
 
 
 

„Pomorskie żagle wiedzy – Sopot” 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

Gmina Miasta Sopotu i Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Sopocie rozpoczynają 01 września 2021r realizację projektu w ramach 

Działania03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020  „POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY – SOPOT”.  

W ramach projektu planowane są warsztaty dla uczniów klas II-VII: 

 „Do czego służy statek i dlaczego nie tonie” – 6h 

 „Zbudujemy łódką i sami sprawdzimy dlaczego pływa” – 10h 

 „Jak długo żyją ryby i czym się żywią” – 8h 

 „Jak badać czystość wody” – 8h 

 „Kurs bezpiecznego zachowania na wodzie z kursem pierwszej pomocy” - 4h 

 Warsztaty z doradztwa zawodowego – 2h (dla klas II-V) i 6h (dla klas VI i VII) 

Warsztaty odbywać się będą w blokach 2-3h lekcyjnych, w godzinach popołudniowych na terenie 

szkoły, w okresie listopad-kwiecień.  

Uczniowie biorący udział w warsztatach wezmą również udział w wycieczkach połączonych 

z warsztatami do Muzeum Morskiego i do Fokarium Stacji Morskiej na Helu, wyjazdach do portu 

czy stoczni.  

Dodatkową atrakcją będzie udział w praktycznych zajęciach pozalekcyjnych: na łódkach OPTYMIST 

(klasy II –V) i katamaranach (klasy (VI – VII) w wymiarze 2h tygodniowo w okresie maj-czerwiec oraz 

wrzesień-październik, rejsach jachtem „ALF” po Zatoce Gdańskiej.  

Najaktywniejsi uczniowie będą również mieli pierwszeństwo w rekrutacji na półkolonie „Lato na 

wodzie” planowane w czasie wakacji 2022. 

Udział w projekcie jest bezpłatny.  

Projekt będzie realizowany po zajęciach lekcyjnych w trakcie całego roku szkolnego. 

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach 02.09.2021-10.09.2021.   

W każdej szkole powstaną dwie grupy liczące - 10 uczniów (klas VI-VII) i 15 uczniów (klas II-V). 

O zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.  

Szczegóły i dokumenty do rekrutacji będą się znajdować w „Regulaminie rekrutacji” dostępnym 

w sekretariatach szkół i na Librusie 01 września 2021.  

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w projekcie.  

 

 


