
 
 

 „Kaszubskie żagle wiedzy” – rozpoczęty! 

 

Projekt pn. „Kaszubskie żagle wiedzy”, którego celem jest podniesienie jakości pracy szkół 

i placówek poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły, wszedł w fazę realizacyjną. 

Projekt realizowany jest przez Gminę Kościerzyna w partnerstwie z Powiatem 

Kościerskim i Gminą Lipusz od 01.07.2021r. do 30.09.2022r. w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3 

Edukacja, działanie 3.2. Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, dla następujących szkół: 

w Gminie Kościerzyna:  

• Zespół Szkół w Skorzewie,  

• Zespół Kształcenia w Łubianie,  

• Szkoła Podstawowa w Kornem,  

• Szkoła Podstawowa w Nowym Klinczu,  

• Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu, 

w Gminie Lipusz: 

• Zespół Szkół w Lipuszu. 

Cele szczegółowe:  

1) włączenie do procesu dydaktycznego treści dotyczących edukacji morskiej i żeglarskiej  

i wykorzystanie tych treści do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, 

2) upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wzorców dotyczących m.in. aktywnego 

uczestnictwa w kulturze, sporcie i rekreacji, postaw obywatelskich, proekologicznych, 

wpływających na budowanie więzi lokalnych i regionalnych, a także zdrowego trybu życia, 

m.in. poprzez edukację morską i żeglarską, 

3) promowanie i upowszechnianie zawodów związanych z morzem wśród dzieci i młodzieży 

jako jednej z dziedzin przyszłej aktywności zawodowej. 

  

Projekt zakłada realizację wsparcia uczniów przez: 

• Zajęcia pozalekcyjne z zakresu edukacji morskiej i żeglarskiej; 

• Doradztwo zawodowe - warsztaty z doradztwa zawodowego; 

• Wyjazdy edukacyjne, w tym -wyjazd do Centrum Nauki Experyment w Gdyni oraz do 

Błękitnej Szkoły na Helu wraz z rejsem edukacyjnym po morzu; 



 
• Zajęcia żeglarskie na przystani w Garczynie – praktyczne zajęcia żeglarskie dla 

uczniów (w tym prace szkutnicze, zajęcia na wodzie na żaglówkach, ratownictwo 

wodne na wodzie); 

• Obóz żeglarski; 

 

oraz wparcie dla nauczycieli  przez przygotowanie do pracy metodą projektów poprzez 

szkolenia. 

 

REKRUTACJA trwa do 17 września 2021r. 

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Kaszubskie żagle wiedzy” dla wraz z 

załącznikami: 

Regulamin uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 1a do Regulaminu uczestnictwa deklaracja uczestnictwa – uczeń 

Załącznik nr 1b do Regulaminu uczestnictwa deklaracja uczestnictwa — nauczyciel 

Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa 

Załącznik nr 2a do Regulaminu uczestnictwa 

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa 

 

http://www.konarzyny.pl/wp-content/uploads/2021/06/Regulamin-uczestnictwa-w-projekcie-1-1.docx
http://www.konarzyny.pl/wp-content/uploads/2021/06/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1a-do-Regulaminu-uczestnictwa-deklaracja-uczestnictwa-ucze%C5%84.docx
http://www.konarzyny.pl/wp-content/uploads/2021/06/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1b-do-Regulaminu-uczestnictwa-deklaracja-uczestnictwa-%E2%80%94-nauczyciel.docx
http://www.konarzyny.pl/wp-content/uploads/2021/06/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-do-Regulaminu-uczestnictwa.docx
http://www.konarzyny.pl/wp-content/uploads/2021/06/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-2a-do-Regulaminu-uczestnictwa.docx
http://www.konarzyny.pl/wp-content/uploads/2021/06/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-3-do-Regulaminu-uczestnictwa.docx

