Πρόγραμμα «Υιοθεσία Πλοίου»

Οδηγός Προγράμματος

Εισαγωγή
Το Πρόγραμμα «Υιοθεσία Πλοίου» δημιουργήθηκε το 2006 από το Κυπριακό Ναυτιλιακό
Επιμελητήριο και την Περιβαλλοντική Οργάνωση CYMEPA. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από
το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της
Κύπρου.
Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2019 από την Project
Connect με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας. Η Project Connect είναι μια Μη Κερδοσκοπική Αστική Εταιρεία
που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2015 με την στήριξη Ελλήνων εφοπλιστών και
διακεκριμένων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.
Το όραμα της PROJECT CONNECT είναι:
«Η βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής ναυτιλίας και η συνέχεια της Ναυτικής παράδοσης
στην Ελλάδα μέσα από την εκπαίδευση της νέας γενιάς προκειμένου να είναι
ανταγωνιστική στην διεθνή αγορά».
www.project-connect.gr
Το πρόγραμμα «Υιοθεσία Πλοίου» λειτουργεί με την υιοθεσία ενός πλοίου από μια τάξη
του δημοτικού (Δ’, Ε’ & Στ’) δίνοντας την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να
συμμετέχουν ως “στεριανοί ναύτες” στα ταξίδια του πλοίου. Ακολούθως τα παιδιά μέσω
του δασκάλου τους ξεκινούν ηλεκτρονική επικοινωνία με τον Πλοίαρχο του πλοίου, μέσω
της οποίας μαθαίνουν για το πλοίο, τις καθημερινές ασχολίες και δραστηριότητες του
πληρώματος, τα φορτία που μεταφέρονται, τα λιμάνια φόρτωσης και εκφόρτωσης,
γεωγραφία καθώς επίσης και όποια άλλη σχετική πληροφορία ζητήσουν. Η επικοινωνία
αυτή βοηθά στο να σχηματίσουν τα παιδιά μια καλή εικόνα για τη σημαντική συνεισφορά
της ελληνικής ναυτιλίας στο διεθνές εμπόριο και την διεθνή οικονομία.
Από την έναρξη της λειτουργίας του Προγράμματος και με την πολύτιμη συνεργασία των
μελών και υποστηρικτών της Project Connect καθώς και της Κυπριακής Ένωσης για την
Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (CYMEPA), το πρόγραμμα «Υιοθεσία Πλοίου»
υλοποιήθηκε πιλοτικά από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2019 με επιτυχία σε 7 σχολεία
και 180 μαθητές.
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, σε τελετή που διοργάνωσαν τα σχολεία, έγιναν
παρουσιάσεις σχετικές με την υλοποίηση του προγράμματος από κάθε τάξη και από μία εξ
αυτών εμπνευστήκαμε το λογότυπο του Προγράμματος.

Ιούνιος 2019
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Λειτουργία του Προγράμματος «Υιοθεσία Πλοίου»
H Project Connect ξεκινά το Πρόγραμμα στην αρχή κάθε σχολικού έτους, τον Σεπτέμβρη,
και ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:
1. Η έγκριση του Υπουργείου Παιδείας κοινοποιείται από το Υπουργείο διαδικτυακά στα
δημοτικά σχολεία Πανελλαδικά. Η Project Connect στέλνει πρόσκληση συμμετοχής
στις Δ/νσεις της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης μαζί με την σχετική «Αίτηση» παράλληλα
ενημερώνει τα ιδιωτικά σχολεία.
2. Η Project Connect επικοινωνεί με ναυτιλιακές εταιρείες και τους δίνει το σχετικό
ενημερωτικό υλικό του Προγράμματος διασφαλίζοντας την συμμετοχή πλοίων στο
Πρόγραμμα.
3. Κάθε πλοίο συνδέεται και «υιοθετείται» από μια τάξη δημοτικού.
4. Η ναυτιλιακή εταιρεία αποστέλλει το όνομα του πλοίου, τα στοιχεία επικοινωνίας με
το πλοίο και το όνομα του πλοιάρχου που συνήθως είναι υπεύθυνος για την
επικοινωνία με την τάξη ή άλλου αξιωματικού του πληρώματος.
5. H Project Connect δίνει σε κάθε τάξη ένα παγκόσμιο χάρτη (route map) μέσω του
οποίου τα παιδιά παρακολουθούν την πορεία του «υιοθετημένου» πλοίου τους και
εκπαιδευτικό θεματικό υλικό. (Το έντυπο υλικό παρέχει στον εκπαιδευτικό και τους
μαθητές τα ερεθίσματα να ανακαλύψουν στοιχεία για την ναυτιλία και να βοηθήσει τα
παιδιά να κατανοήσουν τα θέματα και να προετοιμάσουν τις ερωτήσεις τους προς το
πλήρωμα του πλοίου).
6. Σε κάθε σχολείο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα η Project Connect δίνει μικρό ξύλινο
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.
7. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και στα πλαίσια υλοποίησης του
προγράμματος, μπορούν να διοργανώνονται επισκέψεις των μαθητών στο χώρο των
ναυτιλιακών εταιρειών ή, αντίστοιχα, στέλεχος της ναυτιλιακής εταιρείας να
επισκεφθεί το σχολείο για να μιλήσει στα παιδιά.
8. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς διοργανώνεται τελετή όπου και απονέμεται στους
συμμετέχοντες δασκάλους, μαθητές και εκπροσώπους εταιρειών που συμμετέχουν
στο Πρόγραμμα, Πιστοποιητικό Συμμετοχής.
Για ολόκληρη την σχολική περίοδο η Project Connect, που υλοποιεί το Πρόγραμμα,
μεσολαβεί μεταξύ της εταιρείας και της τάξης επιλύοντας όποια προβλήματα ή ανάγκες
προκύψουν.
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Συμπεράσματα
Το Πρόγραμμα «Υιοθεσία Πλοίου» αγκαλιάστηκε με μεγάλο ενθουσιασμό από τα
δημοτικά σχολεία, τους δασκάλους και τους μαθητές, καθώς επίσης και από τις εταιρείες,
τα πλοία και τα πληρώματα τους. Πιστεύουμε ότι αυτή η διαδραστική δραστηριότητα με
το πλοίο, τη ναυτιλιακή εταιρεία και τη ναυτιλία, σε νεαρή ηλικία, θα ενθαρρύνει τη νέα
γενιά να ακολουθήσει το ναυτικό επάγγελμα και γενικότερα μια καριέρα στη ναυτιλία.
Παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος
1. Να κατανοήσουν τα παιδιά τον κόσμο που τα περιβάλλει, μέσα από το παράδειγμα
της ναυτιλίας
2. Να αναπτυχθούν οι ικανότητές τους για παρατήρηση, έρευνα, επικοινωνία
και αλληλεπίδραση
3. Να εργαστούν ομαδικά και να συλλέξουν στοιχεία για τη ναυτιλία και τη ζωή
του ναυτικού
Γνωστικοί στόχοι του προγράμματος
1. Να εξοικειωθούν τα παιδιά με το επάγγελμα του ναυτικού και των άλλων
επαγγελμάτων που σχετίζονται με τη ναυτιλία
2. Να γνωρίσουν τις κατηγορίες πλοίων και τις δραστηριότητές τους
3. Να συνειδητοποιήσουν την ιδιαίτερη σημασία της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία
και την ανάπτυξη
4. Να ανακαλύψουν χώρες, λιμάνια, πολιτισμούς, θάλασσες και ωκεανούς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ενδεικτικές δραστηριότητες για την υλοποίηση του προγράμματος
Έντυπα-Ενημέρωση
• Ετοιμασία τρίπτυχου από τα παιδιά με στόχο την παρουσίαση του πλοίου τους
• Ετοιμασία έντυπου υλικού που θα περιλαμβάνει τα μηνύματα επικοινωνίας του
πλοίου με τους μαθητές
• Ετοιμασία ενημερωτικού υλικού για το σχολείο τους ή για την πόλη τους, που
θα σταλεί στο πλοίο
Έρευνες –Μελέτες
• Έρευνα με θέμα τη Ναυτική Παράδοση
• Έρευνα για τη ζωή του ναυτικού και τη ζωή στη θάλασσα
•

Μελέτη με θέμα τα είδη πλοίων και τα είδη εμπορευμάτων που μεταφέρονται
από τα πλοία

•
•

Έρευνα για τα σπουδαιότερα λιμάνια του κόσμου ή για σπουδαιότερες πόλεις λιμάνια
Έρευνα για το πώς το λιμάνι επηρεάζει τη ζωή των κατοίκων της πόλης

Δημιουργικές Εργασίες
•

Κατασκευή πλοίου

•

Δημιουργία αφίσας με θέμα « Πλοία και περιβάλλον»

•

Συγγραφή ποιημάτων με θέμα τη ζωή του ναυτικού και τη ζωή στη θάλασσα

Εκδηλώσεις-Δράσεις
•

Ομιλία από κάποιο ναυτικό ή αλιέα

•

Ομιλία από εκπρόσωπο Τμήματος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

•

Ομιλία από εκπρόσωπο / στέλεχος Ναυτιλιακής Εταιρείας.

•

Επίσκεψη σε λιμάνι

•

Επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Δείγμα Αλληλογραφίας
Επιστολή Τάξης
Dear Captain Jerry Bureros Paloma and Crew of M/V BRAZEN
We are students of the 5th Grade of the 5th Primary School in Piraeus (45
students totally). In our school, which is an all day Primary School in Piraeus, in Attiki,
in Greece, lessons last from 8:15 until 16:00. There are 6 grades with 2 classes for
each one, 23 teachers and 260 pupils totally. The teachers in charge of the
programme are Mrs Despoina Nikolakoudi and Mrs Fani Lytsiousi and our
headmistress of the school is Mrs Stella Eustathopoulou.
Also, our school participates in many programmes and it organizes many
educational activities throughout the school year. One of these educational
programmes is called “adopt a ship”. So, we, the children (pupils) of the 5th Grade,
“adopted” your ship and we are thrilled about the programme!
Throughout your voyages we will “travel” beside you and we hope to expand our
knowledge in various subjects related to sea life, the kinds of ships, the environment
and, of course, your way of living and the customs of the different countries you
visit!
So, we are so glad to start our communication with you! Thank you so much for all
the information you will send us!
Concerning us, we are preparing our questions for you, in order to learn new
things about our “M/V BRAZEN” and its voyages.
First of all, we are wondering what your position at the moment is and what your
next destination is going to be…
Also:
➢ How many are the members of your crew and what nationality are they?
➢ Here in Greece we’ve been facing pretty bad weather conditions lately.
What’s the weather like there?
➢ How many years have you been working as a sailor and how many as a
captain?
➢ How old is the ship?
➢ What’s the space of the ship?
➢ What food do you eat?
➢ Do you wear a special outfit as a crew member?
➢ Are there any doctors on board?
➢ Have you visited any places with riots? Have you ever attacked?
➢ How long do your voyages last and how often do you see your families?
We are looking forward to hearing from you soon!!
Safe voyages!!
Your sincerely
The Students and Teachers
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Επιστολή Καπετάνιου
Dear Students and Teachers,
A pleasant good day to all of you in Piraeus, Greece.
First of all, I am so very grateful to have received your message informing me that my good vessel has
been chosen and thus she was entered into an educational program called "Adopt a Ship” by the
Ministry of Education.
I will disseminates this message to my good crew members in order for them to know that we have the
good young students of the 5th Grade in Piraeus who are adopting our good vessel and would like to
communicates with us, and will sails with us through continuous email exchanges.
Let me answer your queries:* How many are the members of your crew and what nationality are they?
Answer:
* We are 16 crew members on board with nationality namely,
12 Filipinos (from Philippines) including myself,
04 Ukrainians (from Ukraine), and this makes us all a total of 16 crew.
* Here in Greece we’ve been facing pretty bad weather conditions lately.
What’s the weather like there?
Answer:
* Oh, I am very sorry to hear that the weather in Greece was pretty bad
lately. Was it snowing and windy? My beloved wife Grace and I was in your
good country in July 2017, and we went to Acropolis, Monastiraki Park,
Panathenaic Stadium (where the ancient Olympic Games were held in Olympia,
Greece, from the 8'th century BC to the 4'th century AD.).
At present, we are here in Long An, Vietnam discharging cargo,
MOP - Muriate of Potash (Fertilizer) in bulk that we have brought from
Eilat, Israel. This port of Long An, is our second discharging port
here in Nam. The first port was Quy Nhon, about one (1) day and a
half voyage distance from both ports.
It is very hot in here at this time. About the people here that we met,
they are friendly, disciplined and hardworking, but are not English speaking
people, too difficult to deal with simply because they can not speak English
language. There are few people who can speaks, but most of them are not,
they are talking with their dialect or local language only.

* How many years have you been working as a sailor and how many as a
captain?
Answer:
I started my sea life in year 1979 as a Cadet and until now. There are
spaces of time on each year that myself was not at sea, when I am home in
the Philippines taking my vacation for about three (3) months or so.
My first command as a ship captain in year 2000 on a bulk carrier, Panamax
type vessel, seven (7) cargo holds. Then so on and so forth.
* How old is the ship?
Answer:
M/V BRAZEN will be five (5) year old this coming 08 September 2019.
She was delivered on in 08 September 2014, she was built in Imabari Shipyard
in Japan.
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* What’s the space of the ship (dimensions)?
Answer:
Her dimensions are below as follows.
Length Over All : 169.37 meters.
Breadth
: 27.20 meters.
* What food do you eat?
Answer:
I eat Filipino, Asian, European and Western foods.
I love to eat Greek foods, too.
* Do you wear a special outfit as a crew member?
Answer:
Yes, I will always wear my uniform with insignia as a captain especially
when arriving port(s), because I will meet the Port authorities, like
the Custom, Immigration, Health officers, Port State Control officers
Agents' for port documentations.
At sea, I used to wear longsleeve and polo shirts and pants. I used
to wear shoes at all the times during working times.
* Are there any doctors on board?
Answer:
We do not have a doctor(s) on board. We only have an appointed
medical officer, which is our second officer or navigating officer.
However, the rest of my officers and I was also trained for medical care
and medical first aid in maritime training institution(s).
* Have you visited any places with riots? Have you ever attacked?
Answer:
Not at all, never been in places with riots or chaos, nor been attacked.
* How long do your voyages last and how often do you see your families?
Answer:
On board M/V BRAZEN, we had been at sea for about 25 days and sometimes
less, it depends with our port(s) of employment or destination.
Last but not least, I wish you all a happy time ahead.
Thank you ALL very much and God bless us all.
Pleased to hear
Best regards,
Capt. Jerry Bureros Paloma
Master of M/V Brazen
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ENROLLMENT FORM
In this voluntary scheme a ship is adopted by a class of an elementary school with
the aim of the two parties getting to know each other and maintain weekly contact
via e-mail thus giving the children a better and broader understanding of the
importance of the shipping industry.
FOR THE MASTER
1. Appoint someone to be in charge of this communication
2. Fill in the attached form giving a profile of the ship. If you have any photos it
would be extremely helpful for the children.
3. Things to be communicated may include the latitude and longitude, ports
visited, goods carried, weather information etc.
4. Two to four times a month the children will be contacted by the captain by email.
5. Any information sent by the children can be shared with the crew.
6. If the ship calls at a port in Greece a visit of the class can be organized
onboard
Disclaimer notice : By participating, I contribute to the educational objectives of the AaS program and
I give my consent to use informational material provided, for communication and promotion purposes
of the program only.

NAME OF MASTER:
SIGN OFF DATE (Optional):
SHIP’S NAME:
IMO No.:
FLAG:
TYPE OF SHIP:
LENGTH OVERALL:
DISPLACEMENT:
GROSS TONNAGE:
MAIN CARGOES:
MAIN ROUTES :
E-MAIL:
NAME OF PERSON IN CHARGE (on shore):
E-mail:

Tel:

Signature:___________________________
PLEASE RETURN THE FILLED OUT ENROLLMENT FORM & YOUR COMPANY LOGO
VIA E-MAIL TO :

adoptaship@project-connect.gr
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