Edukacja Morska i Żeglarska w Gminie Cedry Wielkie Rozpoczęta!
W ramach projektu pn. „POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY. EDUKACJA MORSKA I ŻEGLARSKA
W GMINACH CEDRY WIELKIE, SUCHY DĄB I TRĄBKI WIELKIE”, realizowanego na podstawie
umowy o dofinansowanie nr RPPM.03.02.01-22-0007/21-00 z dnia 20.10.2021 r. ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2
Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 rozpoczęły się pierwsze
zaplanowane działania – szkolenia dla kadry pedagogicznej. Łącznie 27 NAUCZYCIELI z 8 Szkół
Podstawowych z terenu Gminy Cedry Wielkie (SP Cedry Wielkie, SP Cedry Małe, SP Wocławy),
Gminy Suchy Dąb (SP Suchy Dąb, SP Koźliny) oraz Gminy Trąbki Wielkie (SP Mierzeszyn, SP
Kłodawa, SP Sobowidz) podnosi swoje kompetencje w zakresie stosowania nowoczesnych metod
i form pracy z elementami TIK ukierunkowanymi na rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów
poprzez edukację morską i żeglarską.
Tematyka szkoleń obejmuje:
•
Prowadzenie procesu nauczania opartego na metodzie projektu i eksperymentu z
wykorzystaniem ICT w edukacji morskiej
•
Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, kreatywności i
innowacyjności w praktycznych zajęciach marynistycznych
•
Stosowanie włączających metod pracy, skutecznych technik nauczania i uczenia się z
wykorzystaniem ICT w edukacji żeglarskiej
•
„Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli, korzystania z narzędzi TIK w trakcie
warsztatów praktycznych.
Kolejnym etapem szkoleń nauczycieli i zarówno najważniejszym jest podniesienie kompetencji i
kwalifikacji żeglarskich. Już w marcu odbędą się szkolenia praktyczne, przygotowujące do
uzyskania patentu żeglarskiego. Zajęcia odbywać się będą na Przystani Żeglarskiej w Błotniku i
objęci nimi będą wszyscy nauczyciele z projektu.
Następnie zaplanowano zajęcia pozalekcyjne i warsztaty kształtujące kompetencje kluczowe u
270 UCZNIÓW w oparciu o treści edukacji morskiej i żeglarskiej, uczęszczających do 8 Szkół
Podstawowych z terenu Gminy Cedry Wielkie (SP Cedry Wielkie, SP Cedry Małe, SP Wocławy),
Gminy Suchy Dąb (SP Suchy Dąb, SP Koźliny) oraz Trąbki Wielkie (SP Mierzeszyn, SP Kłodawa, SP
Sobowidz).
Zaplanowano:
1. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w tematyce:
• „Kultura, tradycja i praktyka żeglarska"
• „Mieszkańcy krajów nadbałtyckich”
• „Morze Bałtyckie"
• „Skarby i tajemnice Bałtyku"
• „Wisłą do Gdańska"
Przewidziano 27 godzin na 1 uczestnika. W ramach tego zadania wykorzystane zostaną
pomoce dydaktyczne (tj. programy multimedialne, kompasy, globusy, lornetki, zestaw map

kartograficznych i żeglarskich, publikacje morskie, słowniki, materiały szantowe, literatura
żeglarska) i materiały piśmiennicze zakupione w ramach projektu.
2. Praktyczne zajęcia żeglarskie połączone z warsztatami bezpiecznego zachowania na wodzie
na Przystani Żeglarskiej w Błotniku.
Każda grupa objęta zostanie 16 godzinnym cyklem szkoleń na przystani żeglarskiej w Błotniku,
gdzie pod okiem wykwalifikowanego instruktora żeglarstwa nauczy się podstaw żeglowania na
łodziach klasy OPTYMIST oraz MARINER 19. W ramach zadania przewidziano zakup pomocy tj.
kamizelki asekuracyjne, pianki do pływania, węzły, gwizdki, worki żeglarskie.
3. Zajęcia z doradztwa zawodowego promującego zawody związane z branżą morską i
nadmorskim położeniem regionu.
Zaplanowano zajęcia dydaktyczne dla uczestników w ilości 5 godzin na grupę ukierunkowane
na rozbudzenie zainteresowań zawodami związanymi z żeglarstwem. Dodatkowo dla
umocnienia zainteresowań zaplanowano wyjazdy na targi pracy, do szkół profilowanych
i zakładów pracy.
4. Wyjazd edukacyjny do instytucji związanych z edukacja morską i żeglarską. Wycieczka do
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
5. Praktyczne zajęcia żeglarskie połączone z warsztatami bezpiecznego zachowania na wodzie
- organizacja OBOZÓW ŻEGLARSKICH.
Dla najbardziej aktywnych uczestników zajęć przewidziana jest nagroda w postaci 5 dniowego
obozu żeglarskiego na przystani żeglarskiej w Błotniku wraz z noclegiem i wyżywieniem. W
ramach zadania przewidziano udział w zajęciach z instruktorem żeglarstwa, pomoce
dydaktyczne, ubezpieczenie ,rejsy łodzią, całodobową opiekę. Obozy zaplanowano na okres
czerwiec – lipiec – sierpień.
Realizacja projektu przewidziana w okresie styczeń 2022 – czerwiec 2023
Całkowity koszt: 623 569,60 zł
Dofinansowanie: 592 391,12 zł
Wkład własny niefinansowy: 31 178,48 zł

