
EDUKACJA NA FALI



EDUKACJA NA FALI …

… to oferta kursów żeglarskich w połączeniu ze szkoleniami z 
innych dziedzin: pracy metodą projektów; metodyki SCRUM; 
kursów językowych; nowoczesnego przywództwa i budowania grupy; 
skutecznego pozyskiwania grantów.

Program realizowany 
w ramach edukacyjnego projektu Fundacji wIEm

poświęconego szkoleniom żeglarskim.
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wIEm …

➝ … że dobra edukacja zawsze jest na 
fali;

➝ … że żeglarstwo to więcej niż sport: to 
szkoła charakteru; sztuka działania 
zespołowego; umiejętność
komunikacji; zarządzanie zespołem;

➝ … że, w związku z tym, rejs – mazurski 
czy morski – może być doskonałym 
kontekstem do nabywania 
umiejętności wymienionych wyżej; 

➝ … jak dobrze połączyć wszystkie te 
umiejętności – bo wiem, na czym 
polega dobra edukacja i prawdziwe 
żeglarstwo. 
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Co?



PRACA METODĄ PROJEKTÓW
NA FALI

➝ „Projekt - Rejs” 
➝ wprowadzenie metodycznego zarządzania 

rzeczywistymi projektami 
(na bazie szkolenia do certyfikatu IPMA Level C),

➝ zarządzanie ryzykiem,
➝ projektowanie z użyciem metody design thinking,
➝ agile vs waterfall, czyli zwinnie czy tradycyjnie?
➝ PDCA w praktyce,
➝ najlepsze cyfrowe i analogowe narzędzia do zarządzania 

projektami
➝ czasu na dyskusje, dodatkowe wyjaśnienia i omawianie 

konkretnych przypadków



METODYKA SCRUM
NA FALI

➝ SCRUM, czyli metoda dostarczania najwyższej możliwej 
wartości kreatywnie i produktywnie,

➝ SCRUM, czyli sposób na rozwiązywanie złożonych 
problemów

➝ SCRUM, czyli o tym jak pracować w zadowolonych, 
zaangażowanych zespołach

➝ pełne szkolenie zgodne z programem Professional SCRUM 
Foundations, przygotowujące do certyfikacji i  do egzaminu 
PSM I



BUDOWANIE ZESPOŁU
NA FALI

➝ wprowadzenie do budowania zespołu
➝ dynamika stosunków społecznych w grupie 

– modele Google (Aristotle) i MIT
➝ w co grają ludzie według Berne’a? 
➝ czy motywacja jest mitem?
➝ czego Tuckman nie powiedział o swoim modelu?
➝ cykl Kolba i rola doświadczenia w pracy grupowej
➝ kto może zostać liderem i co to jest tummelling?
➝ a może lepiej podejść do tematu turkusowo?
➝ cyfrowe narzędzia wspomagające pracę zespołową zdalną i 

stacjonarną



NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO
NA FALI

➝style przywództwa i diagnoza własnego stylu
➝myślenie strategiczne
➝zarządzanie motywacją pracowników
➝zarządzanie talentami
➝nowa rola lidera
➝przywództwo angażujące
➝“turkusowe” zarządzanie
➝wyzwania nowoczesnego lidera 
➝samorozwój  
➝wypalenie zawodowe (symptomy i środki zaradcze)



JĘZYK ANGIELSKI 
NA FALI

➝ nauka w całkowitym zanurzeniu
➝ nauka sytuacyjna i incydentalna
➝ dostęp do kursu online: komplet materiałów, ćwiczenia 

gramatyczne, praca z tekstem
➝ strategie skutecznego uczenia się języków obcych
➝ angielski dla żeglarzy: praca z załogą międzynarodową, 

komunikacja przez radio i w porcie.



SZTUKA KOMUNIKACJI 
NA FALI

➝ kompetencja komunikacyjna – co to jest?
➝ rejestry języka; język nacechowany
➝ sofistyka – czy tak wypada?
➝ szukanie porozumienia ponad podziałami – język mediacji
➝ alfabetyzm cyfrowy w zakresie narzędzi dedykowanych 

komunikacji online



SKUTECZNE POZYSKIWANIE 
GRANTÓW NA FALI

➝myślenie  projektowe 
➝logika interwencji
➝źródła finansowania pomysłów
➝tworzenie drzewa problemów i celów
➝budżetowanie i montaż finansowy
➝język projektowy
➝“tajne know-how”
➝tworzenie wniosków
➝monitoring i ewaluacja



Każde szkolenie jest realizowane 
w ramach tygodniowego rejsu.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 
o ukończeniu szkolenia. 
Oferta kierowana
do osób indywidualnych i do firm



Jacek Pietraszuk, instruktor żeglarski, 
jachtowy sternik morski. 
Autor materiałów e-learningowych dla kursów 
żeglarskich; propagator innowacyjnych metod 
szkolenia żeglarzy. Administrator systemów 
IT w Katedrze Informatyki Stosowanej 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalista 
w tworzeniu systemów komputerowych oraz 
bezpieczeństwa sieci strukturalnych. 
Współtwórca Centrum Kompetencyjnego 
IBM DB2 w Politechnice Śląskiej. 

Koordynator projektu



Koordynatorka projektu; 
trenerka

Anna Turula, nauczyciel języka angielskiego z 
ponad 30-letnim stażem. Pasjonatka i 
propagatorka innowacyjnych rozwiązań w 
dydaktyce, językowej i żeglarskiej, z 
wykorzystaniem nowych technologii. Autorka 
kilkudziesięciu kursów tradycyjnych, zdalnych 
i hybrydowych. Koordynatorka i opiekun 
metodyczny e-learningowego kursu Żeglarz 
jachtowy zrealizowanego dla Śląskiego Yacht
Klubu. 
Żeglarka.



Trener

Tymoteusz Rduch, od blisko dwóch dekad 
zarządza projektami, głównie tworząc i 
przebudowując systemy informatyczne w 
organizacjach. Fan otwartego oprogramowania 
i zwinnego podejścia w realizacji projektów. 
Propagator wykorzystania SCRUMa nie tylko w 
IT. Trener International Project Management 
Association, posiadacz pierwszego w Polsce 
certyfikatu kierownika projektów badawczo-
rozwojowych IPMA B+R. SCRUM Master, Agile 
Coach i trener SCRUM, na co dzień związany z 
gliwicką Szkołą Project Managerów – Szkoła.PM. 
Żeglarz: motorowodny sternik morski, jachtowy 
sternik morski, radiooperator.



Trenerka

Anna Nowak, MBA, trenerka biznesu,  
specjalista ds. projektów, doradca zawodowy, a 
w wolnym czasie edukatorka dzieci. Autorka i 
współautorka publikacji,  kursów zdalnych i 
programów kształcenia z zakresu m.in. 
zarządzania projektami, doradztwa 
zawodowego, transferu technologii. Jej pasją są
innowacje dydaktyczne i społeczne - jest 
mocno zaangażowania w ich tworzenie oraz 
propagowanie myślenia innowacyjnego i 
metody Design Thinking. 
Żeglarka.



Oferta MAZURY
terminy: 27.06 – 3.07.2021r.
Cena rejsu - 2600zł / os. - obejmuje:
szkolenie żeglarskie plus szkolenie tematyczne (do wyboru: praca metodą projektów, SCRUM, 
budowanie zespołu, komunikacja, kurs języka angielskiego, nowoczesne przywództwo, 
pozyskiwanie grantów)
oraz
opieka skipera, zakwaterowanie na jachcie, wyżywienie, ubezpieczenie, opłaty portowe, paliwo. 



Oferta BAŁTYK
terminy: 25.09 – 1.10.2021r.; 2.10 – 8.10.2021r.
Cena rejsu - 2950zł / os.  - obejmuje:
szkolenie żeglarskie plus szkolenie tematyczne (do wyboru: praca metodą projektów, SCRUM, 
budowanie zespołu, komunikacja, kurs języka angielskiego, nowoczesne przywództwo, 
pozyskiwanie grantów)
oraz
opieka skipera, zakwaterowanie na jachcie, wyżywienie, ubezpieczenie, opłaty portowe, paliwo. 



Kontakt / zgłoszenia / pytania: 
biuro@fundacjawiem.edu.pl
Zgłoszenie powinno zawierać: 
- nazwę oferty (Mazury / Bałtyk), 
- termin,
- wybrany temat szkolenia (proszę podać 1. i 2. wybór).
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