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Program „POD ŻAGLAMI W DORZECZU ŁEBY” 

Niniejszy program edukacji morskiej skierowany jest do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. Program edukacji morskiej integruje wiedzę z wielu przedmiotów, 

proponując całościowe postrzeganie przedstawionej problematyki. Niniejszy program wyróżnia się wśród innych programów nauczania w szkole podstawowej nowatorskim 

ujęciem wybranych zagadnień. Cele kształcenia i wychowania przedstawione zostały w postaci wymagań edukacyjnych, zapisanych językiem efektów kształcenia, co jest 

zgodne z ideą europejskich ram kwalifikacji i wpisuje się w sposób prezentowania wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa. Treści kształcenia niniejszego programu 

ściśle wiążą się z życiem i pracą na morzu. Uczniowie podczas zajęć praktycznych i warsztatów edukacyjnych będą mieli możliwość prowadzenia różnorodnych obserwacji – 

fizycznych, biologicznych, meteorologicznych, archeologicznych itp. – w sposób prostszy i ciekawszy niż w szkolnych ławkach. Część zajęć realizowana będzie w ośrodkach 

edukacji pozaformalnej, w których nauka odbywa się przez doświadczanie i praktykę, w zgodzie z zasadą: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi 

wziąć udział, a zrozumiem”. 

Szczególny nacisk położony jest na praktyczne stosowanie nabywanych i rozwijanych umiejętności w kontekście ponadprzedmiotowym oraz kształtowanie pozytywnej 

postawy uczniów dotyczącej aktywności, kreatywności i samodzielności w pracy nad własnym rozwojem. Przyjęta formuła zajęć edukacyjnych  pozwala na uwzględnienie 

różnorodności zainteresowań i zdolności uczniów, sprzyja lepszemu poznawaniu i rozumieniu siebie oraz otaczającego świata. Zajęcia wspomagają realizację celów 

kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. 

Program edukacji morskiej powinien w perspektywie kilkunastu lat przywrócić w społeczeństwie lokalnym  świadomość tradycji morskich oraz przekazać młodzieży 

podstawową wiedzę i umiejętności związane z turystyką i gospodarką morską.  Realizacja zadań odbywać się będzie zarówno w 6 szkołach będących partnerami w realizacji 

projektu, jak również na pływalniach i basenach w m. Łeba, Lębork, Gniewino oraz nad jeziorem w m. Sarbsk i w morzu. 

Cele szczegółowe: 

1. Kształtowanie świadomości morskiej uczniów: 

2. Kształtowanie praktycznych umiejętności żeglarskich: 

3. Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych. 

 

W ramach projektu zaplanowano działania zarówno dla całych klas czy grup ale i dla osób chętnych. Działanie takie ma za zadanie zapoznać z podstawami wszystkie grupy 

objęte projektem tj. klasy 3-8 Szkół Podstawowych jednak w kontekście rozwijania swoich umiejętności pływackich, manualnych czy realizacji zamierzeń w zakresie 

zdobywania uprawnień zadanie obejmie jedynie osoby z predyspozycjami chętne do dalszych działań. Taki podział gwarantuje zapoznanie i zachęcenie tematem wszystkie 

dzieci i młodzież z 6 placówek oświatowych ale w kontekście już specjalistycznego rozwijania zainteresowań czy predyspozycji zakłada udział konkretnych grup. 
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Lp. Opis zajęć Rok 2019 Rok 2020 

1 

Wachty wodniackie dla grup dzieci z klas IV-VIII  

Wachty wodniackie to trzy rodzaje aktywności.  

Zajęcia w szkołach (klasa/świetlica/sala gimnastyczna): teoria i ćwiczenia w pomieszczeniu, zajęcia 

dydaktyczne związane z żeglarstwem, nawigacją, zawodami morskimi czyli możliwością pracy na morzu i w 

zawodach związanych z gospodarką morską, spotkanie z ciekawą osoba związaną z Morzem - zajęcia 

prowadzone przez instruktora lub animatora 

Zajęcia na terenie szkoły (boisko/teren przyszkolny): taklowanie łodzi i przygotowanie sprzętu tj. zajęcia 

uczące jak przygotować istniejącą jednostkę pływającą do sezonu - zajęcia prowadzone przez instruktora lub 

animatora 

Zajęcia na wodzie (wiosna 2020 Sarbsk): nauka różnych technik poruszania się łodzią m.in. wiosłowanie, 

piórkowanie, podstawy żeglowania, manewrowanie na silniku (elektrycznym) zajęcia prowadzone przez 

instruktora (grupy przyjeżdżają z opiekunem) – wszystkie zajęcia na wodzie zabezpieczane są ratowniczo 

zgodnie obowiązującymi przepisami i najlepszą praktyką. Podczas zajęć na wodzie, dzieci cały czas przebywają 

na łódkach w kamizelkach asekuracyjnych. Zalecany strój sportowy. 

3 zajęcia po 2 godz./ tyg.   

grupa maks. 16 osób 

14 zajęć po 2 godz./ tyg.  

grupa maks. 16 osób 

 

Wiosna 2020 

1 zajęcia 9 godz./grupa – zajęcia 

na wodzie w Sarbsku z obiadem 

i dojazdem 
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Zajęcia szkutnicze – budowa małej łodzi sklejkowej z grupą dzieci z klas V-VII  

 

Zajęcia obejmują budowę małej łódki przy wykorzystaniu prostych narzędzi.  

Dzieci poznają podstawy projektowania, zasady budowy prostych łódek, materiały wykorzystywane do 

budowy, nabywają umiejętności posługiwania się narzędziami (wkrętarka, szlifierka oscylacyjna, piła ręczna, 

młotek). Zajęcia prowadzi instruktor/szkutnik. Celem zajęć jest zbudowanie łódki na której dzieci będą mogły 

później popływać. 

W zajęciach mogą brać udział dzieci zgłoszone do wacht wodniackich. Zajęcia polecane dla dzieci wraz z 

rodzicami. 

Zajęcia odbywają się na terenie szkoły, mogą odbywać się w klasie/sali/świetlicy (budowanie odbywa się przy 

zminimalizowaniu ilości odpadów, pyłu i brudu). Dzieci biorą udział w przygotowaniu „warsztatu” do pracy i 

później jego sprzątaniu. Dzieci nie biorą udziału w zajęciach szkodliwych dla zdrowia. Zalecany strój mogący 

ulec pobrudzeniu (opiłki drewna, kurz). 

9 szt. łodzi  

Budowa jednej łódki zajmuje 

kilkanaście godzin 

Maksymalna ilość osób na 

zajęciach – 20  

9 szt. łodzi  

Maksymalna ilość osób na 

zajęciach –  20 
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Zajęcia bosmańskie – przygotowanie i renowacja już powstałych łodzi do sezonu żeglarskiego 

Grupy maks. po 15 osób 

1 zajęcia 4 godz.  

W założeniu do programu: 6 szkół po 1 grupie. 

Dzieci uczą się jak przygotować jednostkę pływającą do zimowania i jak ją przygotować do sezonu .  Ponadto 

uczą się wykonywać drobne prace remontowe i usprawniające żeglowanie. Nauka obsługi narzędzi, podstawy 

teorii obróbki drewna i laminatu, zasad zimowania jednostek, zachowania na jednostkach pływających i na 

terenie portu. Zajęcia prowadzone przez instruktora (grupy przyjeżdżają z opiekunem). 

Miejsce zajęć – Łeba/szkoły lokalnie 

Zajęcia wyjazdowe w Łebie, 15 

osób*4 godz.  

Dodatkowe zajęcia 4 godz. na 

miejscu w szkole macierzystej 

Zajęcia wyjazdowe w Łebie, 15 

osób*4 godz.  

4 

Biwaki żeglarskie – dwudniowe (jeden nocleg na miejscu) biwaki dla klas IV zapewniają możliwość 

spróbowania różnych form rekreacji na wodzie pod okiem instruktora i przekonanie się do danej dyscypliny. 

Pływanie na optymiście/samodzielnie zbudowanej łodzi, desce z żaglem, kajaku czy łódce wiosłowej połączone 

z zajęciami survivalowymi. 

Zajęcia odbywają się pod okiem instruktora (grupa przyjeżdża z opiekunem) i są zabezpieczone ratowniczo 

zgodnie z przepisami. Podczas zajęć na wodzie dzieci cały czas przebywają w kamizelkach asekuracyjnych. 

Dodatkowo podczas zajęć na desce z żaglem i na małej żaglówce dzieci korzystają z kombinezonów 

neoprenowych (pianek).  

Miejsce biwaku z noclegiem i żywieniem uczestników w bazie Habenda w miejscowości Sarbsk. 

 Zajęcia w postaci biwaku 

wiosennego. 

5 

Obozy żeglarskie  

Klasy V - VI – dwudniowe rejsy na bezpiecznym żaglowcu pełnomorskim, trasa Łeba –Władysławowo – Łeba 

lub Łeba-Ustka-Łeba (lub Łeba-Łeba – zależnie od warunków pogodowych) 

Klasy VII - VIII – sześciodniowe rejsy na dużym żaglowcu pełnomorskim – trasa zależy od warunków 

pogodowych (porty Zatoki Gdańskiej i Półwyspu Helskiego).  

W trakcie rejsów dzieci zaznajamiają się i szlifują umiejętności żeglarskie oraz w praktyce ćwiczą pojęcia znane 

z fizyki tj. działanie żagli, maszyny proste, dryf, ruch względny i bezwzględny; uczą się nawigacji w 

rzeczywistych warunkach. Podczas pobytów w portach dzieci zapoznają się z tradycjami morskimi (zwiedzają 

muzea morskie, miejsca o dużym znaczeniu historycznym morskiej Polski) 

Na każdym rejsie uczestnicy zostają podzieleni na wachty (2-4os.), a do ich obowiązków należy: sterowanie, 

Klasy V-VI I  96 os. 

Klasy VII-VIII  64 os. 

Bez podziału na poszczególne szkoły. 
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nawigacja, prowadzenie dziennika jachtowego, prowadzenie kambuza, utrzymywanie porządku. 

Zajęcia prowadzą osoby z zawodowymi uprawnieniami do kierowania jednostkami pływającymi. Załoga 

jednostki liczebnie odpowiada wymaganiom Karty Bezpieczeństwa. Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem 

NNW. Jednostka posiada węzeł sanitarny oraz ogrzewanie.  

W trakcie rejsów noclegi odbywają się na jachcie w porcie. Trasa rejsu może ulec zmianie ze względu na 

warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników. Uczestnicy rejsu przygotowują posiłki z dostarczonych 

produktów pod opieka załogi żaglowca. 

6 

Kursy 

Kurs przygotowujący do egzaminu na ratownika młodszego (elementy przygotowujące do egzaminu, teoria + 

praktyka na basenie), egzamin dodatkowo płatny we własnym zakresie – 2 grupy po 10 osób. Przystąpić do 

egzaminu mogą osoby, które ukończyły 12 lat (kurs można ukończyć wcześniej). 

Kurs przygotowujący do egzaminu na żeglarza jachtowego (elementy przygotowujące do egzaminu, teoria + 

praktyka na jachcie żaglowym), egzamin dodatkowo płatny we własnym zakresie – 2 grupy po 10 osób. 

Przystąpić do egzaminu mogą osoby, które ukończyły 14 lat (kurs można ukończyć wcześniej). 

Kurs przygotowujący do egzaminu na sternika motorowodnego (elementy przygotowujące do egzaminu, teoria 

+ praktyka na jachcie motorowym), egzamin dodatkowo płatny  we własnym zakresie – 2 grupy po 10 osób. 

Przystąpić do egzaminu mogą osoby, które ukończyły 14 lat (kurs można ukończyć wcześniej). 

 kwiecień – czerwiec 2020 
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Edukacyjno – żeglarskie pikniki naukowe 

Pikniki mające na celu propagowanie sportów wodnych, tradycji żeglarskich i historii morskiej Polski. Do 

zrealizowania wg planu szkoły – np. stanowiska z przyborami do nauki nawigacji, stanowiska dot. 

bezpieczeństwa na wodzie (WOPR), stanowisko z żeglarzami. 

 maj- czerwiec 2020 
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Wycieczki edukacyjne 

Wycieczki na ternie województwa pomorskiego np. Słowiński Park Narodowy, Muzeum Morskie w Gdańsku 

itp. Wycieczki o tematyce związanej z pracą w morzu i na wodach śródlądowych, tradycjami morskimi, 

dziedzictwem kulturowym i historycznym morskiej Polski. 

cały rok szkolny 2019/2020 

 


