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Διευθυντές/Διευθύντριες 
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και 
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης   
   
 

ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Υφυπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση Ναυτιλιακών – 

Γαλάζιων Σπουδών και Επαγγελμάτων «SEA...YOUR HORIZON» 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι μετά την επιτυχή 

εκστρατεία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας «SEA…YOUR HORIZON» τα προηγούμενα 

χρόνια και δεδομένης της μεγάλης απήχησης που είχε, αποφασίστηκε η εκ νέου 

διεξαγωγή τής πιο πάνω δράσης.  Καλούναι οι σχολικές μονάδες όπως εφαρμόσουν 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα όσο γίνεται κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους, ώστε 

να παρέχεται επαρκής χρόνος, για να παραγραμματιστούν παρουσιάσεις στα 

σχολεία στην περίπτωση που ζητηθεί περαιτέρω ενημέρωση.  

2.  Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας με αυτήν την δράση επιδιώκει με ένα καινοτόμο 

και διαδραστικό τρόπο να απευθυνθεί στους/στις μαθητές/μαθήτριες δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα στα παιδιά που φοιτούν στην Α’ Λυκείου και 

Τεχνικής Σχολής, οι οποίοι σύντομα θα βρεθούν στη διαδικασία επιλογής 

επαγγελματικής κατεύθυνσης και γενικότερα λήψης σημαντικών αποφάσεων, για τον 

επαγγελματικό τους προσανατολισμό.  

3.  Ο σκοπός τής εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η στοχευμένη προώθηση των 

ναυτιλιακών και γαλάζιων επαγγελμάτων. Μέσω αυτής της δράσης, οι 

συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες μαθητές/μαθήτριες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να 

γνωρίσουν τα θαλάσσια επαγγέλματα, να ενημερωθούν και να νιώσουν περήφανοι 

για τις επιδόσεις της Κύπρου στον τομέα της ναυτιλίας και να αντιληφθούν τις 

μεγάλες προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας στη ναυτιλία (σε θάλασσα και 

στεριά) αλλά και ευρύτερα, σε όλους τους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας. 

4.  Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, θέλοντας να συνδράμει 

στην εν λόγω εκστρατεία, η οποία θα έχει άμεση ισχύ και θα διαρκέσει μέχρι και το 

τέλος της σχολική Χρόνιας 2022-2023, καλεί τις Διευθύνσεις των Λυκείων και 
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Τεχνικών Σχολών όπως μεριμνήσουν να διατεθεί μία (1) διδακτική περίοδος από το 

μάθημα της Πληροφορικής κατά την οποία, ο/η καθηγητής/καθηγήτρια ΣΕΑ του 

σχολείου σε συνεννόηση με τον/την καθηγητή/καθηγήτρια Πληροφορικής του 

σχολείου θα καθοδηγήσουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες ώστε να: 

 Επισκεφθούν την πιο κάτω ηλεκτρονική σελίδα www.seayourhorizon.com 

 Παρακολουθήσουν αρχικά το φιλμάκι διάρκειας ενός λεπτού, το οποίο εμφανίζεται 

στη σελίδα, 

 Απαντήσουν διαδικτυακά το ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, αναζητώντας 

τις απαντήσεις είτε στο διαδίκτυο είτε στην ίδια την ιστοσελίδα.  Οι απαντήσεις 

ΔΕΝ θα αποτελέσουν μέρος της αξιολόγησής τους στο μάθημα της 

Πληροφορικής.   

 

5.  Πρόσθετα, οι καθηγητές/καθηγήτριες ΣΕΑ θα μπορούν να ενημερώσουν 

τους/τις μαθητές/μαθήτριες για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και τον τρόπο 

εισδοχής σε αυτές. 

 
6.  Είναι σημαντικό να επισημανθεί στους/στις μαθητές/μαθήτριες ότι, όσοι 

απαντήσουν θετικά στην ερώτηση «Επιθυμείτε περαιτέρω ενημέρωση για τις 

επιλογές ναυτιλιακών σπουδών και επαγγελμάτων και ενδεχόμενη οργανωμένη 

επίσκεψη στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας και σε ναυτιλιακές εταιρείες;» (τελευταία 

ερώτηση ερωτηματολογίου), θα έχουν την ευκαιρία να τύχουν στοχευμένης 

ενημέρωσης από την Ομάδα Καθοδήγησης νέων επιστημόνων που όρισε το 

Υφυπουργείο Ναυτιλίας, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Let’s DISCO» - Dive Into 

Shipping Career Opportunities-, καθώς και οργανωμένων επισκέψεων στο 

Υφυπουργείο Ναυτιλίας και σε ναυτιλιακές εταιρείες. 

 

7.  Αναφορικά με την εκστρατεία του «Let’s DISCO», θα διανεμηθεί σε όλους/όλες 

τους/τις μαθητές/τριες Λυκείου ειδικό Έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει πληρέστερη 

ενημέρωση ενόψει και των Ενημερωτικών Συναντήσεων που προγραμματίζει το 

Υφυπουργείο Ναυτιλίας σε όλες τις Επαρχίες. (Σχετικό έντυπο επισυνάπτεται) 

 

8.  Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Λειτουργό του 

Υφυπουργείου Ναυτιλίας κ. Νικόλα Ιωάννου, στο τηλέφωνο 25804908 

(nioannou@dms.gov.cy) και στο γραφείο του Υφυπουργού Ναυτιλίας στα τηλέφωνα 

25848276 / 25848274. 

 

 
 

                                                       α.α. Γ.Γιάγκου 
Δρ Κυπριανός Δ. Λούης Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
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