
„Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji 

kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską.” 

 

Lider projektu:  Departament Edukacji  

i Sportu Urzędu Marszałkowskiego  

Województwa Pomorskiego  

 

Partnerzy: 

Fundacja Navigare (szkoły podstawowe) 

Liga Morska i Rzeczna (gimnazja) 

 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach. 

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  

w jakości usług edukacyjnych 

 



Cel główny projektu edukacji morskiej 
 

Wyrównywanie  

szans edukacyjnych uczniów   

województwa pomorskiego 

poprzez  

realizację programów rozwojowych 

kształtujących kompetencje kluczowe 

 w obszarze regionalnej edukacji morskiej 

  

Projekt zrealizowany: od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 r. 

Dofinansowanie:  7 487 263,00 zł (85% środki unijne, 15% budżet państwa) 

  



Szkoły podstawowe z obszaru województwa pomorskiego 

 

 269 szkół z 88 gmin województwa pomorskiego 
  
(w tym 178 szkół z terenów wiejskich) 

 

 8951 uczniów klas V przez dwa lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014 
 

 

Zasięg projektu 

Gimnazja z obszaru Delty Wisły i Zalewu Wiślanego 
 

 24 gimnazja z obszaru Delty Wisły i Zalewu Wiślanego 
 

 1994 uczniów klas II przez dwa lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014 

 
 

 





Opracowanie programów z zakresu edukacji morskiej 

 

 Pomorski Program Edukacji Morskiej  

– szkoły podstawowe 

 

 Program edukacji morsko-rzecznej  

dla szkół gimnazjalnych  

– gimnazja 

http://wrotapomorza.pl/res/projektyedukacyjne/morski/grafiki/pomorski_pem.pdf


 zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu   
w obszarze edukacji morskiej 
 

 wyjazdowe warsztaty edukacyjne 
  

 zajęcia pedagogiczno-psychologiczne  
oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego 
 

 praktyczne zajęcia żeglarskie 
 

 obozy żeglarskie  
 

 edukacyjno-żeglarskie pikniki naukowe 

 

  zakup literatury do szkolnych bibliotek 

Ścieżka edukacji morskiej dla uczniów szkoły podstawowej 

Pomorski Program Edukacji Morskiej 



Ścieżka edukacji morskiej dla uczniów gimnazjum 

 

 

 ścieżka międzyprzedmiotowa w oparciu o „Program edukacji 

morsko-rzecznej” - min. 6 godzin zajęć dydaktycznych podczas realizacji 

zajęć klasowo-lekcyjnych w ramach podstawy programowej lub zajęć 

dodatkowych zorganizowanych przez szkołę, 

 

 dodatkowe zajęcia pedagogiczno-psychologiczne  

oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego 

 

 dwudniowe praktyczne zajęcia morsko-rzeczne 

 

  zakup literatury do szkolnych bibliotek 

 

 

 

Program edukacji morsko-rzecznej dla szkół gimnazjalnych 



Statek 

naszych 

marzeń 

Budujemy łódź 

wiosłową 

Realizacja ścieżki dla uczniów szkoły podstawowej 

 zajęcia pozalekcyjne 

prowadzone metodą 

projektu  w obszarze 

edukacji morskiej 



Gdańsk w baśniowej szacie 

Realizacja ścieżki dla uczniów szkoły podstawowej 

 685 grup uczniowskich 

realizujących 

indywidualne projekty 

 przykładowe efekty 

realizacji projektów 

uczniowskich: 

  
albumy, modele, filmy, 

przewodniki, blogi,  

wywiady, przedstawienia, 

gry terenowe, gry planszowe, 

instalacje, łodzie 

 



Konkurs projektów 

 

 

 Rok 2012/2013 – 365 prac konkursowych  

 Rok 2013/2014 – 431 prac konkursowych  

 924 uczniów nagrodzonych wakacyjnym obozem żeglarskim 

 

 

 

Realizacja ścieżki dla uczniów szkoły podstawowej 



 8133 uczniów klas V wzięło udział w jednodniowych zajęciach  

na wybranych akwenach województwa pomorskiego  

Realizacja ścieżki dla uczniów szkoły podstawowej 

 praktyczne zajęcia żeglarskie 

 praktyczne aspekty wykorzystania 

zagadnień poznanych na zajęciach 

pozalekcyjnych i warsztatach 

 zasady bezpieczeństwa obowiązujące  

na jachcie, zdobycie umiejętności 

poruszania się po jednostce, poznanie 

podstawowych zasad,  

dzięki którym jacht się porusza 



 211 szkół podstawowych 

wzięło udział w 21 

edukacyjno-żeglarskich 

piknikach 

 

 

Realizacja ścieżki dla uczniów szkoły podstawowe 

Edukacyjno-żeglarskie pikniki naukowe 

 wzmocnienie zainteresowanie 

uczniów  tematyką morską  

oraz regionem  

 spotkania ze słynnymi 

żeglarzami i ludźmi morza 



Realizacja ścieżki dla uczniów szkoły podstawowej 

Obozy żeglarskie 

 

 8-dniowe obozy żeglarskie dla 924 

uczniów nagrodzonych w konkursie 

projektów 

 wykorzystywanie w praktyce 

umiejętności nabytych w trakcie 

realizacji zajęć metodą projektową  

 zdobywanie nowych umiejętności 

żeglarskich 

 



Ścieżka edukacji morskiej dla uczniów gimnazjum 

 

 

 ścieżka międzyprzedmiotowa w oparciu o „Program edukacji 

morsko-rzecznej” - min. 6 godzin zajęć dydaktycznych podczas realizacji 

zajęć klasowo-lekcyjnych w ramach podstawy programowej lub zajęć 

dodatkowych zorganizowanych przez szkołę, 

 

 dodatkowe zajęcia pedagogiczno-psychologiczne  

oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego 

 

 dwudniowe praktyczne zajęcia morsko-rzeczne 

 

  zakup literatury do szkolnych bibliotek 

 

 

 

Program edukacji morsko-rzecznej dla szkół gimnazjalnych 



Dwudniowe praktyczne zajęcia morsko-rzeczne  

dla uczniów II klas gimnazjalnych 

Zajęcia z wiosłowania. Gdańsk, Martwa Wisła 

 1994 uczniów  

z 24 gimnazjów 

subregionu 

nadwiślańskiego 

wzięło udział  

w praktycznych 

zajęciach morsko-

rzecznych 



Dwudniowe praktyczne zajęcia morsko-rzeczne  

dla uczniów II klas gimnazjalnych 

Lekcja muzealna w Centralnym Muzeum Morskim  w Gdańsku 

 



Dwudniowe praktyczne zajęcia morsko-rzeczne  

dla uczniów II klas gimnazjalnych 

Wypłynięcie na rejs po Zalewie Wiślanym 

 



Dwudniowe praktyczne zajęcia morsko-rzeczne  

dla uczniów II klas gimnazjalnych 

Nauka posługiwania się środkami ratunkowymi.  

Muzeum Zalewu Wiślanego, Kąty Rybackie. 

 



„Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy” 

 

Pomorskie - dobry kurs na edukację.  

Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów  

w regionie poprzez edukację morską 


