
CSR w służbie 
innowacyjnej edukacji



O Programie
Program Edukacji Morskiej w Gdańsku w pigułce

• Od maja do października wszyscy uczniowie klas pierwszych
gdańskich gimnazjów wypływają w jednodniowe
edukacyjne rejsy.

• Podczas dnia na wodzie zgłębiają podstawy żeglowania,
pogłębiają wiedzę z dziedziny historii i ekologii, uczą się
współpracy w grupie oraz poznają swoje miasto od strony
wody.

• Dzięki zintegrowaniu instytucji miejskich, organizacji
pozarządowych, biznesu oraz władz samorządowych i
centralnych Program przyczynia się do wszechstronnej
aktywizacji młodzieży.

• Nieodłącznym elementem Programu Edukacji Morskiej w
Gdańsku jest konkurs ekologiczny o zasięgu
ogólnopolskim.



O Programie
Trasa rejsu

• Dzięki starannie wyznaczonej trasie każdy rejs pełni
jednocześnie funkcję lekcji historii i tradycji morskich
miasta.

• Jachty przepływają obok statku-muzeum Sołdka,
Żurawia, Baszty Łabędź, Polskiego Haka oraz Stoczni
Gdańskiej, wpływają do Kanału Portowego, gdzie
uczniowie poznają zasady ruchu na portowych
nabrzeżach, następnie mijają Zakręt Pięciu Gwizdków,
skąd otwiera się widok na Westerplatte i wyjście na
Zatokę Gdańską. Sternicy opowiadają o roli mijanych
miejsc w morskiej historii miasta.



O Programie
Pikniki edukacyjne

• Dzięki realizowanym piknikom
edukacja morska dociera do
znacznie szerszej grupy dzieci i
młodzieży w różnym wieku.

• Program Edukacji Morskiej w
Gdańsku na stałe wpisał się w
krajobraz i kalendarz
wydarzeń w Trójmieście.

• Strefa dla dzieci przygotowana
przez Program zagościła m.in..
na warszawskich Targach
Wiatr i Woda i na Dniu
Dziecka na PGE Arenie.

• Pikniki edukacyjne to szansa 
na popularyzacji edukacji 
morskiej przez cały rok.



O Programie
Współpraca

Realizator:

• Miasto Gdańsk, Fundacja Gdańska

Sponsorzy:

• Ferrero Polska, w ramach akcji Kinder+Sport
• Grupa LOTOS

Program wspiera:

• Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-
Kanalizacyjna

Patronat honorowy:

• Minister Edukacji Narodowej
• Minister Sportu i Turystyki

Partnerzy:

• Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

• Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

• Urząd Morski w Gdyni

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Gdańsku

• Wiatr i Woda

• Błękitna Szkoła HEL



Etap I
Analiza sytuacji wyjściowej

• Zgodnie z badaniem opinii publicznej
przeprowadzonym w roku 2012 na zlecenie
Fundacji Nasza Ziemia, dzieci i młodzież są
grupą, która najrzadziej stosuje działania
proekologiczne, ma niską świadomość
własnego wpływu na stan środowiska
naturalnego oraz w dużej mierze nie rozumie
pojęcia zrównoważonego rozwoju.

• Największą liczbę utonięć w okresie
wakacyjnym w roku 2009 zarejestrowano
w województwach: mazowieckim – 39
i pomorskim – 36



Etap II
Ustalenie filarów Programu

• Na podstawie wniosków z analizy sytuacji w regionie oraz
analizy potencjału edukacyjnego żeglarstwa opracowano 4
filary Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku:

 promocja aktywności fizycznej
 edukacja ekologiczna
 budowanie poczucia tożsamości lokalnej
 krzewienie zasad bezpiecznego spędzania czasu nad 

wodą i na wodzie

• Program Edukacji Morskiej w Gdańsku to interdyscyplinarny
projekt, który w nowatorski sposób propaguje sport,
ekologię i zasady bezpieczeństwa na wodzie, łącząc tradycję
i nowoczesność.



Etap III
Określenie  grupy docelowej

• Celem Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku od
początku była edukacja powszechna obejmująca jak
największą grupę młodzieży.

• Zdecydowano się na wybór uczniów pierwszych klas
gimnazjów.

• Każdy rejs niesie dużą wartość integracyjną, uczy
komunikacji w zespole i współpracy.



Etap IV
Partnerstwo międzysektorowe

• Dzięki rozpoznaniu potencjału synergicznego i opracowaniu
strategii współpracy, powstał sojusz osób i instytucji
zaangażowanych w rozwój projektu.

• Identyfikacja założeń Programu ze strategią CSR potencjalnych
sponsorów zaowocowała podjęciem wieloletniej współpracy z
Ferrero Polska oraz Grupą LOTOS S.A.

• Od roku 2014, w ramach Programu Edukacji Morskiej
w Gdańsku, żeglarstwo jest drugim w Polsce (obok siatkówki)
sportem objętym akcją Grupy Ferrero – Kinder+Sport.

• Dzięki współpracy ze sponsorami edukacja morska przekracza 
granice Gdańska. Nieodłącznym elementem Programu jest 
realizowany co roku ogólnopolski konkurs ekologiczny.



Etap IV
Partnerstwo międzysektorowe

• Dzięki współpracy z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-
Kanalizacyjną edukacja morska realizowana jest przez cały rok
- w formie pikników edukacyjnych.

• Dzięki współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska,
elementem każdego rejsu jest zwiedzanie zabytkowej Twierdzy
Wisłoujście a oferta edukacyjna Narodowego Muzeum
Morskiego stanowi alternatywę dla rejsu w przypadku
niesprzyjających warunków atmosferycznych.

• Komenda Miejska Policji w Gdańsku w ramach przygotowania
do rejsu przekazuje zasady bezpieczeństwa nad wodą i na
wodzie.

• W roku 2014 Program Edukacji Morskiej w Gdańsku otrzymał
nagrodę EKOinspiracja w kategorii PARTNERSTWO.



Etap V
Ewaluacja

• Ewaluacja jest bardzo ważnym elementem projektów
CSR, pozwala ocenić skuteczność i wyznaczyć kierunki
rozwoju w odniesieniu do zmieniających się potrzeb.

• Każdy z uczniów na zakończenie dnia na wodzie wypełnia
test wiedzy, w celu sprawdzenia wartości edukacyjnej
rejsu.

• Nauczyciele wypełniają ankietę, oceniając walory
organizacyjne, merytoryczne itp.

• Po pięciu latach realizacji Programu przeprowadzona
została ankieta ewaluacyjna wśród „absolwentów”
Programu Edukacji Morskiej Gdańsku, którzy w roku
2014 kończyli swoją edukację w szkołach
ponadgimnazjalnych.



Etap V
Nowe kierunki rozwoju

• Poszerzenie zasięgu o kraje basenu
Morza Bałtyckiego.

• Wykorzystanie pozytywnego odbioru
Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku
wśród młodzieży do promocji innych
sportów wodnych, zdrowej diety
i aktywnego stylu życia.

• Poszerzenie Programu Edukacji
Morskiej w Gdańsku o półkolonie
podczas ferii zimowych i wakacji.



5 lat Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku

• Ponad 15 000 uczestników rejsów.

• Ponad 30 tysięcy przepłyniętych mil morskich.

• Zaangażowanie wybitnych sportowców.

• Ogólnopolski konkurs pod patronatem Ministra 

Środowiska i Ośrodka Informacja ONZ.

• Zaangażowanie uczniów i nauczycieli z całej Polski.

• Zaangażowanie w akcje Ministerstwa Edukacji 

Narodowej (Rok Szkoły w Ruchu) oraz 

Ministerstwa Sportu i Turystyki (Bezpieczna Woda)

• Pikniki edukacyjne.

• Prawie 4 000 000 PLN AVE z publikacji w mediach.


