Stowarzyszenie „Edukacja pod Żaglami” – Szkoła pod Żaglami
Nie bez powodu uczniami „Szkół pod Żaglami” są gimnazjaliści i licealiści. Dla młodych ludzi jest
to bardzo ważny okres w życiu. Dojrzewając, szukają własnego miejsca na świecie, zadają
pytania, planują przyszłość. Stają się podatni na wpływy, poszukują autorytetów. Nakłada to na
nauczycieli „Szkół pod Żaglami” obowiązki, ale jednocześnie daje ogromne możliwości
wychowywania młodzieży. Kadra „Szkoły pod Żaglami” to doświadczeni i doskonale
przygotowani żeglarze i pedagodzy. Podczas rejsu przebywają oni razem z uczniami: pracują na
pokładzie, uczestniczą w lekcjach i zwiedzają porty. Dzięki temu są zawsze do dyspozycji
uczniów i każdego z nich mają okazję bardzo dobrze poznać. Panującej na żaglowcu hierarchii
towarzyszą przyjacielskie stosunki wychowawców i uczniów. Wyzwala to wśród młodzieży proces
budowania się autorytetów.
Kadra „Szkoły pod Żaglami” współpracuje w tworzeniu programu i wyborze trasy przez cały rok.
Jest to konieczne z uwagi na charakter przygotowywanego materiału. Podczas rejsu zajęcia
zorganizowane są według konkretnych problemów, a nie przedmiotów akademickich. Temat
inspirowany jest obszarem, w którym znajduje się statek, bądź miejscem odwiedzanym przez
uczniów – np. w Pompejach młodzież poznaje historię starożytnego Rzymu, a na starym kraterze
Santorini uczy się o wulkanach. Prowadzone w morzu lekcje fizyki dotyczą meteorologii czy teorii
żeglowania, a biologii – śródziemnomorskiej fauny i flory. Nauka języków obcych opiera się na
ich praktycznym wykorzystaniu. Tradycyjne, „podawcze” sposoby nauczania uzupełniane są o
nowe, aktywizujące metody przekazywania wiedzy: pracę w grupach, dyskusję, konkurs, wywiad
czy doświadczenie.
Drugim obok kadry wychowawcą uczniów jest morze. Udział w „Szkole pod Żaglami” dla wielu
młodych ludzi oznacza często pierwszą w życiu pracę. Trudne warunki życia na statku:
przebywanie w zamkniętej grupie ludzi na ograniczonej przestrzeni, choroba morska, zła pogoda,
konieczność obsługi żagli, prace gospodarcze pod pokładem itp., w naturalny sposób pomagają
kształtować charaktery uczniów.
Program Stowarzyszenia „Edukacja pod Żaglami” daje uczniom możliwość zdobycia wiedzy i
umiejętności, innych od tych, które zapewnia tradycyjna szkoła. Miesiąc spędzony na statku uczy
tolerancji, odpowiedzialności, samodzielności, działania w grupie. Rejs pomaga często w
przełamywaniu własnych słabości, pozwala uwierzyć w siebie.
Zajęcia w morzu odbywają się przez 7 dni w tygodniu w małych, 8 lub 9-osobowych grupach
edukacyjnych. Celem każdych zajęć nie jest opanowanie partii materiału, lecz nauka poprzez
rozwiązywanie konkretnych problemów. Oprócz przedmiotów szkolnych program obejmuje także

nawigację, podstawy ekonomii, historię architektury, pierwszą pomoc. W portach nie ma lekcji,
uczniowie uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych. Program uzupełniają zajęcia fakultatywne
z różnych dziedzin, np.: warsztaty teatralne, fotograficzne, filmowe, dziennikarsko-literackie.
Każdy uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia „Szkoły pod Żaglami”, które zawiera opis
zrealizowanego materiału, klasyczną ocenę szkolną z każdego przedmiotu (od niedostatecznej
do wzorowej) oraz ocenę opisową – krótką charakterystykę pracy ucznia w ciągu całego
miesiąca. Oceny te trafiają do macierzystych szkół uczniów i tam zostają zaakceptowane, jako
równoważne innym stopniom stawianym przez nauczyciela.
Jak dotąd Stowarzyszenie „Edukacja pod Żaglami” zorganizowało w latach 2000 - 2008 XIV
Szkół pod Żaglami

15.02-14.03.2000

- I SpŻ

Włochy – Egipt – Izrael.

25.03-21.04 2001

- II SpŻ

Hiszpania – Portugalia – Irlandia – Francja.

25.01-23.02 2002

- III SpŻ

Tunezja – Grecja – Turcja – Włochy.

22.01-21.02.2003

- IV SpŻ

Włochy – Tunezja – Hiszpania - Monako

14.10-18.11.2003

- V SpŻ

Polska – Wielka Brytania– Portugalia – Hiszpania.

23.01-08.02.2004

- VI SpŻ

Włochy – Tunezja

08.10-07.11 2005

- VII SpŻ

Włochy – Francja – Hiszpania – Monako

07.05-05.06.2005

- VIII SpŻ

Hiszpania – Portugalia – Wielka Brytania – Niemcy

09.09-09.10.2005

- IX SpŻ

Francja – Portugalia – Hiszpania – Monako – Włochy

24.03-23.04.2006

- X SpŻ

Włochy – Francja

12.06-10.07.2006

- XI SpŻ

Portugalia (Lizbona, Azory) - Francja

12.01-12.02.2007

- XII SpŻ

Hiszpania – Senegal (Dakar, Louis) – Wyspy
Kanaryjskie

12.02-11.03.2007

- XIII SpŻ

Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa) – Portugalia – Hiszpania
(Kadyks, Barcelona) – Włochy

02.02-01.03.2008

- XIV SpŻ

Portugalia – Gibraltar – Włochy - Grecja
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