Gdyński Szlak Edukacyjny „Poznaj Gdynię z Rybką Gdynką”
Projekt Gdyński Szlak Edukacyjny powstał w 2016 roku dla uczczenia 90. urodzin Gdyni.
Celem projektu jest:
•

promowanie miejsc bliższych;

•

poznawanie własnego środowiska;

•

kontakt z dobrem kultury i uczestnictwo w kulturze poprzez poznawanie historii
miasta i jego zabytków;

•

budzenie pasji i zainteresowań najmłodszych turystów.

Projekt

obejmuje

wycieczkę

po

12

najciekawszych

miejscach

turystycznych

zlokalizowanych w centrum Gdyni. Na w/w wycieczkę, która stanowi

zajęcia

wprowadzające,

opieką

uczniowie

lub

grupy

turystyczne

udają

się

po

nauczyciela/przewodnika, wyposażonego w przygotowany dla niego bedeker. Bedeker
opisuje w przystępny dla dzieci sposób 12 miejsc Gdyńskiego Szlaku Edukacyjnego.
Po wycieczce, każdy z uczniów otrzymuje własną książkę – przewodnik pt. „Poznaj
Gdynię z Rybką Gdynką” (książki można pobierać w Infoboxie). Przewodnik, obok funkcji
poznawczo- turystycznych, pełni również funkcje dydaktyczne i pogłębia wiedzę na temat
Gdyni, uwzględniając różne poziomy edukacyjne dzieci np. biorąc pod uwagę ich wiek
i możliwości „małego turysty”. Zajęcia edukacyjne podsumowujące wycieczkę, można
wzbogacić poprzez obejrzenie 6 minutowego filmu, którego główną bohaterką jest Rybka
Gdynka (dostępne na stronie www.gdynia.pl zakładka Edukacja – Gdyński Szlak
Edukacyjny). Obecnie projekt jest obligatoryjnie wprowadzany do gdyńskich szkół
podstawowych i cieszy się ogromną popularnością, zarówno wśród uczniów, jak
i nauczycieli, ze względu na możliwość przybliżenia najmłodszym uczniom w czytelny
i skondensowany sposób wiedzy na temat historii, zabytków oraz ciekawostek dotyczących
Gdyni.
W 2017 roku na kanwie projektu powstała kolejna publikacja pt. „Legenda o Rybce
Gdynce”, której autorami były dzieci w wieku 6-10 lat. Wydanie książki napisanej przez
dzieci zostało uwieńczone wystawą pod tym samym tytułem, którą można było podziwiać
w Urzędzie Miasta Gdyni. Honorowym patronatem oraz całkowitym pokryciem kosztów
wydania publikacji zajął się Urząd Miasta Gdyni – Wydział Promocji, Gdynia Rodzinna oraz
biuro Prezydenta Miasta Gdyni.

Gdyński Szlak Edukacyjny to nieustająco rozwijający się projekt. W ramach Projektu
zorganizowane zostały min. konkursy wiedzy, „Potyczki z Rybką Gdynką”, w których brało
udział około 100 uczniów gdyńskich szkół podstawowych. W styczniu 2019 został wydany
kalendarz z pracami plastycznymi uczniów przedstawiającymi 12 atrakcji turystycznych
promowanych przez Gdyński Szlak Edukacyjny. Projekt w całości wspiera Urząd Miasta
Gdyni (Wydział Promocji, Gdynia Rodzinna oraz Biuro Prezydenta Miasta Gdyni). Projekty
GSE wciąż ewoluują, a postać Rybki Gdynki jest rozpoznawalną marką wśród coraz szerszej
rzeszy gdynian oraz turystów.
Kolejną propozycją, niezwykle cenną pod kątem edukacyjnym oraz wychodzącą
naprzeciw zainteresowaniom dzieci, jest książka skierowana do najmłodszych Gdynian.
„Maluch poznaje Gdynię z Rybką Gdynką” – to propozycja dla dzieci od 3-6 lat. Maluchy
znajdują w niej zdania, rebusy, kolorowanki oraz grę planszową, do której mogą zaprosić
każdego członka rodziny. Projekt GSE jest progresywny i dynamiczny. W przygotowaniu
nowe propozycje edukacyjne.
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