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Διευθυντές/Διευθύντριες
Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης
Θέμα: Εκστρατεία Υφυπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση Ναυτιλιακών –
Γαλάζιων Σπουδών και Επαγγελμάτων «SEA...YOUR HORIZON»
Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας μέσα από την εκστρατεία του «SEA…YOUR HORIZON»
επιδιώκει με ένα καινοτόμο και διαδραστικό τρόπο να απευθυνθεί στους/στις
μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στις Α’ και Β’ τάξεις Λυκείων και Τεχνικών Σχολών , οι
οποίοι σύντομα θα βρεθούν στη διαδικασία επιλογής επαγγελματικής κατεύθυνσης και
γενικότερα λήψης σημαντικών αποφάσεων για τον επαγγελματικό τους
προσανατολισμό.
Επισημαίνεται ότι, σκοπός της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η στοχευμένη προώθηση
των ναυτιλιακών και γαλάζιων επαγγελμάτων. Επιθυμούμε οι μαθητές/μαθήτριες μας
να γνωρίσουν τα θαλάσσια επαγγέλματα, να ενημερωθούν και να νοιώσουν περήφανοι
για τις επιδόσεις της Κύπρου στο 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.
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας θέλοντας να συνδράμει
στην εν λόγω εκστρατεία, η οποία θα διαρκέσει από την 5η Απριλίου μέχρι και την 31η
Μαΐου 2021, καλεί τις Διευθύνσεις των Λυκείων και Τεχνικών Σχολών όπως
μεριμνήσουν να διατεθεί μία (1) διδακτική περίοδος 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 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.
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 1434 Λευκωσία
Τηλ: 22 800 600 φαξ: 22 428268 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

Πρόσθετα οι καθηγητές/τριες ΣΕΑ θα μπορούν να ενημερώσουν τους/τις
μαθητές/μαθήτριες για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και τον τρόπο εισδοχής σε
αυτές.
Είναι σημαντικό να επισημανθεί στους/στις μαθητές/μαθήτριες ότι, όσοι απαντήσουν
θετικά στην ερώτηση «Επιθυμείτε να γνωρίσετε τον Ναυτιλιακό κλάδο στα πλαίσια
εκπαιδευτικής εβδομάδας στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας επί του πλοίου και σε ναυτιλιακή
εταιρεία;» (τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου), θα συμμετέχουν σε κλήρωση για
να έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στην Εκπαιδευτική Εβδομάδα, την οποία θα
διοργανώσει του Υφυπουργείο Ναυτιλίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η
Εκπαιδευτική Εβδομάδα θα περιλαμβάνει επισκέψεις στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, σε
πλοία και σε ναυτιλιακές εταιρείες, με σκοπό οι μαθητές/μαθήτριες να ενημερωθούν
για τα ναυτιλιακά και θαλάσσια επαγγέλματα.
Σημειώνεται επίσης ότι, εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας θα επικοινωνήσει
με αριθμό σχολείων ώστε, να διευθετηθεί επίσκεψη του Υφυπουργού σε σχολεία κατά
τη διάρκεια της ενημέρωσης. Για τυχόν απορίες ή/και διευκρινίσεις, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον Σύμβουλο επικοινωνίας του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, κύριο
Ανδρέα Καραμήτα στο τηλέφωνο 25848274.
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