
ΚΝΕ Πρόγραμμα "Υιοθεσία Πλοίου"
Οδηγός για Σχολεία

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Πλοηγεί την Κύπρο Παγκοσμίως



Το Πρόγραμμα «Υιοθεσία Πλοίου» δημιουργήθηκε από το
Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο το 2006 και σε
συνεργασία με την Κυπριακή Ένωση για την Προστασία
του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (CYMEPA), φέρνει κοντά
τα δημοτικά σχολεία με τους ναυτικούς που υπηρετούν
πάνω σε πλοία των Μελών του Επιμελητηρίου, έτσι ώστε
τα παιδιά των δημοτικών σχολείων να αποκτήσουν με
ελκυστικό και ευχάριστο τρόπο γνώσεις γύρω από τη
ναυτιλία και γενικότερα τη θάλασσα.

Το Πρόγραμμα έχει την πλήρη έγκριση του Υπουργείου
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το
δεύτερο μάλιστα έχει εξουσιοδοτήσει το Επιμελητήριο να
προσεγγίζει και να προσκαλεί τα δημοτικά σχολεία σε
συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα λειτουργεί με την ανάθεση ενός πλοίου σε
τάξη δημοτικού. Ακολούθως τα παιδιά με τη βοήθεια του
δασκάλου τους ξεκινούν ηλεκτρονική επικοινωνία με τον
Πλοίαρχο του πλοίου. Με την επικοινωνία αυτή τα παιδιά
μαθαίνουν για το πλοίο, τις καθημερινές ασχολίες και
δραστηριότητες του πληρώματος, τα φορτία που
μεταφέρει το πλοίο, τα λιμάνια φόρτωσης και
εκφόρτωσης του πλοίου καθώς επίσης και όποια άλλη
πληροφορία ζητήσουν. Η επικοινωνία αυτή βοηθά στο να
πάρουν τα παιδιά μια καλή εικόνα για τη σημαντική
συνεισφορά της ναυτιλίας στο διεθνές εμπόριο και την
διεθνή οικονομία.

Το Πρόγραμμα

Τι Πρέπει να Ξέρεις
Το Πρόγραμμα ξεκινά στην αρχή κάθε σχολικού έτους, τον
Σεπτέμβρη, και ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:

1. Αποστέλλεται εγκύκλιος και αίτηση για συμμετοχή στο
Πρόγραμμα, σε όλα τα δημοτικά σχολεία Παγκύπρια.

2. Αφού οι Εταιρείες-μέλη του Επιμελητηρίου δηλώσουν τα
διαθέσιμα πλοία τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα, κάθε
πλοίο «υιοθετείται» από μια τάξη δημοτικού.

3. Αποστέλλεται στους δασκάλους το όνομα του πλοίου, τα
στοιχεία επικοινωνίας με το πλοίο και το όνομα του
αξιωματικού στο πλοίο ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την
επικοινωνία με την τάξη.

4. Το Επιμελητήριο προμηθεύει σε κάθε καινούργια τάξη ένα
παγκόσμιο χάρτη μέσω του οποίου τα παιδιά παρακολουθούν
την πορεία του «υιοθετημένου» πλοίου τους.

5. Σε κάθε σχολείο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα το
Επιμελητήριο δίνει μικρό μοντέλο σε σχήμα πλοίου με 6
θυρίδες που συμβολίζουν εμπορευματοκιβώτια. Στην κάθε
θυρίδα επικολλάται διαδοχικά, κάθε χρόνο, ταινία που
αναγράφει την χρονιά που συμμετέχει το σχολείο στο
Πρόγραμμα.

6. Σε ειδική τελετή που πραγματοποιείται στο τέλος κάθε
σχολικής χρονιάς απονέμεται Πιστοποιητικό Συμμετοχής, σε
κάθε δάσκαλο τάξης που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

7. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εταιρίες
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα διοργανώνουν 
επισκέψεις στα γραφεία τους, των τάξεων που 
«υιοθέτησαν» πλοία τους. Κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψης τα παιδιά συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες σε σχέση με τη ναυτιλία.

"Μια μοναδική διαδραστική
εκπαιδευτική εμπειρία"
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"Ένας ευχάριστος τρόπος να γνωρίσουν
 τα παιδιά τη Ναυτιλία και τη Θάλασσα "

Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας.
Παραλαμβάνει τα στοιχεία του πλοίου και ενημερώνει
την τάξη.
Ενημερώνει το πλοίο για τα μέλη της τάξης, το
σχολείο, κλπ.
Μια φορά τη βδομάδα επικοινωνεί με το πλοίο.
Ενημερώνει την τάξη για τα νέα του πλοίου.
Αν το πλοίο επισκεφθεί κάποιο λιμάνι στην Κύπρο,
πιθανόν να οργανωθεί επίσκεψη σε αυτό.

Ο Δάσκαλος/Δασκάλα:

Τι Πρέπει να Κάνεις

Με τη Συμμετοχή Εταιριών-Μέλων του ΚΝΕ:

ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ 
Για να συμπληρώσεις
την ηλεκτρονική
φόρμα συμμετοχής

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf8onb0QDeJgumuUQKBippMczPD5S07LF6LE0HpgVu4A7dUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf8onb0QDeJgumuUQKBippMczPD5S07LF6LE0HpgVu4A7dUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf8onb0QDeJgumuUQKBippMczPD5S07LF6LE0HpgVu4A7dUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf8onb0QDeJgumuUQKBippMczPD5S07LF6LE0HpgVu4A7dUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

