„POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY”

ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW POPRZEZ
EDUKACJĘ MORSKĄ I ŻEGLARSKĄ

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA STRATEGICZNEGO
KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ I PLACÓWEK
RPO WP 2014 - 2020

PRZEDSIĘWZIĘCIE STRATEGICZNE

KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ I PLACÓWEK

•
•
•
•
•

Poddziałanie 3.2.1 RPO WP 2014-2020
regionalne ramy kompleksowego wspomagania szkół
diagnoza potrzeb rozwojowych
kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów
powiązanie doskonalenia nauczycieli z potrzebami uczniów
preferencje:
- działania prowadzone w partnerstwie
- obszary o najniższych wynikach egzaminacyjnych

lata 2020-2022
lata 2016-2018
•

115 projektów zrealizowanych
przez organy prowadzące

Pomorskie Żagle Wiedzy:
• projekty organów prowadzących
obejmujące kształtowanie kompetencji
kluczowych uczniów poprzez edukację
morską i żeglarską
• projekt pozakonkursowy SWP

Działanie 8.4 RPO
WP 2014-2020

zakup 100 łodzi
żaglowych

Województwo
POMORSKIE ŻAGLE
WIEDZYPomorskie
– DLACZEGO?

- warunki dla sportów wodnych

• linia brzegowa o długości 316 km
• 39 portów i przystani morskich
• 10 marin - Pętla Żuławska –
rozwój turystyki wodnej Etap I;
Rozwój oferty turystyki wodnej
w obszarze Pętli Żuławskiej
i Zatoki Gdańskiej
• 2901 jezior o powierzchni powyżej
1 ha
• „Pomorskie Szlaki Kajakowe” ponad 1000 km szlaków
kajakowych na 15 spływnych
rzekach

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY – RPO WP 2014 - 2020

PROJEKT SAMORZĄDU

WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

PROJEKTY ORGANÓW PROWADZĄCYCH
SZKOŁY PODSTAWOWE

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY

PROJEKT SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

• działania związane z doskonaleniem nauczycieli:
 szkolenie - instruktorzy żeglarstwa (standaryzacja - 1 osoba z gminy)
 szkolenie - nauczyciele posiadający patent żeglarski (przygotowanie do zdobycia

uprawnień instruktorskich – 1 osoba z gminy)
 szkolenie - koordynatorów edukacji morskiej (przygotowanie do zdobycia patentu
żeglarskiego - 1 osoba ze szkoły)
 sieci współpracy nauczycieli-animatorów edukacji morskiej

•

opracowanie materiałów dydaktycznych dla szkół

•

konkurs projektów uczniowskich

•

działania promujące edukację morską i żeglarską

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY

PROJEKTY ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWE

• zajęcia pozalekcyjne dla uczniów - metoda projektu edukacyjnego
• praktyczne zajęcie żeglarskie dla uczniów (≥2 dni)

• obozy żeglarskie dla uczniów
• doradztwo edukacyjno-zawodowe (branże związane z nadmorskim położeniem regionu)
• wyjazdy edukacyjne

• szkolenia dla nauczycieli – rozwój umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji
kluczowych uczniów
• działania promujące edukację morską i żeglarską

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY

KONKURS NA IDENTYFIKACJĘ
KONCEPCJI
- INFORMACJE PRAKTYCZNE
DLA ORGANÓW
PROWADZĄCYCH

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY - OBSZARY KONCEPCJI

Lp.

Nazwa obszaru

1

Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez Edukację morską
i żeglarską

2

Zasoby kadrowe i infrastrukturalne niezbędne do realizacji Koncepcji

3

4

Współpraca w zakresie realizacji założeń Edukacji morskiej i żeglarskiej

Koszty planowanych działań w zakresie Edukacji morskiej i żeglarskiej

HARMONOGRAM KONKURSU

1. Ogłoszenie Konkursu - 06.03.2020
2. Złożenie Koncepcji - do 30.06.2020
3. Ocena formalna Koncepcji - do 15.07.2020
4. Ocena merytoryczna wstępna Koncepcji - do 08.08.2020
5. Złożenie przez Organy prowadzące zmodyfikowanych Koncepcji - do 28.08.2020
6. Ocena merytoryczna końcowa Koncepcji - do 15.09.2020

Zapraszamy na stronę Konkursu
ZAPRASZAMY NA STRONĘ KONKURSU

http://www.pomorskiezaglewiedzy.odn.slupsk.pl/

Pomorska Przyjazna Szkoła Zdalna
•

•

•

W dniu 12 maja 2020 roku pomiędzy Województwem Pomorskim a firmą T-Systems Sp. z o.o.
podpisane zostało porozumienie o współpracy przy realizacji wsparcia zdalnego kształcenia
w szkołach województwa pomorskiego obejmujące:
– bezpłatne udostępnienie wszystkim zainteresowanym szkołom pakietu Microsoft Office 65 wraz
z aplikacją Microsoft Teams do zdalnego kształcenia
– pomoc techniczną wyznaczonym przez dyrektorów szkół administratorom szkolnym w zakresie
rejestracji szkół i uczestników oraz obsługi technicznej udostępnionych narzędzi
– wsparcie i bieżącą pomoc nauczycielom realizującym zdalne kształcenie przy wykorzystaniu
dostarczonych narzędzi
Pomorskie Centrum Wsparcia Szkół działające przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
oraz Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli – zespół osób wspierających nauczycieli w realizacji edukacji
zdalnej
Zainteresowanie szkoły mogą się zgłaszać na adres k.bieluszko@pomorskie.eu

