
4 Δεκεμβρίου 201916 Maritime EconomiesPROJECT CONNECT

Μικροί μαθητές σαλπάρουν 
στα διεθνή πέλαγα της Ελληνικής Ναυτιλίας

Απο την Αδαμαντία Σπανακά, 
Project Connect

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Υιοθεσία Πλοίου» της Project 
Connect γιγαντώνεται και 
σαλπάρει για να προσφέρει νέ-
ες εμπειρίες και δεξιότητες, σε  
μαθητές και εκπαιδευτικούς 34 
πλέον τάξεων (έναντι των μό-
λις 7 της περσυνής πιλοτικής 
του φάσης όπου λειτούργησε 
από Ιανουάριο μέχρι Ιούνιο) α-
πό 15 δημόσια και ιδωτικά δη-
μοτικά σχολεία της Αττικής και 
Νήσων (συγκεκριμένα, πρόκει-
ται για τα σχολεία: 3ο, 18ο και 
10ο Δ.Σ. Κορυδαλλού, 2ο και 
15ο Δ.Σ. Νίκαιας, 11ο , 54ο και 
18ο Δ.Σ. Πειραιά, 18ο Δ.Σ. Κε-
ρατσινίου, Δ.Σ. Σεληνίων Σα-
λαμίνας, Δ.Σ. Παλουκίων Σα-
λαμίνας, 1ο Δ.Σ. Ύδρας, Δ.Σ. 
Σπετσών, Ιδιωτικό Σχολείο «Ο 
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ», Δ.Σ. Κολλεγί-
ου Αθηνών και Δ.Σ. Κολλεγίου 
Ψυχικού).

Το πλάνο της φετινής ρότας 
του προγράμματος, καθώς και 
η αξιολόγηση της περσυνής 
πιλοτικής φάσης, συζητήθη-
κε στη συνάντηση που πραγ-
ματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 
Νοεμβρίου 2019, όπου συμμε-
τείχαν εκπαιδευτικοί, εκπρό-
σωποι της Πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης Πειραιά, καθώς και 
εκπρόσωποι των ναυτιλιακών 
εταιρειών που διαθέτουν τα 
πλοία τους στο πρόγραμμα, 
δίχως τα οποία η συγκεκριμέ-
νη δράση δεν θα μπορούσε να 
υλοποιηθεί. Πρόκειται για τις 
ναυτιλιακές εταιρείες: ARCA-
DIA SHIPMANAGEMENT, A- 
RISTON NAVIGATION, AS-
TRA SHIPMANAGEMENT, 
COMMON PROGRESS, EAS- 
TERN  MEDITERRANEAN, 
EUROBULK LTD, LOAD LI- 
NE MARINE, MARAN GAS, 
MARAN TANKERS, MED-
FERRY, PHOENIX SHIPPING 
& TRADING, QUEENSWAY 
NAVIGATION & STARBULK.

Στη συνάντηση αυτή αρχι-
κά η κα Ειρήνη Νοτιά, ως ι-
θύνων νους της όλης προσπά-
θειας εκ μέρους της Project 
Connect, διάβασε την πρώ-
τη συγκινητική αλληλογρα-
φία μεταξύ τάξης και καπετά-
νιου. Τόνισε την αξία ενός ο-
ράματος που υλοποιείται με 
τη ζωηρή συμμετοχή των μα-
θητών που αγκάλιασαν από 
πέρσυ τα πλοία που υιοθέτη-
σαν, αλλά και την αφιλοκερδή 
εμπνευσμένη εργασία των εκ-
παιδευτικών τους που κατηύ-
θυναν τους μαθητές σε αυτό 
το εγχείρημα, ώστε να επικοι-
νωνούν απρόσκοπτα με τους 
καπετάνιους των υιοθετημέ-
νων πλοίων τους. 

Στη συνέχεια, η Δρ. Αδαμα-
ντία Σπανακά, ως εκπαιδευ-
τικός σύμβουλος της Project 
Connect, παρουσίασε τα ενδι-
αφέροντα ευρήματα της αξιο-
λόγησης του έργου από τους 
171 μαθητές που πέρσυ μαζί 
με τους δασκάλους τους είχαν 
πρωτοξεκινήσει αυτό το τα-
ξίδι, υπογραμμίζοντας μετα-
ξύ άλλων τις δικές τους προ-
τάσεις για ανάγκη συνέχισης 
και μονιμοποίησης του προ-
γράμματος στην ελληνική εκ-
παιδευτική πραγματικότητα. 
Τα ευρήματα αυτά επιβεβαι-
ώθηκαν αμέσως μετά με τον 

πιο παραστατικό τρόπο, από 
τους ίδιους τους εκπαιδευτι-
κούς, κάποιοι από τους οποί-
ους όχι μόνο πέρσυ, αλλά και 
φέτος, συνεχίζουν να υλοποι-
ούν το πρόγραμμα. Συγκεκρι-
μένα, οι εκπαιδευτικοί κ.κ. 
Β.Μπακρώζη (2ο Δ.Σ. Νίκαι-
ας), Δ.Γαρδικλή (4ο Δ.Σ. Κε-
ρατσινίου), Α.Κιουρτζόγλου 
(54ο Δ.Σ. Πειραιά), Χ.Λευτε-
ράτος (Δ.Σ. Κολλεγίου Αθη-
νών) και Α.Παπαζή (10ο Δ.Σ. 
Κερατσινίου) μετέφεραν τον 
ενθουσιασμό και τις αγωνί-
ες των παιδιών για τα πλοί-
α που είχαν υιοθετήσει πέρ-

συ, για τις δεξιότητες που ανέ-
πτυξαν με αφορμή αυτή την ε-
πικοινωνία τους με τον πλοί-
αρχο του πλοίου τους στα ε-
πιμέρους γνωστικά αντικείμε-
να, καθώς, όπως αποδείχθη-
κε, η αγάπη και η έγνοιά τους 
για την πορεία του υιοθετημέ-
νου από τους μαθητές πλοίου, 
τα έκανε να διδαχθούν βιωμα-
τικά θέματα Γεωγραφίας, Μα-
θηματικών, Αγγλικής Γλώσ-
σας, Μουσικής, Εικαστικών, 
Λογοτεχνίας και να προσεγ-
γίσουν σχεδόν όλα τα αντικεί-
μενα που διδάσκονται στην ύ-
λη τους με έναν κυριολεκτικά 
νέο, «ταξιδιάρικο» τρόπο.

Από την πλευρά τους, οι εκ-
πρόσωποι των ναυτιλιακών ε-
ταιρειών τόνισαν πως τον ί-
διο ενθουσιασμό επέδειξαν 
και οι πλοίαρχοι που ανταπο-
κρίνονται ταχύτατα στους μα-
θητές, απαντώντας με λεπτο-
μέρειες σε κάθε τους απορί-
α και ερώτημα, ενώ ο κ. Γιώρ-
γος Βούλγαρης, από πλευ-
ράς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πειραιά, ανέφερε τις δρα-
στηριότητες που αναπτύχθη-
καν κατά τη διάρκεια του προ-
γράμματος στην περίοδο Ια-
νουαρίου-Ιουνίου 2019. Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκαν η 
κα Ελένη Κορωνάκη και Όλ-

γα Τριφύλλη της εταιρείας 
D.Koronakis SA, ο κος Νίκος 
Μαρματσούρης της GAC, που 
υποστηρίζουν οικονομικά το 
έργο της Project Connect, κα-
θώς και οι αντιπρόσωποι των 
ναυτιλιακών εταιρίων ARIS-
TON NAVIGATION, EAST-
ERN  MEDITERRANEAN, 
LOAD LINE MARINE, MA-
RAN GAS, MARAN TANK-
ERS, PHOENIX SHIPPING 
& TRADING, QUEENSWAY 
NAVIGATION.

Η 1η αυτή συνάντηση του 
έργου «Υιοθεσία Πλοίου» για 
την τρέχουσα σχολική χρο-
νιά 2019-2020 έκλεισε με την 
απονομή αναμνηστικών α-
πό την κα Ειρήνη Νοτιά προς 
τους εκπαιδευτικούς που συμ-
μετείχαν στο πρόγραμμα κα-
τά την περσυνή πιλοτική του 
φάση, παρουσία του επίτιμου 
προέδρου κ. Γιώργου Τσαβλί-
ρη. Επομένως, το φετινό εκ-
παιδευτικό ταξίδι του έργου 
με την Project Connect και 
τους συμμετέχοντες μαθητές, 
εκπαιδευτικούς, πλοιάρχους 
και πλοιοκτήτες έχει ήδη ξεκι-
νήσει με τις καλύτερες προδι-
αγραφές, ώστε να είναι φέτος 
ακόμη πιο πλούσιο σε εμπει-
ρίες και διδάγματα για όλους 
τους εμπλεκόμενους.

Happy shipping people and teachers that participated.

Women in Shipping inspired by Adopt a Ship.

Educators’ consultant Mrs A. Spanaka.

Athens College Teacher Chrysostomos Lefteratos wearing Captains 
hat rewarded for making the pilot program a success.

I. Notias, Proj Connect, D. Fokas, Angelicoussis Group, E. Kotika 
PC AaS coordinator.


