
tencji kluczowych uczniów. Wskazywali na koniecz-
ność rozwijania współpracy ze środowiskiem lokalnym 
i potrzebę praktycznych szkoleń żeglarskich kadry pe-
dagogicznej. Zaznaczyli również, jak ważna jest rola 
nauczyciela – instruktora z pasją w upowszechnianiu 
edukacji morsko-żeglarskiej w społeczności szkolnej. 

W drugiej części konferencji uczestnicy mogli 
wziąć udział w wybranych zajęciach. „Wychowanie 
poprzez żeglowanie” – prelegent: kpt. Jan Żuralski, 
armator jachtu „Gryfita”; „Przystań żeglarska miej-
scem współpracy” – prelegentka: Magda Thiede – ko-
ordynatorka PPEM w Szkole Podstawowej w Sierako-
wicach; „Szanty, żeglarskie gry i zabawy” – prelegent: 
Marek Rogala – szantymen, żeglarz; „Zawody zwią-
zane z morzem – kształcenie i doradztwo zawodowe” – 
prelegentka: Barbara Zakrzewska – dyrektorka Zespo-
łu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku  
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– to tematy, które w tym roku zaproponowano w części 
warsztatowej.

Pierwszego dnia spotkania z edukacją morsko-że-
glarską uczestników konferencji zaproszono również 
na wizytę studyjną po Cedrach Wielkich, Błotniku 
i Miłocinie, gdzie zwiedzający mogli poznać historię 
miejscowego kościoła, proces powstawania Mariny 
Błotnik oraz odwiedzić żuławski dom podcieniowy 
z 1731 r. w Miłocinie. Uczestników konferencji opro-
wadzał Łukasz Żarna – dyrektor ŻOKiS w Cedrach 
Wielkich, który bardzo ciekawie wprowadził słucha-
czy w tradycję i kulturę Żuław oraz zaprezentował do-
robek żeglarski Mariny w Błotniku.

W drugim dniu tegorocznego spotkania z edukacją 
morską zaplanowano: praktyczne zajęcia żeglarskie na 
przystani żeglarskiej w Błotniku oraz podsumowanie 
konferencji. Z przedstawionych wniosków wynika ko-
nieczność kontynuowania w latach następnych działań 
podobnych do tych, które zostały zaproponowane szko-
łom w projekcie Pomorskich Żagli Wiedzy – wsparcie 
regionalne. Nauczyciele wskazali też na potrzebę inte-
gracji środowiska oświatowego zainteresowanego roz-
wijaniem edukacji morskiej, wykazali zainteresowanie 
praktycznymi zajęciami żeglarskimi – szkoleniami 
umiejętności żeglarza jachtowego i sternika motoro-
wodnego. Podkreślili również wagę zajęć preorientacji 
zawodowej w kierunkach związanych z pracą na mo-
rzu i w regionie.

Podczas praktycznych zajęć żeglarskich uczest-
nicy wydarzenia doskonalili umiejętności związane 
z manewrowaniem, pracami bosmańskimi oraz bezpie-
czeństwem na wodzie i nad wodą. Wśród żeglujących 
byli zarówno ci, którzy mają uprawnienia żeglarskie, 
jak również rozpoczynający swoją przygodę z żeglo-
waniem.

Tegoroczna konferencja była wydarzeniem bardzo 
udanym, które posłużyło wymianie doświadczeń oraz 
budowaniu sieci współpracy między podmiotami – nie 
tylko tymi związanymi z edukacją – zaangażowany-
mi w upowszechnianie edukacji morsko-żeglarskiej 
w województwie pomorskim. Mamy nadzieję, że pod-
czas kolejnej konferencji poznamy owoce współpra-
cy nawiązanej w Cedrach Wielkich i nowe przykłady 
dobrych praktyk w edukacji morsko-żeglarskiej dzieci 
i młodzieży naszego regionu.


