
 

Elbląski Program Edukacji Morskiej 2022-2023 

 
 
Opis i cele programu: 
 

Elbląski Program Edukacji Morskiej to projekt  skierowany do uczniów 

elbląskich publicznych i niepublicznych  szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych, a także innych placówek oświatowych, które zgłoszą 

swoją chęć udziału . 

Stanowi on odpowiedź na wyzwania związane rozwojem portu morskiego 

w Elblągu i wzrastającym potencjałem gospodarczym i turystycznym regionu 

będącym następstwem powstania kanału Zatoka-Zalew i modernizacji drogi 

wodnej Port Nowy Świat – Elbląg, jednocześnie wpisując się w inteligentne 

specjalizacje strategii rozwoju społeczno-gospodarczego „Warmińsko-Mazurskie 

2030” takie jak  „Ekonomia wody” i „Zdrowe życie”. 

Program stanowi połączenie promocji aktywnego spędzania czasu i 

dbałości o zdrowie z rozwijaniem zainteresowania sprawami morskimi, lokalną 

tożsamością, tradycjami hanzeatyckimi miasta i  kulturą regionu. Integruje on w 

sobie treści podstawy programowej z wielu przedmiotów uzupełnione o 

działania związane z profilaktyką uzależnień, przeciwdziałanie kryzysom 

psychicznym i zwiększeniem wrażliwości ekologicznej młodych mieszkańców 

Elbląga. 

 

Partnerami programu zapewniającymi odpowiedni potencjał 

organizacyjny i doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć są: 

- Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu (zatwierdzenie 

dokumentacji programu, kontrola i nadzór  nad procesem realizacji), 

- Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu (koordynacja programu, 

utworzenie klasy o profilu morskim w liceum ogólnokształcącym), 

- dyrektorzy szkół i placówek biorących udział w programie ( powołanie szkolnych 

koordynatorów i opiekunów grup, współpraca z rodzicami) 

- „Grupa Wodna”(realizacja zajęć w ramach modułu praktycznego i 

teoretycznego), 

- Uczniowski Klub Sportowy „Horyzont” (realizacja zajęć w modułu praktycznego 

i teoretycznego), 



- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu (szkolenia 

dla nauczycieli, przygotowanie koncepcji i dokumentacji programu). 

 

Cele  programu: 

• Rozwijanie zainteresowań związanych z morskimi tradycjami Elbląga, 

budowanie tożsamości lokalnej i popularyzacja dziedzictwa kulturowego 

regionu. 

• Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego 

poprzez uprawianie sportów wodnych. 

• Wykorzystanie wychowawczych walorów żeglarstwa przy wywieraniu 

pozytywnego wpływu na postawy dzieci mi młodzieży. 

• Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników aktywnego wypoczynku nad 

akwenami wodnymi.  

• Przeciwdziałanie uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu i kryzysom 

psychicznym dzieci i młodzieży szkolnej. 

• Zwiększenie wrażliwości ekologicznej i dbałości o zasoby środowiska 

naturalnego. 

 

 

Moduły programu: 

1. Praktyczne zajęcia na wodzie: 

- zajęcia sportów wodnych prowadzone na przystani „Grupy Wodnej” (łódki klasy   

Optymist, Omega, DZ, kajaki turystyczne, łodzie motorowe, rowery wodne, deski 

SUP), 

- całodniowe wycieczki kajakowe po rzece Elbląg, 

- czterodniowe rejsy żeglarskie na jachtach kabinowych (Jezioro Jeziorak, Zalew 

Wiślany), 

- zajęcia z użyciem modeli jachtów sterowanych radiem, 

- tygodniowy rejs morski żaglowcem „Pogoria” po Morzu Śródziemnym. 

 

2. Zajęcia edukacyjne: 

- zapoznanie z infrastrukturą przystani, instruktaż dotyczący bezpieczeństwa 

podczas korzystania ze sprzętu pływającego, 

- szkolenie teoretyczne na patent żeglarza jachtowego, 



- pierwsza pomoc i elementy ratownictwa wodnego, 

- wizyta w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, 

- spotkanie ze znaną postacią ze świata sportów wodnych, 

- promocja kultury morskiej poprzez koncerty szantowe, konkursy plastyczne, 

quizy wiedzy na tematy morskie. 

 

3. Szkolenia dla nauczycieli: 

- warsztaty metodyczne, 

- kursy doskonalące dla opiekunów specjalistycznych wycieczek turystyczno-

krajoznawczych o tematyce wodnej, 

- konferencja promująca program. 

 

Harmonogram działań: 

 

opracował: Tomasz Szuszkiewicz (konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji 

prozdrowotnej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Elblągu) 

Program realizowany będzie w  okresie od  1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. 

Poszczególne działania w zakresie realizacji 

programu  

Terminy realizacji poszczególnych działań 

1. Popularyzacja programu i nabór szkół do 
udziału w projekcie. 

2.Powołanie szkolnych koordynatorów 
programu, szczegółowych planów i scenariuszy 
zajęć dla grup szkolnych. 

3. Szkolenia nauczycieli. 

4.Realizacja modułu teoretycznego 

5. Praktyczne zajęcia na wodzie: 

- zajęcia na przystani „Grupy Wodnej”, 

- czterodniowe rejsy jachtami kabinowymi, 

- rejs żaglowcem „Pogoria”. 

6.Podsumowanie, ewaluacja i wnioski. 

 

XI 2022 r. 

 

XII 2022 r. 

 

XII 2022 r. – VI 2023 r. 

I 2022 r. – IV 2023 r 

V 2023 r. – X 2023 r. 

V-VI 2023, IX-X 2023 r. 

V-VI 2023 r.. IX 2023 r. 

VI 2023 r. 

X 2023 r. 

 


