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PROGRAM SZKOLENIA: Nauczyciel żeglowania  

Absolwenci kursu posiadają wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć w ramach zorganizowanego szkolenia 
na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie pod nadzorem Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego 
oraz do prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich. 

Wzór patentu: 

 

Patent Nauczyciela Żeglowania wydaje Polski Związek Żeglarski.  

Wymagania wstępne: 

- ukończenie 18 lat 
- posiadanie co najmniej średniego wykształcenia 
- posiadanie stopnia żeglarza jachtowego lub wyższego stopnia żeglarskiego 
- pozytywne zdanie sprawdzianu dopuszczającego z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem 
pod żaglami i na silniku (odpowiadającemu w zakresie egzaminowi na patent żeglarza jachtowego)  
 

Zakres szkolenia i rozkład godzin 

 
Liczba godzin 

Teoria nauczania 2 

Rola i zadania nauczyciela 2 

Formy i metody nauczania 2 

Prowadzenie zajęć w żeglarstwie powszechnym 5 

Przepisy państwowe i związkowe PZŻ 1 

Zagadnienia ogólnożeglarskie. 2 

Teoria żeglowania 3 

Manewrowanie jachtem żaglowym 3 

Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym 14 

Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych. 29 

Bezpieczeństwo w żeglarstwie powszechnym. 3 
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W programie podana jest minimalna liczba godzin dydaktycznych (45 minut) do realizacji podczas 
szkolenia. W zależności od potrzeb liczbę tę można zwiększyć.  
 
Program szczegółowy 
 

Część ogólna: 

1. Teoria nauczania: 

1) proces nauczania i jego elementy; 

2) trójkąt kompetencji: wiedza, umiejętności, postawa oraz związane z nimi sfery rozwoju człowieka. 

3) potrzeby a motywacja, cel  i świadomość celu 

4) rozwój osobniczy człowieka; etapy rozwoju fizycznego, rozwój psychomotoryczny, w tym: 

5) psychologiczne aspekty uczenia się i nauczania, w tym: odruchy warunkowe i bezwarunkowe, nawyki, 

zmysły i procesy poznawcze, pamięć, uwaga,  emocje nauczyciela i uczniów  

6) komunikacja w nauczaniu, w tym: kwadrat Thuna, aktywne słuchanie, język, komunikaty niewerbalne. 

2. Rola i zadania nauczyciela: 

1) planowanie nauczania 

2) kierowanie procesem uczenia się,  

3) ewaluacja procesów nauczania i uczenia się 

4) organizacja środowiska uczenia się,  

5) budowanie społeczności uczenia się,  

6) aktywne uczestnictwo w nauczanej dyscyplinie 

3. Formy i metody nauczania: 

1) metody nauczania umiejętności i rozwiązywania zagadnień – dobór metod,  

2) metody praktycznego nauczania pojęć i zasad – efektywność i aktywności uczestników, 

3) metody kształtowania postaw,  

4. Prowadzenie zajęć w żeglarstwie powszechnym 

1) zorganizowane formy prowadzenia zajęć w żeglarstwie powszechnym, 

2) zajęcia uzupełniające i rozszerzające umiejętności żeglarskie,  

3) podstawy higieny, żywienia i promocji zdrowia, w żeglarstwie powszechnym,  

5. Przepisy państwowe i związkowe PZŻ: 

1) podstawowe akty prawne dotyczące sportów wodnych; 

2) odpowiedzialność prawna nauczyciela,  

3) postępowanie po wypadku, w tym: dokumentacja, zgłoszenie ubezpieczenia, odszkodowanie; 

4) formy zatrudnienia nauczycieli, w tym: umowy o pracę, zlecenie lub o wolontariat. 

6. Zagadnienia ogólnożeglarskie: 

1) podstawy historii żeglarstwa światowego i polskiego; 

2) podstawowe informacje nt. organizacji żeglarstwa w Polsce 

3) ochrona środowiska naturalnego w tym: zapobieganie zanieczyszczeniom wód; 

4) etyka i etykieta żeglarska oraz ceremoniał żeglarski. 

 

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA 
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1. Teoria żeglowania: 

1) opis ruchu jachtu, powstawanie sił - aerodynamicznej i hydrodynamicznej, 

2) dobór kąta natarcia wiatru na płaszczyznę żagli, współdziałanie żagli, trym żagli 

3) sprawność ożaglowania i sprawność hydrodynamiczna, 

4) stateczność kierunkowa, nawietrzność i zawietrzność (w żegludze pod pełnym ożaglowaniem, 

zarefowanym, na samym foku, na samym grocie), 

5) stateczność kierunkowa i zwrotność jachtu na silniku w ruchu do przodu i do tyłu, m.in. w sytuacjach: z 

podniesioną i opuszczoną płetwą mieczową i sterową, 

6) stateczność poprzeczna, interpretacja wykresu momentu prostującego, trym jachtu, 

7) znajomość parametrów śruby napędowej oraz trym silnika zaburtowego, 

8) żegluga w trudnych warunkach, bezpieczeństwo żeglugi, a teoria żeglowania. 

2. Manewrowanie jachtem żaglowym: 

1) klasyfikacja i zasady wykonywania manewrów jachtem żaglowym, 

2) planowanie manewru, pole manewru, wybór wariantu manewru i jego budowa, demonstracja manewru, 

omówienie manewru, 

3) znaczenie, prawidłowe wydawanie i wykonywanie komend żeglarskich, 

4) prawidłowa technika prowadzenia jachtu oraz kryteria poprawności czynności i manewrów żeglarskich, 

5) manewrowanie jachtem w trudnych warunkach pogodowych, 

6) zasady bezpieczeństwa w czasie manewrowania jachtem żaglowym. 

3. Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym: 

1) obsadzanie, doskonalenie i optymalizacja praktycznej obsługi stanowisk manewrowych na jachcie 

żaglowym, 

2) korygowanie pozycji i postawy, rozszerzanie podzielności uwagi oraz wyrabianie zaawansowanej 

koordynacji ruchowej sternika jachtu w ruchu pod żaglami i na silniku, 

3) ćwiczenie i standaryzacja komunikacji w załodze oraz poprawienie sposobu dowodzenia (kierowania) 

załogą podczas manewrów. 

4. Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach: 

1) zasady bezpieczeństwa w trakcie przebywania i pływania na jachcie żaglowym: poruszania się na jachcie, 

obsługi stanowisk manewrowych, sposobu użycia środków ratowniczych, ratunkowych i asekuracyjnych, 

2) zasady przygotowania jachtu do żeglugi, 

3) systematyka czynności i manewrów żeglarskich, 

4) sposoby nauczania wszystkich czynności i manewrów żeglarskich, 

5) wzorce jednostek lekcyjnych przy nauczaniu nowych umiejętności, kształtowaniu nawyków i nauczaniu 

zadaniowym (problemowym), 

6) ocena poprawności wykonania czynności manewrowych, wychwytywanie i korygowanie błędów, 

7) manewrowanie jachtem żaglowym na silniku pomocniczym. 

5. Bezpieczeństwo w żeglarstwie powszechnym: 

1) zagrożenia związane z uprawianiem żeglarstwa i w szkoleniu żeglarskim, 

2) przygotowanie jachtu i załogi do żeglowania w trudnych warunkach, 

3) zasady bezpieczeństwa w żeglarstwie i w szkoleniu żeglarskim, 



Biuro Turystyki Aktywnej „Gertis” 

4) zasady ratownictwa jachtowego, 

5) udzielanie pomocy przedmedycznej. 

 

Oczekiwane efekty kształcenia 

- zna i omawia elementy procesu nauczania 

- charakteryzuje trójkąt kompetencji 

- rozumie istotę motywacji i celowości w procesie nauczania 

- wyjaśnia różnice w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych 

- charakteryzuje rozwój fizyczny i psychosomatyczny grup szkoleniowych 

- zna psychologiczne aspekty uczenia się i nauczania 

- omawia rolę komunikacji werbalnej i niewerbalnej w nauczaniu 

- potrafi stworzyć na własny użytek plan nauczania - określić cele, założenia efektów nauczania, dopasować 

zajęcia do wieku i poziomu uczestników 

- sporządza konspekty jednostek lekcyjnych 

- rozumie istotę kierowania procesem uczenia się  

- w nauczaniu stosuje zasady nauczania 

- rozumie istotę popełniania błędów 

- umiejętnie stosuje ewaluację w procesie nauczania 

- charakteryzuje formy i metody nauczania 

- odpowiednio dobiera metody nauczania do treści 

- rozumie dobór metody nauczania na efektywność uczenia  

- zna formy prowadzenia zajęć w żeglarstwie powszechnym  

- potrafi zaplanować i zorganizować zajęcia uzupełniające i rozszerzające umiejętności żeglarskie 

- przestrzega zasad higieny i promocji zdrowa w działalności nauczycielskiej 

- wymienia i omawia obowiązujące akty prawne dotyczące sportów wodnych i szkolenia żeglarskiego 

- jest świadomy/a odpowiedzialności prawnej nauczyciela żeglowania 

- zna i stosuje procedury związane z postępowaniem po wypadku 

- zna formy zatrudnienia nauczycieli żeglowania 

- posiada podstawową wiedzę z zakresu historii żeglarstwa światowego i polskiego 

- omawia organizację żeglarstwa w Polsce 

- zna zasady ochrony środowiska naturalnego 

- w pracy nauczycielskiej promuje postawy proekologiczne, zachowania zgodne z etyką i etykietą żeglarską 

- zna podstawy ceremoniału morskiego, potrafi zorganizować apel szkoleniowy 

- potrafi omówić siły działające na jacht ich powstawanie i wpływ na zachowanie jednostki 

- odpowiednio trymuje żagle do panujących warunków pogodowych 

- omawia poszczególne zagadnienia z teorii żeglowania  

- potrafi odpowiednio dobrać ćwiczenia i eksperymenty ukazujące  służące przedstawieniu poszczególnych 

zagadnień z teorii żeglowania 

 

Sposoby osiągania efektów kształcenia 
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Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności kompleksowego przygotowania i realizowania zajęć z zakresu 

żeglarstwa przygotowujących do przystąpienia do egzaminu na państwowe stopnie żeglarskie pod nadzorem 

Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego. Są świadomi wpływu poszczególnych elementów na skuteczność 

procesu nauczania i uczenia się.  Potrafią zaplanować, zorganizować, zrealizować i podsumować jednostkę 

lekcyjną z zakresu zagadnień praktycznych i teoretycznych. Istotne jest uświadomienie uczestnikom ich roli i 

odpowiedzialności za proces nauczania i uczenia się. Wymagane jest stosowanie metod aktywizujących, 

opieranie się na wiedzy praktycznej, realizowanie ćwiczeń praktycznych i inscenizacji oraz dyskusji 

dydaktycznych. 

 

Formy i metody szkolenia 

Zagadnienia teoretyczne z zakresu Nauczyciel Żeglowania prowadzone są w formie wykładów, seminariów, 

warsztatów. Dopuszcza się prowadzenie zajęć teoretycznych w formie hybrydowej – zdalnie z wykorzystaniem 

e-learningu oraz w formie zajęć online. 

Część praktyczna szkolenia prowadzona jest metodą zajęć praktycznych, w podziale na grupy (załogi). Zaleca 

się by uczestnicy w czasie szkolenia zmieniali grupy szkoleniowe. Metodykę prowadzenia szkolenia na jachtach 

żaglowych prowadzi się metodą odgrywania ról. 

 

Literatura, środki i materiały dydaktyczne  

„Nauczyciel Żeglowania” Skrypt szkoleniowy – BTA Gertis 

W. Dąbrowski – Poradnik nauczyciela żeglarstwa 

Z. Chodnikiewicz – Metody szkolenia w żeglarstwie 

Z. Chodnikiewicz – Metody nauczania żeglowania - psychologia i pedagogika 

K. Colwell - Bezpieczeństwo na jachtach żaglowych i motorowych. Podręcznik RYA  

Z. Chodnikiewicz – Poradnik KWŻ 

J. Durejko - Poradnik instruktora żeglarstwa 

F. Haber - Vademecum nauczyciela żeglarstwa  

oraz podręczniki z zakresu żeglarza jachtowego 

 

środki dydaktyczne 

- jachty żaglowe wyposażony w silnik, zarejestrowane wg obowiązujących przepisów. Zaleca się by szkolenie 
odbywało się na jachtach typu slup o długości powyżej 5,5 m oraz na jachtach dwumasztowych w czasie nie 
dłuższym niż 1/3 całego czasu szkolenia. 
- flipchart/tablice szkoleniowe 

- prezentacje multimedialne + wyposażenie multimedialne 

- odpowiednia baza sprzętowa – port umożliwiający ćwiczenie manewrów w różnych sytuacjach, boje 

manewrowe, boje SP, liny 

 

Akty prawne:  

   -  Ustawa o sporcie z 25.06.2010. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133). 

    - Rozporządzenie Rady Ministrów z 6. 05. 1997r.w sprawie określenia warunków       bezpieczeństwa osób 

przebywających w górach, pływających,  kąpiących się i uprawiających sporty wodne. 
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    - Rozporządzenie Ministra Sportu. w sprawie uprawiania żeglarstwa.  

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28. 04. 2003r.w sprawie przepisów żeglugowych  na śródlądowych 

drogach wodnych (Dz.U.nr.212,poz.2072.) zgodne z Międzynarodowym Kodem Żeglugi Śródlądowej CEVNI 

które mogą ulegać w czasie zmianom i modyfikacjom. 

    - Ustawa z dnia 24 grudnia 2001r.o żegludze śródlądowej ( Dz.. U. z 24.01.2001r.nr 5, poz.43) 

 

 

Kryteria zaliczenia kursu 

Aby kurs został pozytywnie zaliczony wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich zadań 

zaliczeniowych z każdego z działów teoretycznych oraz uzyskanie zaliczenia z prowadzenia zajęć praktycznych 

na jachcie żaglowym oraz zajęć teoretycznych.  

 

Uczestnicy którzy uzyskają pozytywne zaliczenie z działów cząstkowych mogą przystąpić do egzaminu na 

Nauczyciela Żeglowania Polskiego Związku Żeglarstwa. Egzamin ten składa się z części teoretycznej 

obejmującej zagadnienia realizowane na szkoleniu oraz części praktycznej (nauczanie wybranych manewrów 

pod żaglami oraz na silniku). 


