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Πλγα Μοφςιου Μυλωνά 
Διευκφντρια Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Φλϊρινασ  
Δαςκάλα τθσ τάξθσ τ2’ του 6ου Ολοιμερου Δθμοτικοφ χολείου Φλϊρινασ «Κων 
Δραγοφμθσ» το ςχολικό ζτοσ 2021-2022  
υμμετοχι: Ευγενία Γάκθ, Μιχαιλ ωμανίδθσ, Κλιμθσ Σολομωνίδθσ 

 

Σίτλοσ Προγράμματοσ 
«Τιοκεςία πλοίου» («Adopt a Ship») 

 
Σθν προθγοφμενθ ςχολικι χρονιά, οι μακθτζσ του τ2’ του 6ου Ολοιμερου Δθμοτικοφ 
χολείου Φλϊρινασ «Κων Δραγοφμθσ», ςτο πλαίςιο του νζου κεςμοφ των Εργαςτθρίων 
Δεξιοτιτων, και ςυγκεκριμζνα ςτθν επιμζρουσ κεματικι «Επιχειρηματικότητα, Αγωγή 
Σταδιοδρομίας και Γνωριμία με επαγγζλματα» υλοποιιςαμε το  πρωτότυπο πρόγραμμα 
«Υιοκεςίασ πλοίου» (Adopt a Ship) τθσ PROJECT CONNECT. Σο πλοίο που υιοκετιςαμε 
ιταν το μεγαλφτερο εμπορικό πλοίο τθσ AEGEAN Bulk με το όνομα Αγωνιςτισ.  

 
Σο Πρόγραμμα «Τιοκεςία Πλοίου» δθμιουργικθκε το 2006 από το Κυπριακό Ναυτιλιακό  
Επιμελθτιριο και τθν Περιβαλλοντικι Οργάνωςθ CYMEPA. Σο Πρόγραμμα υλοποιικθκε 
για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα το 2019 με τθν ζγκριςθ του  Τπουργείου Παιδείασ, είναι υπό 
τθν αιγίδα του Τπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ, παρουςιάςτθκε, διαχειρίηεται και 
υλοποιείται ςτθν Ελλάδα από τθν Μθ Κερδοςκοπικι Αςτικι Εταιρεία PROJECT CONNECT, 
που ιδρφκθκε τον Μάιο του 2015 με τθν ςτιριξθ Ελλινων εφοπλιςτϊν και διακεκριμζνων 
επαγγελματιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο. 
 
Σο πρόγραμμα «Τιοκεςία Πλοίου» λειτουργεί με τθν υιοκεςία ενόσ πλοίου από μια τάξθ  
του Δθμοτικοφ (Γ’, Δ’, Ε’ & τ’) και του Γυμναςίου (Α ́, Β’ & Γ ́) δίνοντασ τθν ευκαιρία ςε  
εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ να ςυμμετζχουν ωσ «ςτεριανοί ναφτεσ» ςτα ταξίδια του  
πλοίου.  
 
Σθ ςχολικι χρονιά 2021-2022 το Πρόγραμμα υλοποιικθκε ςε 29 ςχολεία και 3.640 
μακθτζσ, μετά από τθν ζγκριςθ υλοποίθςισ του  με τθν με αρ. Πρωτ.: Φ.1/ΝΣ/56602/ 
133297 /Δ7/ 20-20-2021 απόφαςθ τθσ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΕΙΦΟΙΑ (ΤΜΘΜΑ Γϋ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ) τθσ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Π/ΘΜΙΑ, Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. 
 



Σο όραμα τθσ PROJECT CONNECT είναι: «Η βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ Ελλθνικισ και Παγκόςμια 
Ναυτιλίασ και θ ςυνζχεια τθσ Ναυτικισ παράδοςθσ ςτθν Ελλάδα μζςα από τθν εκπαίδευςθ 
τθσ νζασ γενιάσ προκειμζνου να είναι ανταγωνιςτικι ςτθν διεκνι αγορά» (www.project-
connect.gr).   
 
Αφοφ λάβαμε τθν πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ από τθν κ. Ζφθ Κωτίκα, Συντονίςτρια 
Ρρογράμματοσ «ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΡΛΟΙΟΥ», υποβάλαμε αίτθςθ ςυμμετοχισ και, ςτθ ςυνζχεια, 
θ ςυνεργαηόμενθ ναυτιλιακι εταιρεία μασ απζςτειλε το όνομα του πλοίου, τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ με το πλοίο και το όνομα του πλοιάρχου που ιταν υπεφκυνοσ για τθν 
επικοινωνία με τθν τάξθ μασ. H PROJECT CONNECT αμζςωσ μετά τθν ςφνδεςθ πλοίου/ 
ςχολείου, μασ απζςτειλε ςχετικό  κεματικό υλικό για τθν καλφτερθ υλοποίθςθ του 
προγράμματοσ. 
 
Σο πλοίο με το οποίο ςυνδεκικαμε και το «υιοκετιςαμε» ιταν ο «AGONISTIS» τθσ 
εταιρείασ AEGEAN BULK και ακολοφκωσ ξεκινιςαμε τθν θλεκτρονικι επικοινωνία με τον 
Πλοίαρχο του πλοίου, από τθν οποία μακαίναμε για το πλοίο, τισ κακθμερινζσ αςχολίεσ 
και δραςτθριότθτεσ του πλθρϊματοσ, τα φορτία που μεταφζρονται, τα λιμάνια φόρτωςθσ 
και εκφόρτωςθσ, γεωγραφία κακϊσ επίςθσ και πολλζσ άλλεσ πλθροφορίεσ. Η επικοινωνία 
αυτι βοικθςε ςτο να ςχθματίςουν τα παιδιά τθν ςωςτι εικόνα για τθ ςθμαντικι 
ςυνειςφορά τθσ ελλθνικισ ναυτιλίασ ςτο διεκνζσ εμπόριο και τθν διεκνι οικονομία. 

 
 
Πλοίο με όνομα AGONISTIS, εγγεγραμμζνο με IMO: 9495715, MMSI: 241048000 είναι Bulk 
Carrier. Πλζει υπό ςθμαία Ελλθνικι. Καταςκευάςκθκε το 2010. 

ΚΥΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Αρικμόσ ΙΜΟ 9495715 

http://www.project-connect.gr/
http://www.project-connect.gr/


Όνομα πλοίου AGONISTIS 

Σφποσ πλοίου Bulk Carrier 

 MMSI                                                    241048000 

θμαία Greece 

GT 34554 

DWT (t) 58399 

Ολικό μικοσ (m) 196 

Πλάτοσ (m) 32 

Βφκιςμα (m) 7 

Ζτοσ Καταςκευισ 2010 

Ναυπθγείο Νοτίου Κορζασ SPP  PLANT & SHIPBUILDING CO., LTD.   

Καταχωρ. Ιδιοκτιτθσ Aegean Wave Sg Co 

 
Γνωςτικοί ςτόχοι του προγράμματοσ 
1. Να εξοικειωκοφν τα παιδιά με το επάγγελμα του ναυτικοφ και των άλλων  
επαγγελμάτων που ςχετίηονται με τθ ναυτιλία. 
2. Να γνωρίςουν τισ κατθγορίεσ πλοίων και τισ δραςτθριότθτζσ του.  
3. Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν ιδιαίτερθ ςθμαςία τθσ ελλθνικισ ναυτιλίασ ςτθν οικονομία  
και τθν ανάπτυξθ. 
4. Να ανακαλφψουν χϊρεσ, λιμάνια, πολιτιςμοφσ, κάλαςςεσ και ωκεανοφσ με κζμα τα είδθ 
πλοίων και τα είδθ εμπορευμάτων που μεταφζρονται από τα πλοία.  



5. Να κάνουν ζρευνα για τα ςπουδαιότερα λιμάνια του κόςμου ι για ςπουδαιότερεσ 
πόλεισ λιμάνια και για το πϊσ το λιμάνι επθρεάηει τθ ηωι των κατοίκων τθσ πόλθσ.  
6. Να γνωρίςουν ιςτορικά – διαχρονικά τα πλοία ςτθ Μυκολογία, τα πλοία ςτθν Αρχαία 
Ελλάδα και τθ ςθμαςία τθσ Ναυτιλίασ ςτθν Επανάςταςθ του 1821. 
7. Να γνωρίςουν λογοτεχνικά κείμενα και ποιιματα ςχετικά με τθ κάλαςςα, τα καράβια, 
τθ ναυτοςφνθ. 

8. Να γνωρίςουν εικαςτικζσ δθμιουργίεσ ςχετικζσ με το κζμα, καλαςςογραφίεσ, πίνακεσ 
από ναυμαχίεσ, ςφγχρονα ζργα τζχνθσ, κλπ. 

9. Να εκφραςτοφν με κείμενα και εικαςτικζσ δθμιουργίεσ ςχετικά με το κζμα.  

10. Να ευαιςκθτοποιθκοφν ςχετικά με τθν Πράςινθ Ναυτιλία και τθ ςθμαςία τθσ για τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
 

Ραιδαγωγικοί ςτόχοι του προγράμματοσ  
1. Να κατανοιςουν τα παιδιά τον κόςμο που τα περιβάλλει, μζςα από το παράδειγμα  
τθσ ναυτιλίασ.  
2. Να αναπτυχκοφν οι ικανότθτζσ τουσ για παρατιρθςθ, ζρευνα, επικοινωνία  
και αλλθλεπίδραςθ.  
3. Να εργαςτοφν ομαδικά και να ςυλλζξουν ςτοιχεία για τθ ναυτιλία και τθ ηωι  
του ναυτικοφ.  
 
Είμαςτε ευτυχείσ από αυτι τθ ςυνεργαςία με τθν PROJECT CONNECT, γιατί  ςτθ διάρκεια 
των ζξι μθνϊν του προγράμματοσ οι μακθτζσ μασ αποκόμιςαν πολλά οφζλθ.  Άνοιξε θ 
ματιά των παιδιϊν μασ ςτον κόςμο, βίωςαν το ςυναρπαςτικό καλαςςινό ταξίδι και ζμακαν 
πολλζσ πλθροφορίεσ για τα ναυτιλιακά επαγγζλματα και τθ ηωι ςτθ κάλαςςα και είχαν τθν 
αφορμι να εκφραςτοφν με κείμενα και εικαςτικζσ δθμιουργίεσ ςχετικά με το κζμα. Η 
αντίκεςθ τθσ ορεινισ περιοχισ μασ και των καλαςςινϊν δραςτθριοτιτων που κάναμε, 
κατζςτθςε ακόμα πιο ςυναρπαςτικό και χριςιμο το Πρόγραμμα. 



Επίςθσ, μασ δόκθκε θ δυνατότθτα να παρακολουκοφμε διαρκϊσ τθν πορεία του πλοίου 
μασ μζςα από ψθφιακζσ εφαρμογζσ και κάκε μινα να επικοινωνοφμε με τον καπετάνιο 
του και ανταλλάςςουμε πλθροφορίεσ για τθ ηωι ςτο καράβι και το επάγγελμα του 
ναυτικοφ. 

 

Θ ευτυχισ ςυγκυρία:  
Μασ υιοκζτθςε ο πρϊτοσ καπετάνιοσ τθσ χϊρασ!  

 
Η επιτυχία τθσ εφαρμογισ του Προγράμματοσ οφείλεται ςτθν πολφτιμθ ςυνεργαςία των  
μελϊν και υποςτθρικτϊν τθσ PROJECT CONNECT κακϊσ και ςτθ ςυνδρομι των Καπετάνιων 
του πλοίου «Αγωνιςτισ». Όμωσ, μζςα από το πρόγραμμα, είχαμε τθν τφχθ και τθν 
ευκαιρία να γνωρίςουμε και ζναν πολφ ςθμαντικό άνκρωπο τθσ Ελλθνικισ Ναυτιλίασ, τον 
Capt. Δθμιτριο Ματκαίου, ο οποίοσ είναι CEO των εταιρειών Arcadia Shipmanagement Co 
Ltd. & Aegean Bulk Co Inc. Οκ. Ματκαίου επικοινϊνθςε πολλζσ φορζσ μαηί μασ και μασ 
μίλθςε για τα ναυτιλιακά επαγγζλματα, για τισ δυςκολίεσ και τα πλεονεκτιματα τθσ ηωισ 
των ναυτικϊν και για τισ πολλζσ ευκαιρίεσ επαγγελματικισ εναςχόλθςθσ ςτα επαγγζλματα 
τθσ κάλαςςασ.  

 
Επιπλζον, ο Capt. Δθμιτριοσ Ματκαίου, μασ μίλθςε για τθ ςθμαςία που ζχει να 
ονειρεφεται ο κακζνασ το μζλλον του και να το χτίηει με τθ δουλειά και τουσ αγϊνεσ του. Ο 
κ. Ματκαίου ωσ Πρόεδροσ τθσ AHEPA Maritime “St’ Nicholas” HJ-45 και Πρόεδροσ τθσ 
Green Award Foundation, μασ προςζφερε το ηωντανό παράδειγμα τθσ κοινωνικισ 
προςφοράσ και τθσ ανάγκθσ να δϊςουμε όλοι τον καλφτερο εαυτό μασ για μια κοινωνία με 
αλλθλεγγφθ και ςυνοχι και για ζναν πράςινο πλανιτθ με αειφορία και οικολογικι 
προοπτικι. 

 
Ο Δθμιτρθσ Ματκαίου (προςωπικι ιςτοςελίδα:  https://www.dimitriosmattheou.com/) 
μασ ζμακε πωσ: «Καπετάνιοσ ςθμαίνει να κρατάσ το τιμόνι ςε μια ιςχυρι καταιγίδα, με 
ςτακερό χζρι και χαμόγελο» και πωσ «Ο καλόσ ο  καπετάνιοσ ςτθ φουρτοφνα φαίνεται».  

https://www.facebook.com/AHEPA-Maritime-St-Nicholas-HJ-45-103428081968638/
https://www.dimitriosmattheou.com/


 
Κορυφαία δράςθ θ τριιμερθ εκδρομι τθσ τάξθσ μασ, με 25 μακθτζσ και 4 εκπαιδευτικοφσ 
ςτθν Ακινα, δϊρο και προςφορά του Capt. Δθμιτριου Ματκαίου, όπου οι μακθτζσ μασ 
βίωςαν μια καταπλθκτικι εμπειρία με επιςκζψεισ, ςτο Ναυτικό Μουςείο, ςτο Λιμάνι του 
Πειραιά, αλλά και ςτθν Ακρόπολθ. 
 
 

 
 
 
Δραςτθριότθτεσ κατά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ  
Ζντυπα  
• Ετοιμαςία τρίπτυχου από τα παιδιά με ςτόχο τθν παρουςίαςθ του πλοίου μασ.  
• Ετοιμαςία ζντυπου υλικοφ με τα μθνφματα επικοινωνίασ του πλοίου με τουσ μακθτζσ.  
• Ετοιμαςία ενθμερωτικοφ υλικοφ για το ςχολείο και για τθν πόλθ μασ. 
Ζρευνεσ –Μελζτεσ (ανά ομάδεσ 5-6 μακθτϊν) 
• Ζρευνα με κζμα τθ Ναυτικι Παράδοςθ.  



• Ζρευνα για τθ ηωι του ναυτικοφ και τθ ηωι ςτθ κάλαςςα.  
• Μελζτθ με κζμα τα είδθ πλοίων και τα είδθ εμπορευμάτων που μεταφζρονται  
από τα πλοία.  
• Ζρευνα για τα ςπουδαιότερα λιμάνια του κόςμου ι για ςπουδαιότερεσ πόλεισ λιμάνια 
και για το πϊσ το λιμάνι επθρεάηει τθ ηωι των κατοίκων τθσ πόλθσ.  
 

 
Δθμιουργικζσ Εργαςίεσ  
• Δθμιουργία αφίςασ με κζμα « Σο Πλοίο κι ο Καπετάνιοσ μασ».  
• Δθμιουργικι ςυγγραφι Επιςτολϊν και μετάφραςι τουσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα/ 
• υγγραφι ποιθμάτων με κζμα τθ ηωι του ναυτικοφ και τθ ηωι ςτθ κάλαςςασ.  
• Δθμιουργία με πίνακεσ παιδιϊν που απεικονίηουν καράβια και καλαςςινζσ ςυνκζςεισ, 
χάρτινα καράβια, κλπ.. 
 Εκδθλϊςεισ-Δράςεισ  
• Ομιλία από το ςτζλεχοσ Ναυτιλιακισ Εταιρείασ, τον Captain Δθμιτριο Ματκαίου.  
• Εκδρομι ςτθν Ακινα και επίςκεψθ ςτο λιμάνι του Πειραιά και ςτθν Ακρόπολθ.  
• Επίςκεψθ ςε Διαδικτυακά Ναυτικά Μουςεία και ςτο Ναυτικό Μουςείο Πειραιά. 
• Ανακοίνωςθ ςτον τοπικό τφπο των δράςεων και των αποτελεςμάτων του Προγράμματοσ. 
Διακεματικότθτα: Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 
Γεωγραφία, Γλϊςςα-Ποίθςθ, Μυκολογία, Ιςτορία, Μουςικι, Εικαςτικά   



 

 
Επιμζρουσ Δράςεισ – Τι κάναμε – Τι μάκαμε  
 Μάκαμε τθν Ιςτορία τθσ Ελλθνικισ Ναυτιλίασ από το Ναυτικό Μουςείο 

www.greekshippingmiracle.org 
 Μάκαμε τα είδθ των πλοίων και τθν ναυτικι παράδοςθ τθσ Ελλάδασ. 
 Φτιάξαμε χαρτονζνιο αντίγραφο πλοίου 
 Φτιάξαμε Κάρτεσ Χριςτουγζννων, παςχαλινζσ κάρτεσ και ευχζσ επίκαιρεσ.  
 Παρακολουκιςαμε επί ζξι (6) μινεσ ςτον Παγκόςμιο  χάρτθ (routemap) το ταξίδι 

του πλοίου μασ 
 Μάκαμε για τθν ναυτιλία, το επάγγελμα και και τθ ηωι του ναυτικοφ  

Μάκαμε τθν ςθμαςία τθσ ελλθνικισ ναυτιλίασ ςτθν οικονομία και τθν ανάπτυξθ  
Μάκαμε για  χϊρεσ, λιμάνια, πολιτιςμοφσ, κάλαςςεσ και ωκεανοφσ 

 Γράψαμε πολλζσ επιςτολζσ και κάναμε πολλζσ ηωγραφιζσ. 
 Μάκαμε για τθν Καριζρα ςτθ ναυτιλία και ςτθ ναυτιλιακι βιομθχανία. 
 υνειδθτοποιιςαμε ότι οι κάλαςςεσ ενϊνουν τουσ ανκρϊπουσ 
 Γνωρίςαμε Ποίθςθ για κάλαςςα και Λογοτεχνία για κάλαςςα, καράβια, ταξίδια, 

Θαυμάςαμε Θαλαςςογραφίεσ (Βολανάκθσ Αλταμοφρασ, κλπ) 
 Γνωρίςαμε Σραγοφδια, παροιμίεσ, ρθτά, κλπ. για τθ κάλαςςα και τα καράβια.  
 Κάναμε πολλζσ καλλιτεχνικζσ εργαςίεσ, καταςκευζσ, ηωγραφιζσ και αφίςεσ. 
 Είχαμε πρόςβαςθ ςτο πρϊτο on-line Ναυτικό Μουςείο 

www.greekshippingmiracle.org από όπου αντλιςαμε χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν 
ιςτορία τθσ Ελλθνικισ Ναυτιλίασ.  

 Είχαμε πρόςβαςθ ςε ψθφιακό χάρτθ (routemap) μζςω του οποίου 
παρακολουκοφςαμε τθν πορεία του «υιοκετθμζνου» πλοίου μασ. 

http://www.greekshippingmiracle.org/
http://www.greekshippingmiracle.org/


 Μάκαμε διάφορουσ Σφπουσ καραβιϊν: Γαλζρα, κορβζτα, γαλιόνι, φρεγάτα, 
βατςζλο, καράκκα, καραβζλλα, μπρίκι, μφςτικο, πζραμα, ςκοφνα, κλπ. 

 Μάκαμε τα «λόγια τθσ κάλαςςασ», δθλαδι γνωρίςαμε το Ναυτικό Λεξιλόγιο: 
νθολόγιο, ναφςτακμοσ, ναυπθγόσ, λιμάνια, επιβατθγά πλοία, φορτθγά πλοία, 
δεξαμενόπλοια, ναυπιγθςθ, καλαφάτιςμα, καρνάγιο, ατμόπλοιο, κωπιλατο, 
ιςτιοφόρο, πλϊρθ, πρφμνθ, καρίνα, κατάρτια, ξάρτια, αμπάρι, κουβζρτα, γζφυρα, 
πθδάλιο, άγκυρα, κλπ.  

 Προςεγγίςαμε τθν εξζλιξθ τθσ ναυςιπλοΐασ από το κουπί ςτα ιςτία και από τα ιςτία 
ςτθ μθχανι. Εξετάςτθκε θ ςτενι ςχζςθ των ναυτικϊν κοινοτιτων τθσ Ελλάδοσ με τθ 
ναυπιγθςθ  των ιςτιοφόρων και τισ εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ κάλαςςασ κακϊσ 
και θ ςυνεπακόλουκθ κοινωνικι και οικονομικι εξζλιξθ.  

 Μάκαμε για τθν ΠΡΑΙΝΗ Ναυτιλία και τθ ςθμαςία τθσ για τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ και τθ ηωι του ανκρϊπου και ςυνειδθτοποιιςαμε τθ ςθμαςία του 
καλάςςιου περιβάλλοντοσ και τθν ανάγκθ προςταςίασ του για τθν ιςορροπία του 
οικολογικοφ ςυςτιματοσ. 

 Γνωρίςαμε τον ςπουδαίο ρόλο που διαδραμάτιςαν τα καράβια ςτθν Επανάςταςθ 
του 1821 (καράβια, καπετάνιοι/ιςςεσ, ναυμαχίεσ) 

 Καλλιεργιςαμε τθ δθμιουργικι μασ ςκζψθ. 
 Τλοποιιςαμε δικζσ μασ ιδζεσ και δθμιουργίεσ με αφορμι διάφορα ερεκίςματα. 
 Επιλφςαμε προβλιματα. 
 Αξιοποιιςαμε διακεματικά γνϊςεισ που αποκτιςαμε ςε διάφορα μακιματα.  
 Κάναμε εξάςκθςθ ςτα ΑΓΓΛΙΚΑ. 
 Μάκαμε για τθ Ναυτιλία ςτον ςφγχρονο κόςμο και πϊσ οι κάλαςςεσ ενϊνουν τουσ 

ανκρϊπουσ 
 

 
 



 Αποκτιςαμε γνϊςεισ για τα παρακάτω κζματα: 
 υγκζντρωςθ πλθροφοριϊν για χλωρίδα και πανίδα των χωρϊν που επιςκζπτεται το 

πλοίο, για κλιματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ, για ςθμαντικά αξιοκζατα. 
 Περιβαλλοντικά προβλιματα που ζχουν βιϊςει οι ναυτικοί ςτα διάφορα ταξίδια 

τουσ (ρφπανςθ καλαςςϊν, υπεραλίευςθ υπερκζρμανςθ του πλανιτθ, λιϊςιμο 
πάγων, ζλλειψθ νεροφ κλπ), τα παιδιά αντιλαμβάνονται πολφ εφκολα ότι πολλά 
περιβαλλοντικά προβλιματα που μασ απαςχολοφν ςτθ χϊρα μασ απαςχολοφν και 
άλλουσ ανκρϊπουσ ςε όλεσ τισ άκρεσ τθσ γθσ.  

 Για ςκοποφσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ του πλοίου μάκαμε να εντοπίηουμε μετά 
από κάκε μινυμα τισ γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ του πλοίου ςτο χάρτθ. 

 Ανακαλοφςαμε γνϊςεισ από το μάκθμα τθσ Γεωγραφίασ για εντοπιςμό 
γεωγραφικοφ μικουσ και πλάτουσ ςτο χάρτθ και ςθμειϊνουν ςε ναυτικό χάρτθ τθν 
πορεία του πλοίου. 

 

Ενδεικτικό Διδακτικό Υλικό  
 

Ροιιματα  
«Θάλαςςα: θ αρχαιότθτα τθσ γεωγραφίασ» 
Νίκοσ Καροφηοσ 
 
Μια μεγάλθ κάλαςςα ςτο τετράγωνο είναι μάλλον ζνα πζλαγοσ 
μια μεγάλθ κάλαςςα ςτον κφβο είναι ο βακυςτζναχτοσ ωκεανόσ…. 



…….. τθ μεγάλθ μασ αρχαιότθτα: τθ κάλαςςα 
τθ λάμπουςα μθτζρα τθσ βιολογίασ. 
Νίκοσ Καροφηοσ 
 
«Φωνι απ’ τθν Θάλαςςα» 
Κ. Ρ. Καβάφθσ 
 
Βγάηει θ κάλαςςα κρυφι φωνι — 
φωνι που μπαίνει 
μεσ ςτθν καρδιά μασ και τθν ςυγκινεί 
και τθν ευφραίνει. 
Σραγοφδι τρυφερό θ κάλαςςα μασ ψάλλει, 
τραγοφδι που ζκαμαν τρεισ ποιθταί μεγάλοι, 
ο ιλιοσ, ο αζρασ και ο ουρανόσ. 
 
Σο ψάλλει με τθν κεία τθσ φωνι εκείνθ, 
όταν ςτουσ ϊμουσ τθσ απλϊνει τθν γαλινθ 
ςαν φόρεμά τθσ ο καιρόσ ο κερινόσ. 
…………………………………………… 
(Από τα Αποκθρυγμζνα, Κκαροσ 1983) 
 
Σα καράβια που φεφγουν για καινοφρια ταξίδια 
και δεν   ξζρουν καλά -αν ποτζ κα γυρίςουν πίςω 
 
αγαπάω, και   κα κελα μαηί τουσ να πάω 
κι οφτε πια να   γυρίςω. 
Νίκοσ Καββαδίασ 
 

 
 



Αλαργινό καράβι του Κϊςτα Καρυωτάκθ  
«Καλό ταξίδι, αλαργινό καράβι μου, ςτου απείρου 
και ςτθσ νυχτόσ τθν αγκαλιά, με τα χρυςά ςου φϊτα! 
Νάμουν ςτθν πλϊρθ ςου ικελα, για να κοιτάηω γφρου 
ςε λιτανεία να περνοφν τα ονείρατα τα πρϊτα. 
Η τρικυμία ςτο πζλαγοσ και ςτθ ηωι να παφθ, 
μακριά μαηί ςου φεφγοντασ πζτρα να ρίχνω πίςω, 
να μου λικνίηθσ τθν αιϊνια κλίψθ μου, καράβι, 
δίχωσ να ξζρω ποφ με πασ και δίχωσ να γυρίςω !» 
(Κ. Καρυωτάκθσ, «Σελευταίο ταξίδι») 
 

 
 
Οδυςςζασ Ελφτθσ, «Το τρελοβάπορο» 
«Βαπόρι ςτoλιςμζνo βγαίνει ςτα βουνά 
κι αρχίηει τισ μανοφβρεσ «βίρα-μάινα» 
Σθν άγκυρα φουντάρει ςτισ κουκουναριζσ 
φορτϊνει φρζςκο αζρα κι απ’ τισ δυο μεριζσ 
Είναι από μαφρθ πζτρα κι είναι απ’ όνειρο 
κι ζχει λοςτρόμο ακϊο ναφτθ πονθρό 
Από τα βάκθ φτάνει τουσ παλιοφσ καιροφσ 
βάςανα ξεφορτϊνει κι αναςτεναγμοφσ 
Ζλα Χριςτζ και Κφριε λζω κι απορϊ 
τζτοιο τρελό βαπόρι τρελοβάπορο 



Χρόνουσ μασ ταξιδεφει δε βουλιάξαμε 
χίλιουσ καπεταναίουσ τουσ αλλάξαμε 
Κατακλυςμοφσ ποτζ δε λογαριάςαμε 
μπικαμε μες’ ςτα όλα και περάςαμε 
Κι ζχουμε ςτο κατάρτι μασ βιγλάτορα 
παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα!» 
(Ο Ήλιοσ ο Ηλιάτορασ, «Σο τρελοβάπορο») 
 

Εικαςτικι προςζγγιςθ «Θάλαςςα» 
Οι γνωςτότεροι Ζλλθνεσ καλαςςογράφοι και οι κάλαςςζσ τουσ, Clickatlife,   10 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 
2017, https://www.clickatlife.gr/culture/story/59924 
 
Σο νερό ςτθν τζχνθ. Οι καλαςςογραφίεσ, Πεμπτουςία, 5 Μαΐου 2014, 
https://www.pemptousia.gr/2014/05/to-nero-stin-techni-i-thalassografies-2/  
 
ΑΛΣΑΜΟΤΡΑ Ιωάννθσ (1852-1878) “Ιςτιοφόρα & ατμοκίνθτα πλοία”, 1874, Μουςείο 
Αβζρωφ, 
https://www.averoffmuseum.gr/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8
C%CF%81%CE%B1-1874/ 
 
αν ςιμερα το 1900 πεκαίνει θ Ελζνθ Μποφκουρα – Αλταμοφρα, LIFOTEAM 19.3.2020, 
 www.lifo.gr, https://www.lifo.gr/articles/arts_articles/184892/pethainei-to-1900-i-eleni-
mpoykoyra-altamoyra 
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Κωνςταντίνοσ Βολανάκθσ, ο ηωγράφοσ τθσ κάλαςςασ, https://yougoculture.com/news-
greek/konstantinos-volanakis-o-zografos-tis-thalassas 
Θ πυρπόλθςθ του τουρκικοφ δικρότου ςτθν Ερεςςό, 1882, λάδι ςε καμβά, 110Χ150 εκ. 
Συλλογι Ναυτικοφ Μουςείου τθσ Ελλάδοσ. 
Φζρνοντασ τθν ψαριά, 1880-1882, λάδι ςε καμβά, 54Χ74 εκ. Ιδιωτικι ςυλλογι. 
 
Νικόλαοσ Λφτρασ (1883 Ακινα - 1927 Ακινα) 
Η Θάλαςςα ςτον καμβά των Ελλινων ηωγράφων, Γιϊργοσ Μυλωνάσ, HuffPost Greece, 
17/08/2015, https://www.huffingtonpost.gr/2015/08/17/culture-h-thalassa-ston-kamva-
twn-ellhnwn-zwgrafwn_n_7987782.html 
 
Η κάλαςςα μζςα από τα μάτια γνωςτϊν εικαςτικϊν, Clickatlife,   13 ΙΟΤΛΙΟΤ 2016, 
https://www.clickatlife.gr/culture/story/59006 

 

 
 

Ψθφιακι εφαρμογι εντοπιςμοφ του πλοίου: 
https://www.vesselfinder.com/el/vessels/AGONISTIS-IMO-9495715-MMSI-241048000 
 

Μουςικι – Τραγοφδια  
Άςπρα καράβια: https://www.youtube.com/watch?v=Sq_m-jWtfX0 
Σο πλοίο κα ςαλπάρει: https://www.youtube.com/watch?v=NlSr00TxFRs 
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Ικαριϊτκοσ και Διβαράτικοσ Κεφαλονιάσ 
 

Αξιολόγθςθ 
 
Δόκθκαν Ερωτθματολόγια για τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ (ςτθν αρχι και ςτθν 
λιξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ) προκειμζνου να αξιολογθκοφν τα οφζλθ του προγράμματοσ 
από τισ γνϊςεισ των παιδιϊν πριν και μετά και να αξιολογθκεί το πρόγραμμα από τουσ  
δαςκάλουσ τουσ.  
 

 

 
Επιμφκιο 
Είμαςτε ευτυχείσ από αυτι τθ ςυνεργαςία με τθν Project Connect και τον κ. Δθμιτριο 
Ματκαίου, μια θγετικι φυςιογνωμία ςτον κλάδο τθσ ναυτιλίασ, γιατί  αποκομίςαμε πολλά 
οφζλθ από τισ ςυηθτιςεισ μασ, μασ περιζβαλε με το ενδιαφζρον, τθν προςφορά και τθν 
αγάπθ του και ςτθν ουςία «υιοκζτθςε» τθν τάξθ μασ.  
 
Η κάλαςςα είναι ςυνδεδεμζνθ με τον Ελλθνιςμό ςτα βάκθ των αιϊνων και αποτελεί ζνα 
πεδίο για δράςθ και ζμπνευςθ για όλουσ μασ. Ζτςι θ ςυνζχεια τθσ Ναυτικισ παράδοςθσ 
ςτθν Ελλάδα μζςα από τθν εκπαίδευςθ τθσ νζασ γενιάσ, προκειμζνου να είναι 
ανταγωνιςτικι ςτθν διεκνι αγορά, αποτελεί μια πολφτιμθ προςφορά. 



 
Η κάλαςςα είναι ςυνδεδεμζνθ με τον Ελλθνιςμό ςτα βάκθ των αιϊνων και αποτελεί ζνα 
πεδίο για δράςθ και ζμπνευςθ για όλουσ μασ.  

 
Η κάλαςςα ενϊνει, ανεξάρτθτα από τισ όποιεσ διαφορζσ: εκνικζσ, πολιτικζσ ι 
κρθςκευτικζσ. Η ευρεία ςυνειδθτοποίθςθ τθσ δυναμικισ που ζχει θ ναυτιλία προσ αυτιν 
τθν κατεφκυνςθ μπορεί να οδθγιςει τουσ λαοφσ ςε ζναν πιο δθμιουργικό και, κυρίωσ, 
ειρθνικό κόςμο. 
 

Καλά ταξίδια και ιρεμα πζλαγα ςτουσ ναυτικοφσ μασ! 
 

 

Η δαςκάλα 

Όλγα Μοφςιου Μυλωνά 
Διευκφντρια Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Φλϊρινασ 

 
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ  του τ2’ (2021-2022) 

του 6ου Ολοιμερου Δθμοτικοφ χολείου Φλϊρινασ «Κων Δραγοφμθσ» 
 
 

 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΜΕΣΕΙΧΑΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ: 
 
Όλγα Μοφςιου Μυλωνά 
Ευγενία Γάκθ 
Μιχαιλ Ρωμανίδθσ 
Κλιμθσ ολομωνίδθσ 


