
                                              2ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 

                                                         ΄΄ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΠΛΟΙΟΥ΄΄ 

Μικροί καπετάνιοι ςε μεγάλεσ κάλαςςεσ. 

 

       Σο πρόγραμμα  ‘’Τιοκεςία  πλοίου”  υλοποιείται ςτθν Ελλάδα από το 2019 

από τθν Project Connect με τθν ζγκριςθ του Τπουργείου Παιδείασ  και υπό τθν 

αιγίδα του Τπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ. 

       Σο ςχολείο μασ, κόντρα ςτθ δφςκολθ ςυγκυρία και ςτθν πίεςθ τθσ 

τθλεκπαίδευςθσ διλωςε ςυμμετοχι ςτο πρωτότυπο αυτό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα με πρωτοβουλία τθσ εκπαιδευτικοφ κ. Γραικοφςθ Ελζνθσ και των 

μακθτϊν τθσ Δ2 τάξθσ. 

       Σο πρόγραμμα «Τιοκεςία Πλοίου» βαςίςτθκε ςτθν ιδζα τθσ υιοκεςίασ του 

εμπορικοφ  εμπορευματοκιβωτιοφόρου TANJASTAR από τθν Δ2 τάξθ.  Οι 

μακθτζσ ςυμμετζχουν ωσ «ςτεριανοί ναφτεσ»  ςτα ταξίδια του πλοίου, 

ακολουκϊντασ   τθν πορεία του   μζςω δορυφόρου.  Διατθροφν θλεκτρονικι 

αλλθλογραφία με τον Πλοίαρχο ςτα Αγγλικά.  Μακαίνουν για τισ διαδρομζσ του 

πλοίου, τισ κακθμερινζσ αςχολίεσ και δραςτθριότθτεσ του πλθρϊματοσ, τα 

φορτία που μεταφζρονται, τα λιμάνια φόρτωςθσ και εκφόρτωςθσ, γεωγραφικά 

ςτοιχεία, λαμβάνουν φωτογραφικό υλικό  και όποια άλλθ πλθροφορία ηθτιςουν. 

τζλνουν φωτογραφίεσ και πλθροφορίεσ για τθν Κεφαλονιά, για τθ ναυτιλία ςτο 

νθςί, για τα λιμάνια, τισ ςυνδζςεισ με άλλεσ περιοχζσ. Επεξεργάηονται το υλικό 

που ςυλλζγουν με δθμιουργικι διάκεςθ.  

τα πλαίςια του προγράμματοσ  πραγματοποιοφν εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ. τισ 

27 Μαΐου επιςκζφτθκαν τθν Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ Ιονίων Νιςων, 

ξεναγικθκαν ςτουσ χϊρουσ τθσ χολισ, είχαν τθν ευκαιρία να πειραματιςτοφν με 

τον προςομοιωτι Γζφυρασ.  

       Σα παιδιά διευρφνουν τα ενδιαφζροντά τουσ. χθματίηουν  καλι εικόνα για 

τθν ςθμαντικι ςυνειςφορά τθσ ελλθνικισ ναυτιλίασ ςτο διεκνζσ εμπόριο και ςτθ 

διεκνι οικονομία. Οι μακθτζσ εξοικειϊνονται με τα ναυτιλιακά επαγγζλματα, 

ανακαλφπτουν χϊρεσ, λιμάνια, πολιτιςμοφσ, κάλαςςεσ και ωκεανοφσ.  Σο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τιοκεςία πλοίου»  δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ 



να αναηθτιςουν τθν ςφνδεςθ του Κεφαλονίτθ με τθ ναυτοςφνθ, να ταξιδζψουν  

ςτα μζρθ που πθγαίνει το «βαπόρι», να γίνουν πιο παρατθρθτικοί, να κοιτάξουν 

με  προςεκτικι ματιά το πανζμορφο νθςί μασ. 

      Αξίηουν πολλά ςυγχαρθτιρια ςτουσ μικροφσ μακθτζσ μασ που 

ανταποκρίκθκαν με ενκουςιαςμό ςτο πρόγραμμα και ζγιναν  «μικροί 

καπετάνιοι… ςε μεγάλεσ κάλαςςεσ». 

 

 

Η Δ/ντρια του ςχολείου                                                                 Η Τπεφκυνθ Εκπ/κόσ 

 

Μαραβζγια οφία                                                                               Γραικοφςθ Ελζνθ 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

Σο πλοίο  Tanja Star ςτθν Αμβζρςα 

…………………………. 

 

Φωτογραφικό υλικό  από  δράςεισ των μακθτϊν 



 

 

το λιμάνι Αργοςτολίου 

 



 

 

Κοντά ςτον ποιθτι τθσ κάλαςςασ 



 

 



 

τθν ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 



 

Αγαπάμε το νθςί μασ! 

 

 

 



 


