
Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αργοςτολίου ευχαριςτεί για τα όμορφα ταξίδια! 

 

Στα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ Adopt a Ship τησ CYMELPA θ δ/ντρια 

του 4ου Δημοτικοφ Σχολείου Αργοςτολίου κ. Υβόννθ Αλυςανδράτου, θ δαςκάλα τθσ 

τάξθσ κ.Χρυςι Τραυλοφ  , οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ τθσ ΣΤ1 τάξησ κα ικελαν να 

εκφράςουν τισ κερμζσ ευχαριςτίεσ ςε όςουσ βοικθςαν με προκυμία για τθ 

εκπόνθςι του αποτελεςματικά και με εποικοδομθτικά παιδαγωγικά και γνωςτικά 

αποτελζςματα.   

Ιδιαιτζρωσ ευχαριςτοφμε τουσ :  

Κον. Γεράςιμο Αγγελάτο , ναυτικό  

Κον. Διονφςιο Γιαννάτο, επαγγελματία δφτη  

Κον. Αθανάςιο Σιοφτη, Λιμενάρχη Κεφαλληνίασ 

Κον. Αναςτάςιο Σχοινά, Διοικητή ΑΕΝ.  

Όλοι τουσ αφιζρωςαν ακοφραςτα τον πολφτιμο χρόνο , τισ εξαιρετικζσ τουσ γνώςεισ και εμπειρίεσ, ώςτε οι 

μακθτζσ να γνωρίςουν τον ναυτικό κόςμο ςε όλεσ του τισ εκφάνςεισ. Επιπλζον το πρόγραμμα αυτό 

αποτζλεςε μια ζμπρακτθ διαςφνδεςθ κοινωνίασ και ςχολείου. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Στθν Ελλάδα υλοποιείται από τθν PROJECT CONNECT υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίασ & 

Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ και εγκρίκθκε από το Υπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρηςκευμάτων. Το πρόγραμμα 

ζχει ςτόχο, μζςα από τθν επικοινωνία και τθν αλλθλογνωριμία  μζςω εβδομαδιαίων θλεκτρονικών 

μθνυμάτων, των παιδιών και του πλθρώματοσ του υιοκετθμζνου πλοίου, τθν επαφι των παιδιών με τθ 

κάλαςςα και τθ ναυτιλία γενικότερα.  

                 Το πλοίο που υιοκετιςαμε είναι ζνα τάνκερ με ςθμαία Μάλτασ.  Το 

όνομά του είναι STARPOWER. Ζχει μικοσ 101,9μ και θ χωρθτικότθτά του είναι 

3.726mt. Οι βαςικζσ του διαδρομζσ είναι ςτθ Μεςόγειο και ςτθ Μαφρθ 

Θάλαςςα. Ο καπετάνιοσ είναι Ουκρανόσ και ονομάηεται Oleg Gorbachuk . Μαηί 

του ζχουμε θλεκτρονικι αλλθλογραφία και είναι καυμαςτισ τθσ χώρασ και του 

νθςιοφ μασ.   

 

Περιςςότερα για το πρόγραμμά μπορείτε να 

μάκετε από το blog  τθσ τάξθσ μασ «Να ςου πω μια 

ιςτορία » .  

Ευχαριςτοφμε όλουσ για τα ταξίδια που μασ 

προςφζρατε ! 

Καλά ταξίδια ςτουσ ναυτικοφσ μασ ! 

Καλό και αςφαλζσ καλοκαίρι ςε όλουσ μασ!!! 

Adopt a Ship – Adopt the Sea 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ τθσ ΣΤ1 τάξθσ 

Η Δ/ντρια του 4ου Δθμοτικοφ ςχολείου , κ.Υβόννθ Αλυςανδράτου 

Η δαςκάλα τθσ τάξθσ , κ.Χρυςι Τραυλοφ 
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