
Pomorski Program Edukacji Morskiej 

Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej 

 

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach 

2. Adres szkoły/placówki oświatowej: 

83-300 Kartuzy ul. 3 Maja 14 

3. Tytuł programu: 

Jedynka pod żaglami 

4. Wstęp (informacje ogólne o programie): 

Uczniowie szkoły wezmą udział w programie, który pozwoli wykorzystać tradycje regionu oraz 

położenie geograficzne. Zajęcia warsztatowe z zakresu marynistyki oraz praktyczne na wodzie dadzą 

uczniom szansę na aktywne spędzenie czasu wolnego i zaszczepienie bakcyla żeglarskiego. 

5. Cele (główny i szczegółowe): 

Cel główny 

• wszechstronny rozwój młodych Pomorzan poprzez wykorzystanie dorobku projektu 

edukacyjnego pn. „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”, morskiej tradycji regionu oraz 

zasobów gospodarczych i możliwości wynikających z położenia geograficznego województwa 

pomorskiego 

Cele szczegółowe 

• kształtowanie kompetencji kluczowych oraz świadomości morskiej uczniów z naszego 

regionu 

• powiązaniu podstaw programowych poszczególnych przedmiotów szkolnych z zagadnieniami 

wynikającymi z nadmorskiego położenia naszego regionu 

• wykorzystanie kontaktów uczniów z morzem, jeziorami i rzekami w celu kształtowania 

pożądanych cech ich osobowości 

• otwieranie młodych Pomorzan na formy spędzania wolnego czasu związane z nadmorską 

specyfiką regionu 

• zaznajomienie młodzieży z możliwościami rozwoju zawodowego związanego z morzem 

• upowszechnianie dostępu uczniów do bazy klubów i szkółek żeglarskich 

• upowszechnianie żeglarstwa kwalifikowanego, wyczynowych sportów wodnych 

• wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie edukacji morskiej 

 

 



6. Realizacja treści programu: 

 
LP. 
 

 
Nazwa działania 

 
Metody/formy 

realizacji 

 
Uczestnicy 

Przewidywany 
termin 

realizacjo 

1. Poznajemy: 
- podstawy z żeglarstwa 
- 5 zasad bezpiecznego 
żeglowania  
- MARYNISTYKA (, węzły 
marynarskie, Quizy żeglarskie 
- cykl zajęć z ratownictwa ( z 
kołem ratunkowym, czy bez ?) 
- zajęcia przyrodniczo - 
geograficzne 
 

Zajęcia pozalekcyjne  2 h – 1 x  
w tygodniu 
 

Nabór 
klasy 1-4 

I ETAP: 
1.03.2019 – 
30.05.2019 
Dzień tygodnia 
wtorek lub 
środa 

2. Festyn  organizowany przez 
UKZ Lamelka i CIE 

Matematyka pod żaglami 
- zajęcia matematyczno – 
przyrodnicze + zajęcia z 
nawigacji , pływanie na 
Omegach w załogach  

Klasy 5-8 Pierwsza 
polowa 
czerwca 2019 

3. Majówka żeglarska  
 
 
 
 
 
 

Mini regaty na 5 Omegach z 
doświadczonymi sternikami ( 
pływanie w załogach  na czas 
z elementami zadań 
marynistycznych i 
nawigacyjnych do wykonania 
na lądzie) 

 
 
 
Bez 
ograniczeń 

Termin do 
wyboru  
Pon, wtorek 
lub środa 

4. Wracamy z wakacji na pokład 
- zajęcia na Marinie – 
kontynuacja żeglowania w 
praktyce 
 
- udział w wydarzeniu i 
regatach „Błękitna Wstęga j. 
Brodno Wielkie” 
 
 - zajęcia rozwijające aktywność 
żeglarską  
 
 

Zajęcia pozalekcyjne  2 h – 1 x  
w tygodniu.  
 
 
 
Dla chętnych 
 
 
 
Dla chętnych ( rodzice 
dowożą na Marinę ) – zajęcia 
żeglarskie na wodzie  

Klasy  1 - 4  II ETAP: 
01.09  2018 – 
15.10.2018 
 
 
6.10.2019 
 
 
 
15.10.2019 – 
31.12.2019 

 

7. Spodziewane efekty realizacji programu: 

• Zmniejszenie bariery dostępności do uprawiania aktywności żeglarskiej  

• Podniesienie kompetencji w zakresie edukacji morskiej na terenach wiejskich 

• Zwiększenie integracji wiejskiej poprzez aktywny udział w wydarzeniu kulturalno – społecznym  

• zniwelowanie nierówności edukacyjnych dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji morskiej 
 

 

 



8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie): 

Wskaźniki twarde: 

• uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych – klasy 1-4 – grupa do 20 osób, 

• uczestnictwo  regaty  – grupa do 50 osób ( wymiennie na 4 Omegach), 

• konkurs rysunkowy  „tytuł SZKOŁA ”  klasy 1-3 – grupa chętnych ok. 20 osób 
 

Wskaźniki miękkie: nabycie umiejętności kluczowych w zakresie: 

• Znajomości podstawowego słownictwa żeglarskiego, to jest potrafi nazwać części: kadłuba 
małego jachtu, olinowania, masztu, żagli i urządzenia sterowego; 

• Wie w jakich podręcznikach (pomocach nawigacyjnych) można znaleźć ważne informacje o 
morzu, brzegu morskim, portach i przystaniach, ograniczeniach nawigacyjnych, potrafi zachować 
się na przystani żeglarskiej i jasno sformułować swoje potrzeby pod adresem gospodarza 
przystani (portu jachtowego); 

• Znajomości podstawowe kompetencje z zakresu: meteorologii i nawigacji ; 

• Wiedzy teoretycznej: budowy jachtów jedno żaglowego ; teorii żeglowania; manewrowania 
jachtem; 

• Podstaw ratownictwa wodnego i ochrony środowiska; pracy zespołowej, wykonywania poleceń 
oraz prac manualnych 

 

 

Podpis szkolnego animatora edukacji morskiej 

 

Podpis dyrektora szkoły/placówki oświatowej 

Dariusz Zelewski       Dariusz Zelewski 


