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PROGRAM EDUKACJI WODNEJ I ŻEGLARSKIEJ 

na rok szkolny 2019 – 2020 
 

 

ORGANIZATOR  PROGRAMU 

Miasto Szczecin - Wydział Oświaty  

 

KOORDYNATOR PROGRAMU    

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, Pracownia Edukacji Morskiej 

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE PRZY REALIZACJI  PROGRAMU 

1. Centrum Żeglarskie,  

2. Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski,  

3. WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, 

4. Szczecińskie WOPR, 

5. Fundacja im. Karola Olgierda Borchardta, 

6. Akademia Morska w Szczecinie, 

7. Stowarzyszenie Żeglarski Szczecin, 

8. Wyższa Szkoła Bankowa, Oddział Szczecin, 

9. Stowarzyszenia i kluby żeglarskie, 

10. Stowarzyszenie Euroregion „Pomerania” 

11. Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński, TVP Szczecin, Polskie Radio Szczecin  

12. Inne instytucje oświatowe i przedsiębiorstwa gospodarki wodnej. 

 

ODBIORCY  (BENEFICJENCI)  PROGRAMU 

Program jest otwarty, adresowany do wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, od przedszkoli po szkoły 

ponadgimnazjalne, placówki szkolno-wychowawcze i placówki specjalne.  

Uczestnikami programu są uczniowie wraz z opiekunami:  

 dzieci przedszkolne  

 uczniowie klas I-III szkół podstawowych,  

 uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych,  

 uczniowie szkół ponadpodstawowych, 

 uczniowie placówek oświatowych.  

Warunkiem udziału placówki w „Programie...” jest złożenie do Pałacu Młodzieży-Pomorskiego Centrum Edukacji  

w Szczecinie – koordynatora projektu, deklaracji przystąpienia do programu, co równocześnie obliguje do powołania  

w placówce Szkolnego Koła Edukacji Morskiej, pod opieką oddelegowanego do tego zadania nauczyciela, a także 

opracowania i realizacji w placówce własnego, szkolnego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej na dany rok szkolny.  

 

CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Cele ogólne: 

 zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-

kulturowego, 

 poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji,    

 wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż 

miasta, 

 kształtowanie i stały rozwój świadomości morskiej społeczeństwa, jak również uświadamianie dzieciom i młodzieży 

roli i znaczenia szeroko rozumianej gospodarki wodnej, żeglugi morskiej i śródlądowej oraz ochrony środowiska,  

a także sportów wodnych, turystyki i rekreacji. 

Cele szczegółowe: 

 popularyzowanie wiedzy o morskim Szczecinie i Pomorzu Zachodnim; 

 promowanie atrakcyjnego i ciekawego sposobu spędzenia czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, 

wypoczynku i rekreacji połączonego z rozwojem zainteresowań, poznawaniem miasta, regionu i Europy; 

 zwiększenie bezpieczeństwa uczestników aktywnego wypoczynku nad akwenami wodnymi; 

 kształtowanie pozytywnych cech osobowych uczniów, dyscypliny, odpowiedzialności i pracy w zespole poprzez 

„żeglarską szkołę życia”- organizowane szkolenia żeglarskie, wyprawy i rejsy; 

 edukację wodną i żeglarską ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 

wiedzy o morzu i żeglarstwie; 

 zapewnienie harmonijnego rozwoju zdolności poznawczych, manualnych i życia w społeczeństwie; 

 rewalidacja wychowanków placówek specjalnych, uczestniczących w programie; 

 dostarczenie placówkom oświatowym wsparcia i narzędzi, które skutecznie pozwolą zorganizować atrakcyjne zajęcia 

pozaszkolne. 



 

  SZCZECIŃSKI  PROGRAM  EDUKACJI  WODNEJ  I  ŻEGLARSKIEJ 
„MORZE  PRZYGODY - Z  WIATREM  W  ŻAGLACH” 

 

Pracownia Edukacji Morskiej Pałacu Młodzieży w Szczecinie 
Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, tel. 91 422 52 61 wew. 34; e-mail: edumorska@palac.szczecin.pl 

         

ZADANIA PROWADZĄCE DO REALIZACJI PROGRAMU 

 

 Projekt  „Na szlaku wielkich wypraw" 

Popularyzowanie turystyki żeglarskiej w ramach Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskich poprzez Szkolne 

Koła Edukacji Morskiej. Przygotowanie załóg i jachtów, jako młodzieżowej reprezentacji Szczecina do udziału w rejsach, 

regatach i wyprawach żeglarskich. 

Zaplanowane rejsy w ramach projektu: 

1. Rejsy w ramach The Tall Ships Races 2020 (lipiec - sierpień 2020); 

2. Rejsy szkoleniowe na żaglowcu dla uczniów powyżej 12 roku życia, a także dla nauczycieli – opiekunów SKEM 

(czerwiec - październik 2020);  

 
 

Wydarzenia żeglarskie w 2020 – prelekcje, wystawy, konkursy na temat: 

 The Tall Ships Races 2020 

 Sail Świnoujście  sierpień 2020 r. 

 Hansa Sail Rostock  6-9.08.2020 r. 

 

 Projekt  „Morskie oblicze Szczecina" 

Działania edukacyjne realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, szkolne koła edukacji morskiej  

w formie imprez, konkursów wiedzy, artystycznych (plastycznych, recytatorskich, fotograficznych, muzycznych) oraz 

warsztatów marynistycznych podnoszących  i popularyzujących wiedzę o historii, tradycjach i morskości Szczecina  

i regionu.  

 

 Projekt „Z wiatrem w Żaglach” 
Praktyczne szkolenia uczestników Programu uczniów i nauczycieli „ABC Żeglarskie”, w oparciu o instruktorów, bazę i sprzęt 

Centrum Kształcenia Sportowego oraz Centrum Żeglarskiego. 

Udział w: 

 szkoleniach z bezpieczeństwa na wodzie i udzielania pierwszej pomocy w Centrum Kształcenia Sportowego, 

 doskonaleniu nauki pływania w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania, 

 formach podnoszenia kwalifikacji i wiedzy żeglarskiej uczniów i nauczycieli – opiekunów SKEM poprzez zajęcia 

teoretyczne odbywające się w Pałacu Młodzieży oraz praktyczne w Centrum Żeglarskim (zdobycie stopni żeglarskich); 

 podstawowych szkoleniach na sprzęcie pływającym Centrum Żeglarskiego, 

 rejsach śródlądowych, zalewowych i morskich w ramach organizowanych obozów, spływów czy regat, 

 spływach i wyprawach kajakowych. 

Zaplanowane rejsy w ramach projektu: 

1. Rejs szkoleniowy dla uczniów SKEM (kwiecień - październik 2020); 

2. Rejs dla nauczycieli – opiekunów SKEM podnoszących kwalifikacje o stopnie żeglarskie (kwiecień - wrzesień 

2020). 
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PROGRAMOWE  ZADANIA  EDUKACYJNE  W  ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

DZIAŁANIA PROMUJĄCE EDUKACJĘ MORSKĄ I ŻEGLARSKĄ 

KONKURSY   

I SPOTKANIA 

ORGANIZOWANE PRZEZ  

PAŁAC MŁODZIEŻY 

Konkurs fotograficzny „Edukacja Morska w obiektywie” - dla uczniów szkół  

i placówek oświatowych zrzeszonych w Programie. 

 

Konkurs „Wiedzy morskiej”- dla uczniów szkół zrzeszonych w Programie.  

SESJA  MORSKA 

ORGANIZOWANA PRZEZ  

PAŁAC MŁODZIEŻY 

Sesja Morska „Nasze rejsy 2019” – 5 grudnia 2019 r. 

 

WYDAWNICTWO 

PAŁAC MŁODZIEŻY 

Wydawnictwo Jubileuszowe 25-lecia Programu (do grudnia 2020). 

 

INNE  IMPREZY  

I  KONKURSY  

MIĘDZYSZKOLNE 

 

1. Pasowanie przedszkolaków na Żeglarzy, Marynarzy   

2. Konkurs plastyczny „Impresje morskie”  

3. Quiz wiedzy o Szczecinie  

4. Przegląd Tańca Morskiego „Z wiatrem w żaglach”   

5. Konkurs piosenki marynistycznej  

6. Pasowanie uczniów kl. I na Żeglarzy, Marynarzy  

7. Turniej „Każdy może kochać morze”  

8. Zawody „Wodniacy – wszechstronni, sprawni, zgrani”  

9. Konkurs sceniczny „Morskie opowieści”  

10. Konkurs międzyszkolny "Wielcy podróżnicy i odkrywcy” 

11. Konkurs recytatorski  „Morze w poezji”  

12. Konkurs ,,Statek moich marzeń" 

13. Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Fotografii Marynistycznej "Impresje morskie" 

14. Konkurs plastyczny „Podwodny Świat”  

15. Konkurs plastyczny „Burza na morzu”  

16. Konkurs Informatyczno-Marynistyczny 

17. Konkurs „Po oceanach wiedzy”  

18. Biesiada Marynistyczna   

19. Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szantowej „Zdroje”  

20. Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szantowej „Kalmar”  

21. Konkurs Krasomówczy „Morskie Opowieści”  

22. Warsztaty międzyszkolne „Śladami kapitana” 

23. Międzyszkolne Mistrzostwa Żeglarskie Szczecina  

24. Miejski Konkurs plastyczny i fotograficzny „Morskie Impresje”  

25. Ogólnopolski Konkurs „Młodzież na Morzu”  

26. Konkurs wiedzy i umiejętności marynistycznych „Aleja Żeglarzy i Wały Chrobrego – nieznane 

okolice Szczecina”  

27. Konkurs międzyszkolny „Poznaj z nami morski Szczecin”  

SZKOLENIA  PRAKTYCZNE  I  REJSY  SZKOLENIOWE 

 

SZKOLENIA  

PODSTAWOWE  

„ABC  ŻEGLARSKIE” 

 

1. Program Doskonalenia Pływanie (październik 2019 – marzec 2020) 

2. Bezpieczeństwo nad wodą i na wodzie (zasady przebywania nad wodą i ratownictwo wodne w CKS) 

3. Całoroczne szkolenia wodniackie i zajęcia praktyczne (zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów 

i nauczycieli w Centrum Żeglarskim). 

SZKOLENIA   

I  REJSY   

DLA  

ZAAWANSOWANYCH 

 

1. Jednodniowe rejsy szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli, po jez. Dąbie, Odrze  

i Zalewie Szczecińskim, na jednostkach Centrum Żeglarskiego (maj – wrzesień); 

2. Rejsy i biwaki żeglarskie po jez. Dąbie i Zalew Szczeciński (maj – wrzesień) 

3. Szkoleniowe rejsy morskie dla laureatów Programu, uczniów i nauczycieli w ramach projektu  

„Na szlaku Wielkich Wypraw”. 

4. Rejs szkoleniowy dla nauczycieli – opiekunów SKEM (maj/październik 2020). 

SZKOLENIA   

DLA NAUCZYCIELI 

1. Spotkania warsztatowe podnoszące kwalifikację nauczycieli –  zajęcia teoretyczne w Pałacu 

Młodzieży i praktyczne w Centrum Żeglarskim umożliwiające przystąpienie do egzaminu na stopnie 

żeglarskie. 

ŻEGLARSKA  PROMOCJA  SZCZECINA 

 

SZCZECIN  MIASTEM  

PRZYJAZNYM   

DLA  ŻEGLARZY 

 

a) promowanie Szczecina podczas rejsów z laureatami Programu, jako miasta przyjaznego dla żeglarzy 

- „Na szlaku Wielkich Wypraw”, The Tall Ships Races 2020; 

b) włączenie do planu morskich rejsów programowych „Na Szlaku Wielkich Wypraw”, udziału 

szczególnie pod kątem zacieśniania międzynarodowych więzi braci żeglarskiej, promowania 

Szczecina, jako prężnego i sprawdzonego ośrodka żeglarskiego pomiędzy miastami partnerskimi 

Szczecina; 

c) udział w imprezach organizowanych w Szczecinie, tj. Dni Morza, Dni Odry i inne. 

d) współpraca z miastami partnerskimi miasta Szczecin, wymiana młodzieży w ramach Euroregionu 

Pomerania;  

e) współpraca merytoryczna na polu edukacji morskiej z placówkami oświatowymi. 
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SPOSÓB OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA  
Wszystkie zadania realizowane w ramach Programu odbywają się na terenie placówek oświatowych zgłoszonych  

do Programu (przedszkola, szkoły…), Pałacu Młodzieży, Centrum Żeglarskiego, ale również na jednostkach pływających  

w trakcie realizowanych zadań.  

Prowadzone są w sposób systematyczny zajęcia Szkolnych Kół Edukacji Morskiej, prelekcje, zajęcia warsztatowej, wystawy, 

konkursy, rejsy. 

Różnorodność i dobór metod pracy zgodna jest z poziomem edukacyjnym uczestników oraz inwencją nauczycieli – opiekunów 

SKEM. 

 

Kształtowanie i stały rozwój świadomości morskiej społeczeństwa, uświadamianie dzieciom i młodzieży roli i znaczenia 

szeroko rozumianej gospodarki wodnej, żeglugi morskiej czy śródlądowej, ochrony środowiska, a także sportów wodnych, 

turystyki czy rekreacji.  

Integralne wychowanie z przyswajaniem wiedzy i zdobywaniem umiejętności. 

Dążenie do spójności działań wychowawczych: szkoły, domu, środowiska, w tym Kół Edukacji Morskiej. Oparcie 

wychowania na wartościach, np. nauczyciel-opiekun Koła – autorytetem dla ucznia. Przedstawienie sylwetek wielcy ludzie 

morza, jako wzorem do naśladowania. 

 

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA – UCZESTNIKA SKEM  
Program zakłada udział uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Osiągnięcia jego uczestników uzależnione będą  

od poszczególnego etapu. Szczegółowe programy opracowane są przez opiekunów Szkolnych Kół Edukacji Morskiej i przez 

nich wyznaczone osiągnięcia końcowe ucznia. 

 

SPOSÓB EWALUACJI PROGRAMU  
Każdy z opiekunów zobowiązany jest do przeprowadzenia ewaluacji swojego programu.  

Koordynator Programu z ramienia Pałacu Młodzieży zobowiązany jest do: 

 skontrolowania liczebności uczestników SKEM, 

 skontrolowania realizacji przez SKEM doskonalenia nauki pływania, udziału w szkoleniu z profilaktyki 

bezpieczeństwa na akwenach, warsztatów edukacyjno-szkoleniowych, 

 zestawienia udziału w konkursach, prelekcjach, warsztatach, wydarzeniach morskiego Szczecina, 

 analizy udziału członków SKEM w praktycznych zajęciach „ABC Żeglarskie”, 

 analiza uczestnictwa w rejsach morskich.  

ZASADY OCENY SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU (skierowane do opiekunów) 

 

Realizacja założeń Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przez szkoły i placówki oświatowe pozwala 

nauczycielowi na wybór formy zajęć, tematyki szczegółowej, stopnia trudności oraz ilości podejmowanych działań. 

Warunkiem przystąpienia o Programu jest złożenie przez opiekuna SKEM w Pałacu Młodzieży deklaracji przystąpienia  

do programu poświadczonej przez dyrektora danej placówki. Koordynacja Programu z ramienia Pałacu obejmuje: 

- zatwierdzenie programu SKEM (uwzględnienie spójności z Programem nadrzędnym), 

- nadzór merytoryczny nad przeprowadzanymi konkursami, 

- kontrolę nad terminowością i ilością przeprowadzonych zajęć w ramach ABC żeglarstwa w CŻ, 

- ocenę zaangażowania SKEM w realizację SPEWiŻ na dany rok szkolny. 

Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania krótkiej relacji wraz ze zdjęciami o odbytych działaniach do Koordynatora 

Programu w formie elektronicznej na adres: edumorska@palac.szczecin.pl. 

W celu usystematyzowania oceny pracy SKEM wprowadza się zasady naliczania premii punktowych za realizację 

wyznaczonych zadań: 

Zadanie z SPEWiŻ Działanie szczegółowe 
Ilość 

pkt 
uwagi 

Konkursy i spotkania 

organizowane przez Pałac 

Młodzieży 

Konkursy fotograficzne 5 pkt 

1 pkt 

Za pracę ucznia 

Za udział w spotkaniu 

Konkurs Wiedzy Morskiej 15 pkt Za udział Koła 

Sesja morska „Nasze Rejsy”  10 pkt 

1 pkt 

Przygotowanie prezentacji 

Za udział w  spotkaniu 

Warsztaty wiedzy marynistycznej 5 pkt Za udział 

ORGANIZACJA KONKURSU MIĘDZYSZKOLEGO 

Udział w konkursach 

zatwierdzonych przez 

koordynatora SPEWiŻ 

Przedszkola  

Szkoły i placówki 

Zgodnie z programem szczegółowym na dany 

rok 

20 pkt 

 

 

5pkt 

 

Organizację i przeprowadzenie konkursu 

 

 

Za udział Koła 

UDZIAŁ W POZOSTAŁYCH DZIAŁANIACH PROGRAMOWYCH 
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Promocja działań 

programowych na terenie 

szkoły  

Udokumentowane akcje wewnątrzszkolne 

obejmujące całą społeczność danej placówki: 

- projekty edukacyjne 

- konkursy wewnętrzne 

- wystawy 

- spotkania z ludźmi morza 

- inne 

5 pkt. Za każdą zatwierdzoną działalność. Relacja 

wraz z dokumentacją zdjęciową przesłana 

na adres edumorska@palac.szczecin.pl 

Promocja działań 

programowych podczas 

imprez organizowanych na 

terenie miasta   

Udokumentowane akcje szkolne obejmujące 

całą społeczność danej placówki w imprezach: 

- zakończenie sezonu żeglarskiego 

- otwarcie sezonu żeglarskiego  

- Dni Morza; 

- inne 

20 

pkt. 

 

5 pkt 

Przygotowania i zaprezentowania  programu 

artystycznego podczas uroczystości. 

 

Udział Koła w imprezie 

ABC Żeglarskie Udział w zajęciach praktycznych: 

- ratownictwo i pierwsza pomoc; 

- żeglarstwo;  

- kajaki. 

10 pkt Udział Koła 

Szkolenia i warsztaty 

poszerzające wiedzę 

organizowanych przez Pałac 

Młodzieży 

Udział nauczyciela – opiekuna SKEM  

w warsztatach szkoleniowych 

 

50 pkt Każdorazowo  

Udział nauczyciela – opiekuna SKEM  

w rejsie szkoleniowym 

 

30 pkt Każdorazowo  

Udział nauczyciela – opiekuna SKEM  

w rejsie szkoleniowym z młodzieżą, jako 

opiekuna 

50 pkt Każdorazowo  

Promocja Programu Publikacje, wywiady, wystawy zewnętrzne, 

pomoc w pozyskiwanie partnerów 

zagranicznych, inne 

10 pkt Każdorazowo  

Punktacja przyznawana jest przez koordynatora SPEWiŻ za udział w Programie bez względu na zajęte miejsce. Ma być 

czytelnym sposobem na ocenę stopnia zaangażowania SKEM oraz umożliwić ocenę pracy nauczyciela – opiekuna SKEM.  

Po przekazaniu sprawozdań przez nauczycieli zostanie dokonana ocena W FORMIE PISEMNEGO PODSUMOWANIA 

DOKONAŃ, która powinna mieć wpływ na ocenę pracy nauczyciela dokonaną przez Dyrektora danej szkoły (zgodnie  

z nowymi zasadami zawartymi w Rozp. MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania 

oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu 

oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego) oraz może wzbogacić uzasadnienie wniosku do nagrody dyrektora 

szkoły czy Prezydenta Miasta. 

 

 

Szczeciński Program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej „Morze przygody – z wiatrem w żaglach” zachęca młodych ludzi  

do podjęcia żeglarskiej przygody i turystyki pod żaglami. Żeglarstwo jest przecież wspaniałą „szkołą życia”, ale również 

formą aktywności sportowej i rekreacji, rozwoju zainteresowań, sposobem na ciekawe życie, może stać się pasją, którą warto 

przekazać dzieciom i młodzieży. przyczynia się do kreowania postaw, jest sposobem na poznanie świata, pozwala 

urzeczywistniać marzenia i fantazje każdego miłośnika przygody, a pojmowane, jako sposób spędzania wolnego czasu  

i kształtowania charakteru młodego człowieka, jest doskonałym środkiem wychowawczym. 

 

 

 

 

Przygotowała: Monika Chmielewska             

 

Zatwierdził 

 

Dyrektor Pałacu Młodzieży w Szczecinie 

(-) Elwira Rewcio 

                                     

                                     

 


